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เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้น�าด้านคุณภาพและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการ ส�าหรับลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมายวิสัยทัศน์

พันธกิจ

ด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ

•  สร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวโดยการเน้นด้านคณุภาพและการให้บรกิาร
ที่ดีเลิศกับลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย

•  พฒันานวตักรรมของสนิค้าและการให้บรกิารเพือ่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ด้านคุณภาพชีวิตการท�างาน

•  สร้างสรรค์บรรยากาศ และวัฒนธรรมการท�างาน รวมทั้งปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการท�างานสูงสุด

ด้านบุคลากร

•  ด�าเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
ทุกขั้นตอน

•  สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองในแขนงต่างๆ  
ที่สอดคล้องกับส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ

ด้านคุณภาพสังคม

•  คุณภาพสังคมในโครงการ เน้นความร่มรื่น น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความ
สะดวก ปลอดภัย ของลูกค้า

•  คุณภาพสังคมโดยรอบ ส่งเสริมและรับผิดชอบต่อชุมชนในบริเวณรอบๆ พื้นที่ที่บริษัท 
และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจอยู่ รวมทั้งสังคมวงกว้าง

ด้านคุณภาพการลงทุน

•  มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างาน และรูปแบบของการลงทุน เพื่อสร้างความเติบโต 
ทางผลก�าไรที่เหมาะสมและยั่งยืน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปในรอบปี 2559 - 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

 2559 2560 2561
สรุปข้อมูลงบการเงิน

สินทรัพย์รวม 53,014 53,059 54,148  
หนี้สินรวม 30,075 28,257 27,878
ส่วนของผู้ถือหุ้น 22,939 24,802 26,270
รายได้จากการขายสุทธิ 19,125 17,106 16,080
รายได้รวม 19,313 18,102 16,341
ก�าไรขั้นต้น 5,770 5,095 5,746
ก�าไรสุทธิ 3,085 3,462 3,801
   
 2559 2560 2561
อัตราส่วนทางการเงิน	 	 	

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ (%) 16.0 19.1 23.3
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 13.9 14.5 14.9
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 5.8 6.5 7.1
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.29 0.32 0.35
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.20 Na
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.3 1.1 1.1
ความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 3.8 5.6 4.5
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.14 2.31 2.45
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ผลการด�าเนนิงานปี 2561 ทีผ่่านมาบรษิทัมรีายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ และรายได้จากค่าเช่าและบรกิารคดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ 
92 และ ร้อยละ 8 ตามล�าดับ ก�าไรสุทธิ 3,801 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 10 เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารต้นทุนและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.88 เท่า (ปี 2560 เท่ากับ 0.95 เท่า) บริษัทยังคงระดับ
ความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับ Credit Rating ของ Tris ที่ระดับ A- / Stable

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีการเปิดโครงการใหม่ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัดรวม 11 โครงการ แบ่งเป็น 
บ้านเดี่ยว 8 โครงการ และทาวน์เฮ้าส์ 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 10,775 ล้านบาท และปิดโครงการบ้าน  
10 โครงการ นอกจากนี้ยังได้เปิดให้บริการโรงแรม 1 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ พัทยา เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว

บริษัทยังคงยึดมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้าโดยการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้การให้ความส�าคญักบัการให้บรกิารหลงัการขาย และความปลอดภยัในโครงการ 
เช่น นวัตกรรมเรื่อง Q Health ซึ่งเป็นระบบจัดการอากาศอัตโนมัติที่จะช่วยลดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในบ้าน 
และนวัตกรรมด้าน Smart Security System เป็นระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีไร้สาย ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้น

กลุม่บริษัทยังคงเนน้การด�าเนนิงานบนพืน้ฐานของการก�ากับดแูลทีด่ ีโดยในปีที่ผ่านมาบรษิทัได้รบัผลการประเมนิการส�ารวจการก�ากบั
ดูแลกิจการตามโครงการ CGR ในระดับดีเลิศ (Excellent) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการเงิน คู่ค้า และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีให้การสนับสนุน 
บรษิทัด้วยดเีสมอมา และบรษิทัจะยงัยดึมัน่การด�าเนนิธรุกจิตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนืภายใต้หลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีเพือ่สร้างสมดุล
การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 (นายบุญสม	เลิศหิรัญวงศ์)

 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

สารจากคณะกรรมการบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดท�าขึ้นภายใต้นโยบายของ 
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งก�าหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชี
ด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดท�างบการเงิน 
เพื่อให้สะท้อนผลการด�าเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการ 
ให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้ 
งบการเงิน

ในการนี ้คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 
ทีเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุ ิเป็นผูด้แูลเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิโดยตรง ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ�าปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและผลการตรวจสอบของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่มีเงื่อนไขท�าให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท 
ควอลติีเ้ฮ้าส์ จ�ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ได้แสดงฐานะการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน 
และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 

 (นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์)
 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส ์จ�ากัด (มหาชน)    9



รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน ในรอบปี 2561 ได้
จัดให้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง เพื่อหารือและพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญด้วยความเป็นอิสระ โดยมีรายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

  รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	 	ต�าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	 การเข้าร่วมประชุม	/	
	 	 	 การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7

2. นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการตรวจสอบ 7/7

3. นายสุริย์ บัวคอม กรรมการตรวจสอบ 7/7

4. นายอดุลย์  วินัยแพทย์ * กรรมการตรวจสอบ 6/6

หมายเหต	ุ *	 	นายอดุลย์	 วินัยแพทย์	 ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 2/2561 
เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีผลการปฏิบัติงานในรอบปี สรุปได้ ดังนี้

	 1.	 	สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส	และงบการเงนิประจ�าปี	ของบรษิทั ร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและฝ่ายจดัการ เหน็ว่า 
งบการเงินของบริษัทได้จัดท�าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและข้อก�าหนดของทางการ มีการเปิดเผยข้อมูลใน 
งบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีข้อสังเกตที่เป็น 
สาระส�าคัญ 

    ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุเฉพาะกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย 4 ครัง้ 
เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ รบัทราบข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะทีส่�าคญัจากผูส้อบบญัช ีและเป็นการเตรยีมความพร้อม
เพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่ อย่างทันเวลา ท�าให้งบการเงินมีความถูกต้อง เป็นที่น่าเช่ือถือ 
กับผู้ใช้งบการเงิน

	 2.	 	ดูแลงานตรวจสอบภายใน	พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจ�าปี ซึ่งจัดท�าขึ้นจากการพิจารณา ความเสี่ยงของ
แต่ละระบบงานที่ส�าคัญของบริษัท และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบประจ�าปี

   คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบผลการตรวจสอบ และให้ความเหน็เรือ่งการควบคมุภายในให้รดักุม เพือ่ป้องกันหรอื
ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ แนะแนวทางการพฒันาปรบัปรงุการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ให้ความส�าคญั 
กบัการตดิตามผลการปรบัปรงุแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ เพือ่ให้งานตรวจสอบภายในด�าเนนิการอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิผล ในปี 2561 ไม่พบความบกพร่องเรื่องการควบคุมภายใน อย่างเป็นสาระส�าคัญ
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	 3.	 	สอบทานความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเพียงพอของระบบ
บริหารความเสี่ยง โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อก�าหนดประเภทความเสี่ยง หลักเกณฑ์
การประเมินความเส่ียง และประเมินผลกระทบของความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ�าปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมี
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการด�าเนินธุรกิจ 

	 4.	 	ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั 
โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ทราบถึง กฎ ระเบียบของทางการและกฎหมายที่
เกีย่วข้องทีม่กีารเปลีย่นแปลง ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบเป็นประจ�า ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า 
ในรอบปี 2561 ไม่พบเหตกุารณ์ใดทีเ่ป็นข้อบ่งชีท้ีแ่สดงว่า มกีารปฏบิตัทิีข่ดัต่อ กฎ ระเบยีบของทางการและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง อย่างมีสาระส�าคัญ

	 5.	 	คดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละพจิารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีโดยพจิารณาถงึความรู ้ความสามารถ ความเป็นอสิระ ผลการ
ปฏบิตังิานและการบรกิาร รวมถึงค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมของผูส้อบบญัช ีในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา
คดัเลอืกผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ซึง่ได้น�าเสนอคณะกรรมการบรษิทั และได้รบัอนมุตักิารแต่งตัง้ 
ผู้สอบบัญชีจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561

	 6.	 	สอบทานรายการเก่ียวโยงกัน โดยดูแลให้บริษัทมีขั้นตอนปฏิบัติการท�ารายการเกี่ยวโยงทุกรายการให้ถูกต้องตาม 
ข้อก�าหนดของทางการ และก�าหนดแนวทางในการดแูลรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ให้มเีงือ่นไขการท�ารายการโดยค�านงึถงึ 
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยง
กันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบัติตามข้อก�าหนดของทางการ

	 7.	 	ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ	 เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ มรีะบบการรบัเรือ่งร้องเรยีนจาก
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ส่งเสรมิให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการปฏบิตัติามระเบยีบ ข้อบงัคบั และจรรยาบรรณของบรษิทั 
และให้มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นที่ยอมรับ เพิ่มความเชื่อมั่นแก่  
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

	 8.	 	พจิารณาแนวทางมาตรการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ รบัทราบกิจกรรมต่างๆ ในการด�าเนนิการตามมาตรการ
ต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ ซึง่บรษิทั ได้รบั “การรบัรองฐานะการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต” เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 รวมถึงให้ค�าแนะน�าแนวทางในการปฏิบัติต่างๆ ให้
สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ของบริษัท

	 9.	 	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าที ่ตามขอบเขตทีไ่ด้ก�าหนดไว้ใน “กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ” ของบรษัิท 
ด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั อย่างเป็นอสิระ และได้มกีารพจิารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส ์จ�ากัด (มหาชน)    11



	 10.	 	จัดให้มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
  - องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
	 	 -	 การฝึกอบรมและทรัพยากร
	 	 -	 การประชุม	
	 	 -	 กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 	 -	 ความสัมพันธ์กับผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	ผู้สอบบัญชี	และผู้บริหาร	

   ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบ และมผีลการปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัทิีด่ ีอนัมส่ีวนช่วยเสรมิสร้างการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบ พจิารณาโดยสรปุว่า บรษิทัยดึถอืการบรหิารจดัการตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นส�าคญั มผีลให้ 
ระบบการบรหิารจดัการและระบบการควบคมุภายในของบรษิทั ไม่มข้ีอบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั และเป็นการปฏบิตัโิดยค�านงึถงึ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

       
 (นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ
มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่

 1. นายราชัย  วัฒนเกษม  ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 2. นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 3. นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
    (แต่งตั้งเมื่อ 30 มีนาคม 2561)

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ก�าหนดไว้ในกฎบตัร
ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เกี่ยวกับนโยบายทรัพยากรบุคคล การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป นโยบายการก�าหนดอตัราค่าตอบแทนส�าหรบัพนกังาน โดยใช้ผลประกอบการของบรษิทัเป็นเกณฑ์
การพิจารณา รวมทั้ง การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ต�าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมี
คณุสมบตัติามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายก�าหนด รวมทัง้พจิารณาเรือ่งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ตลอดจนผลประโยชน์อืน่
ใดของพนักงานบริษัท โดยค�านึงถึงความเหมาะสมและผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก
 

 (นายราชัย วัฒนเกษม)
 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล บรษิทั ควอลติีเ้ฮ้าส์ จ�ากดั (มหาชน) ท�าหน้าทีส่นบัสนนุคณะกรรมการบรษิทัในการก�ากบัดแูล ให้บรษัิท 
มีนโยบาย ข้อก�าหนด และวิธีปฏิบัติ เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการก�าหนดนโยบายและวางแผนงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยมีรายนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในปี 2561 ดังนี้

  รายชื่อกรรมการ	 	ต�าแหน่งในคณะกรรมการ	 การเข้าร่วมประชุม	/	

	 บรรษัทภิบาล	 บรรษัทภิบาล	 การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

1. นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 4/4

2. นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการบรรษัทภิบาล 4/4

3. นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการบรรษัทภิบาล 4/4

4. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย กรรมการบรรษัทภิบาล 4/4

5. นายกรศุทธิ์ ปิยัมบุตร กรรมการ 4/4

   และเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งสามารถสรุป
สาระส�าคัญการด�าเนินงานได้ ดังนี้

	 1.	 	พจิารณารบัทราบและทบทวนข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	เพือ่การพฒันาการ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

   คณะกรรมการบรรษทัภบิาล ได้รบัทราบและทบทวนข้อเสนอแนะของ IOD เพือ่การพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการของ
บริษัท ตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) รวมถึงได้พิจารณาแนวทางแก้ไข
เพื่อพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

	 2.	 	การทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย	 นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้เห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 (CG Code) ซึง่ออกโดยคณะส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงได้มีการทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตาม CG Code 2560 
มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทและได้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

  เหน็ชอบการปรบัปรงุจรรยาบรรณธรุกจิ และกฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อย เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

   เหน็ชอบการปรบัปรงุ นโยบายและแนวทางปฏบิตัด้ิานการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ของบรษิทัให้มคีวามชดัเจน
มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป โดยบริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

14   รายงานประจ�าปี   2 5 6 1



	 3.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย
   เพือ่สอดคล้องตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่คีณะกรรมการบรรษทัภบิาล ได้ก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที่ 

ของคณะกรรมการบริษัทท้ังแบบรายคณะและแบบรายบุคคล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะทุกคณะ 
เพื่อน�าผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และได้สนับสนุนให้กรรมการเข้ารับอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ของ IOD และหลักสูตรจากสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

	 4.	 การก�าหนดแนวทางการพัฒนากิจการอย่างยั่งยืน 
   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้ให้นโยบายแนวทางการจัดท�ากิจกรรม CSR เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้

บรษิทัส่งพนกังานเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้อง ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ให้มกีารเชญิ 
วิทยากรภายนอกมาบรรยายให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าว 

ด้วยเจตนารมณ์ ที่มุ่งมั่นในการผลักดันการปฏิบัติงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลให้ บริษัท	 ควอลิตี้เฮ้าส์	 จ�ากัด	
(มหาชน) ได้รับผลการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการในปี 2561 ดังนี้

	 •	 ผลประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน	ประจ�าปี	2561	
   บริษัทได้รับผลการประเมินในระดับ ดีเลิศ หรือ 5 ดาว จากการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งหมด 657 บริษัท ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ในปี 2560 บริษัทได้รับผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีเลิศ เช่นเดียวกัน)

	 •	 ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2561 
   บริษัทได้รับผลการประเมินด้วยคะแนน 99 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้ารับการประเมิน

ทั้งสิ้น 657 บริษัท จากการจัดท�าโครงการของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญด้านการปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่จะพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคง และการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะเป็นผลประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสังคมโดยรวม ต่อไป

 (นายสุริย์ บัวคอม)
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
นายสุริย์ บัวคอม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
นายอดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล
นายอาชวิณ อัศวโภคิน กรรมการ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหาร

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ
นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย รองกรรมการผู้จัดการ
นายอดิศักดิ์ ศรีสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสมมาตร พรหมคุณากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวอรทัย เหลืองไพฑูรย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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นายบุญสม	เลิศหิรัญวงศ์	(อายุ	65	ปี)

กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการ	(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 21 กันยายน 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	31	ธ.ค.	2561)	

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา INSA, Toulouse, France
• ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 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)

IOD	Forum
ปี 2561 Digital Transformation : A Must for All Companies
ปี 2560    The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight
  Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance
ปี 2559 Corporate Governance  VS Corporate Performance : Duty or Choice?

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 รุ่นที่ 19

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
2555 - 2557 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.

องค์กร	หรือหน่วยงานอื่น
2558 - ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารอาคาร สถานที่  สภากาชาดไทย 
  และระบบสาธารณูปโภค 
2558 - 2561 ประธานกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
2556 - 2557 ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2551 - 2556 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์	(อายุ	68	ปี)

กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 17 เมษายน 2558)
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 18 พฤษภาคม 2558)
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 18 พฤษภาคม 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	31	ธ.ค.	2561)	

19,930 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.00019 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ถือโดยคู่สมรส)

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ประกาศนียบัตร Harvard Business School, U.S.A.
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยนก
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Comparative Law (MCL.) 
 University of IIIinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
• เนติบัณฑิต ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (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
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. 8)
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วตท. 5)

• สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
 ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
 (TEPCOT) รุ่นที่ 5
• หลักสูตรภูมิพลังแห่งแผ่นดินรุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ทีพีไอ โพลีน
  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น
2557 - 2560 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
  และก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
2556 - ม.ค. 2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยออยล์
2553 - 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
2553 - 2556 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.
  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. การบินไทย

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนชาตประกันภัย

องค์กร	หรือหน่วยงานอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2554 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2552 - 2556 อัยการสูงสุด ส�านักอัยการสูงสุด
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	31	ธ.ค.	2561)

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Honors Degree) Industrial Management II class, Pacific States University, California, U.S.A.

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
ปี 2554 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
ปี 2550 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็ค คอร์ปอร์เรชั่น 
  และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประเทศไทย)

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยิบอินซอย และแย๊คส์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

นายราชัย	วัฒนเกษม	(อายุ	71	ปี)

กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 10 สิงหาคม 2548)
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 23 มิถุนายน 2551)
กรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 10 สิงหาคม 2548)
กรรมการบรรษัทภิบาล (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 20 ธันวาคม 2559)

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส ์จ�ากัด (มหาชน)    19



นายสุริย์	บัวคอม	(อายุ	74	ปี)

กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 20 เมษายน 2553)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557)
กรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 26 พฤษภาคม 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	31	ธ.ค.	2561)

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 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)

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยไวร์โพรดักส์
2556 - 2559 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บลิส-เทล

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2552 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการสรรหา Zhengxin Bank Co., Ltd.

องค์กร	หรือหน่วยงานอื่น
2556 - 2558 อนุกรรมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง กสทช.
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นายอดุลย์		วินัยแพทย์	(อายุ	72	ปี)

กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ  30 มีนาคม 2561)
กรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 30 มีนาคม 2561)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	31	ธ.ค.	2561)

- ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท Master of Arts (Economics), University of Texas at Austin, U.S.A.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
ปี 2545 หลักสูตร Directors Certification Program (25/2002)
ปี 2548 หลักสูตร Audit Committee Program (AACP) (7/2005)
ปี 2550 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) (2/2007)
ปี 2553 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) (1/2010)

สถาบันอื่น
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 388)
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง, ส�านักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.)
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
  ก�าหนดค่าตอบแทน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอเวอร์กรีน พลัส
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอจีเอส

องค์กร	หรือหน่วยงานอื่น
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง
   แห่งประเทศไทย (TTDI)

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส ์จ�ากัด (มหาชน)    21



นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	(อายุ	60	ปี)

กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 27 มิถุนายน 2560)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	31	ธ.ค.	2561)

100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00093 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
ปี 2554 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011
ปี 2548 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 53/2005
ปี 2547 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 25/2004

สถาบันอื่น
ปี 2549 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2549)

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์
2554 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2556 - ส.ค. 2560 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2545 - เม.ย. 2556 กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Land And Houses U.S.A, INC.
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการ บจก. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน
  กรรมการ บจก. ดับเบิ้ลทรี
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช เรียลเอสเตท
  กรรมการ บจก. แอล เอช แอสเซท
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส
  กรรมการ บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ
  กรรมการ บจก. แอล เอช เมืองใหม่
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยามธานี เรียลเอสเตท
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอตแลนติก เรียลเอสเตท
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค เรียลเอสเตท
2545 - เม.ย. 2560 กรรมการ บมจ. เมืองใหม่ กัตทรี
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นายอดิศร	ธนนันท์นราพูล	(อายุ	64	ปี)

กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 9 พฤษภาคม 2546)
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 30 มีนาคม 2561)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	31	ธ.ค.	2561)

1,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Stanford Executive Program (SEP), Graduate School of business, Stanford University
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
ปี 2547 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

สถาบันอื่น
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2545 - มี.ค. 2556 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Land And Houses U.S.A., INC.
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช แอสเซท
  กรรมการ บจก. แอล เอช เรียลเอสเตท
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช เมืองใหม่
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	31	ธ.ค.	2561)

7,013,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06546 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 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)

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แมนดาริน โฮเต็ล
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2554 - ส.ค. 2560 กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
  กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์
  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 ฮอสพิทอลิตี้
  กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์
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

นางสุวรรณา	พุทธประสาท	(อายุ	63	ปี)

กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 27 มิถุนายน 2543)
กรรมการบรรษัทภิบาล (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557)
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นายอาชวิณ	อัศวโภคิน	(อายุ	43	ปี)

กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 26 ธันวาคม 2560)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	31	ธ.ค.	2561)

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
ปี 2557 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ไทยพาณชิย์ จ�ากดั
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดสายการตลาดและ
  ช่องทางการขาย
2554 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์และ บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ไทยพาณชิย์ จ�ากดั
  ตราสารหนี้ต่างประเทศ
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นายชัชชาติ	สิทธิพันธุ์	(อายุ	52	ปี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2558)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	31	ธ.ค.	2561) 
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.
• ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
ปี 2559 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
ปี 2549 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
  หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)

สถาบันอื่น
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 22)

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 บริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - ธ.ค. 2561 กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
ส.ค - ธ.ค. 2557 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์กร	หรือหน่วยงานอื่น
2555 - 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
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นายประวิทย์	โชติวัฒนาพันธุ์	(อายุ	61	ปี)

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 20 เมษายน 2553)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	31	ธ.ค.	2561)

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
ปี 2559 หลักสูตร How to Develop Risk Management (HRP)
ปี 2554 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 บริษัท

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กัสโต้ วิลเลจ
  กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์
  กรรมการ บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พร็อพเพอร์ตี้ 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
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	31	ธ.ค.	2561)

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
2559 หลักสูตร How to Develop Risk Management (HRP)
  Directors Accreditation Program : (DAP)

สถาบันอื่น
• Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 1, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (FCS), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 บริษัท

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กัสโต้ วิลเลจ
  กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์
  กรรมการ บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)
  กรรมการ บจก. คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์
  กรรมการ บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์

นางสาวอภิญญา	จารุตระกูลชัย	(อายุ	56	ปี)

รองกรรมการผู้จัดการ	
กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 10 สิงหาคม 2561)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 23 สิงหาคม 2559)

กรรมการบรรษัทภิบาล (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 23 สิงหาคม 2559)
เลขานุการบริษัท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า โดยมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 
และ 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เลขทะเบียนบริษัทมหาชน
เลขที่ 131 โทรศัพท์ 0-2677-7000 โทรสาร 0-2677-7009 เว็บไซต์ “www.qh.co.th” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจด
ทะเบียน 10,714,426,091 บาท ทุนช�าระแล้ว 10,714,381,645 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 10,714,381,645 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

	 1.	 ประวัติความเป็นมา	การเปลี่ยนแปลง	และพัฒนาการที่ส�าคัญ

   บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) มีประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส�าคัญ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้

  •	 ปี	2526  บรษิทัได้จดทะเบยีนจดัตัง้ด้วยทนุจดทะเบยีนจ�านวน 1.0 ล้านบาท เมือ่วนัที ่21 ตลุาคม 2526 โดยมี 
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านอย่างครบวงจรบนที่ดินของลูกค้า

  •	 ปี	2533  บรษิทัได้เริม่ประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ให้เช่า โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื อาคารทีพ่กัอาศยั 
ให้เช่าและอาคารส�านักงานให้เช่า

  •	 ปี	2534  บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนและน�าหุ้นสามัญเข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2534

  •	 ปี	2535 บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน

  •	 ปี	2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2536

  •	 ปี	2540 บริษัทประสบปัญหาในการด�าเนินธุรกิจในช่วงวิกฤติการณ์การเงิน

  •	 ปี	2542  บริษัทได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารและสถาบันการเงินและสามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ด้วยดี และในปี 2548 บริษัทได้ช�าระคืนเงินกู้ยืม 
ให้แก่ธนาคารและสถาบันการเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครบทั้งจ�านวน

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

  •	 ปี	2549  บริษัทและบริษัทย่อยได้จ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ 
ให้สทิธกิารเช่า และ/หรอื โอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ส�าหรบัโครงการประเภทอาคารส�านกังาน 
(Office Building) จ�านวน 2 โครงการ คือ โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต และโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 
ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ ซึ่งได้รับอนุมัติจากส�านักงาน ก.ล.ต. เมื่อ
วนัที ่7 ธนัวาคม 2549 และบรษิทัได้ลงทนุในกองทนุรวมจ�านวน 204.5 ล้านหน่วย ซึง่คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 25.66 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมและคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,045.1 ล้านบาท
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     นอกจากนี ้บรษิทัจดัการ ได้แต่งตัง้ให้บรษิทั ควิ.เอช. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั 
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (Property Manager) ส�าหรบัอสงัหารมิทรพัย์ทัง้หมดทีก่องทนุรวมเข้าลงทนุ 
ในครั้งนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี และคู่สัญญาสามารถขยายเวลาได้อีกเป็นคราวๆ คราวละไม่เกิน 5 ปี

  •	 ปี	2555  บริษัทได้จ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ ให้สิทธิการเช่า 
และ/หรอื โอนสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทโรงแรม จ�านวน 3 โรงแรม คอื โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ 
ประตนู�า้ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สขุมุวทิ 10 และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชดิลม ให้แก่กองทนุรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (QHHR) (“กองทุนรวม”) 
ซึ่งได้รับอนุมัติจากส�านักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 และบริษัทได้ลงทุนในกองทุนรวม
จ�านวน 105.28 ล้านหน่วย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.33 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม
และคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,050.28 ล้านบาท

     โดยภายหลังจากท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินแล้ว กองทุนรวมจะน�าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าออกให้เช่าหรือให้เช่าช่วงแก่บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

     ทั้งนี้ บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ากัด ได้ว่าจ้างบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นผู้บริหาร
จัดการโรงแรม และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์เป็นระยะเวลา 3 ปี และคู่สัญญาสามารถขยายเวลาได้
อีกเป็นคราวๆ คราวละไม่เกิน 3 ปี

  •	 ปี	2560  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“LHFG”) ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้กับ CTBC Bank Co., Ltd. (“CTBC”) ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลดลงจาก 
ร้อยละ 21.34 เป็นร้อยละ 13.74 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

  •	 ปี	2561  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จ�ากัด ได้เปิดให้บริการโรงแรม เซนเตอร์ พอยด์ พัทยา ในเดือน
ธันวาคม 2561

	 2.	 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

	 	 2.1	 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วม

    บรษิทั ควอลติีเ้ฮ้าส์ จ�ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อขายและให้เช่า รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทอื่น และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถจ�าแนกได้ดังนี้ คือ

   1. ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน
   2. ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
   3. ธุรกิจโรงแรม
   4. ธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า
   5.  ธุรกิจรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ อาคารส�านักงานให้เช่า และ

บ้านที่พักอาศัยให้เช่า
   6. ธุรกิจการลงทุน

   (รายละเอียดตามหัวข้อ การตลาดและการแข่งขัน ข้อ 1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อย่อย ก) ถึง ง))
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	 	 2.2	 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

หมายเหต ุ: 1/		ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	85.85	ของ	Harbour	View	Corporation	ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ได้แก่
	 	 1.	Glory	Star		 23.63%
	 	 2.	IPEM		 31.83%

	 	 3.	RGR	 30.39%

บมจ.	ควอลิตี้เฮ้าส์

บมจ.	โฮม	โปรดักส์	

เซ็นเตอร์	

กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์	

ควอลิตี้	เฮ้าส์		

กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่า	ควอลิตี้เฮ้าส์	

โฮเทล	แอนด์	เรซิเดนซ์	

บมจ.	แอล	เอช	

ไฟแนนซ์เชียล	กรุ๊ป	

ธนาคารแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	

จ�ากัด	(มหาชน)	

บจก.	คิว.เอช.	อินเตอร์	

เนชั่นแนล	

บจก.	คิว.เอช.	อินเตอร์	

เนชั่นแนล	(บีวีไอ)	

Harbour View 

Corporation 
1/

บจก.	เซนเตอร์	พอยต์	

ฮอสพิทอลิตี้	

บจก.	พร็อพเพอร์ตี้	

โฮสท

บจก.	คิว.เอช.	

แมเนจเม้นท์	

บจก.	คาซ่า	วิลล์	

บจก.	เดอะ	คอนฟิเด้นซ์	
บจก.	คาซ่า	วิลล์		

(เพชรบุรี	2553)	

บจก.	คาซ่า	วิลล์

(ระยอง	2553)	

บจก.	คิว.เฮ้าส์	พรีคาสท์

บจก.	กัสโต้	วิลเลจ	

บจก.	คาซ่า	วิลล์	

(ชลบุรี	2554)	

บจก.	คาซ่า	วิลล์	

(ประจวบคีรีขันธ์	2554)

100.0%

100.0%

14.15%

19.87%

25.66%

31.33%

13.74%

100.0%

100.0%

100.0%

80.58% 19.42%

100.0%

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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   บริษัทมีนโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังนี้

	 	 	 2.2.1	 บริษัทย่อย
    บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 13 บริษัท ได้แก่
    1.	 	บริษัท	เดอะ	คอนฟิเด้นซ์	จ�ากัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 

100 ปัจจุบันด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน และหน่วยใน
อาคารชุดพักอาศัย

    2.	 	บริษัท	คิว.เอช.	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 80.58 และส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 19.42 ถือหุ้นโดยบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จ�ากัด ปัจจุบันไม่ได้ด�าเนินธุรกิจ เนื่องจาก
ได้โอนย้ายงานบริหารงานสาธารณูปโภค และบริการหลังการขายโครงการบ้านไปยังบริษัทและ
บริษัทย่อย 

    3.	 	บริษัท	คาซ่า	วิลล์	จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบันด�าเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

    4.	 	บรษิทั	ควิ.เอช.อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั ถอืหุน้โดยบรษิทัในสดัส่วนร้อยละ 100 ปัจจบุนัด�าเนนิ
ธรุกิจรบัจ้างบรหิารในอาคารทีพ่กัอาศยั โรงแรม และอาคารส�านกังานให้เช่า และลงทนุในบรษิทั
ต่างๆ

    5.	 	บริษัท	คิว.เอช.	อินเตอร์เนชั่นแนล	(บีวีไอ)	จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบันด�าเนินธุรกิจการลงทุนใน Harbour View Corporation 
ซึง่ประกอบด้วยธรุกจิโรงแรมและอาคารส�านกังานให้เช่าในเมอืงท่าไฮฟง ประเทศเวยีดนาม และ
ได้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 14.15

    6.	 	บริษัท	คาซ่า	วิลล์	(ระยอง	2553)	จ�ากัด	บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ากัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ปัจจบุนัด�าเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขาย ได้แก่ บ้านพร้อมทีด่นิ ในจงัหวัด
ระยอง

    7.		 	บรษิทั	คาซ่า	วลิล์	(เพชรบรุ	ี2553)	จ�ากดั บรษิทัถอืหุน้ผ่านบรษิทั คาซ่า วลิล์ จ�ากดั ในสดัส่วน 
ร้อยละ 100 ปัจจุบันด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน และ
หน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ในจังหวัดเพชรบุรี

    8.	 	บริษัท	คิว.เฮ้าส์	พรีคาสท์	จ�ากัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 
100 เพือ่ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รปูให้กบัโครงการบ้านส�าหรบับรษัิท
และบริษัทในเครือ

    9.		 	บรษิทั	กสัโต้	วลิเลจ	จ�ากดั บรษิทัถอืหุน้ผ่านบรษิทั คาซ่า วลิล์ จ�ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 100 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑล

   	 10.	 	บริษัท	คาซ่า	วิลล์	(ชลบุรี	2554)	จ�ากัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ากัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน และ 
หน่วยในอาคารชุดพักอาศัยในจังหวัดชลบุรี และธุรกิจโรงแรม
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    11.	 	บริษัท	พร็อพเพอร์ตี้	โฮสท	จ�ากัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์  

    12.	 	บริษัท	คาซ่า	วิลล์	(ประจวบคีรีขันธ์	2554)	จ�ากัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ากัด 
ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ หน่วยในอาคาร
ชุดพักอาศัย ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

	 	 	 	 13.	 	บริษัท	เซนเตอร์	พอยต์	ฮอสพิทอลิตี้	จ�ากัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบ
ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์

	 	 	 2.2.2	 บริษัทร่วม	
    บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วม 2 บริษัท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2 กองทุน ได้แก่
    1.	 	บริษัท	โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน) บริษัทมีนโยบายลงทุนระยะยาวโดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 ได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.87 บริษัทร่วมดังกล่าวประกอบธุรกิจค้าปลีก 
โดยจ�าหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง
อาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center) โดยใช้ชื่อ 
โฮมโปร (HomePro) เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และการให้บริการพื้นที่ร้านค้าให้เช่า 

    2.	 	บริษัท	แอล	เอช	ไฟแนนซ์เชียล	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.74 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) โดยบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุน
ระยะยาวในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์  
โดยให้บริการเกี่ยวกับเงินฝาก สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อบุคคล โดยบริษัทร่วม
ดังกล่าวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

    3.	 	กองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์	ควอลติี	้เฮ้าส์	จดัตัง้ขึน้ในเดอืนธนัวาคม 2549 ซึง่บรษิทั
ลงทนุระยะยาวโดยถอืหน่วยลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 25.66 ประกอบธรุกจิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์
ให้เช่าและได้รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ควอลติี ้เฮ้าส์ จ�านวน 
7,970 ล้านบาท อาคารส�านักงานให้เช่าที่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ 
ลงทุน ได้แก่ โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต และโครงการเวฟ เพลส 

    4.	 	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า	ควอลิตี้	เฮ้าส์	โฮเทล	แอนด์	เรซิเดนซ์ จัดตั้งขึ้น
ในเดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่งบริษัทลงทุนระยะยาวโดยถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 31.33 
ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ และได้รับ
จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน มลูค่า
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเท่ากับจ�านวน 3,360 ล้านบาท ทรพัย์สนิทีก่องทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์
และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ ได้แก่ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์  
ประตูน�้า โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม
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   2.2.3		บริษัทอื่น	ได้แก่
     Harbour View Corporation ซึ่งด�าเนินธุรกิจโรงแรม และอาคารส�านักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง 

ประเทศเวียดนาม โดยเดิมบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถือหุ้น
ร้อยละ 21 ปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นได้ลดลงเหลือร้อยละ 14.15 สาเหตุจากบริษัทไม่ได้ท�าการจองซื้อ
หุน้เพิม่ทนุของบรษิทั ดงักลา่ว ทีเ่สนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น เนือ่งจากเหน็ว่าบรษิทัดงักล่าวมี
ผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

	 	 2.3	 เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ 
    บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ธุรกิจโรงแรม  

และธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า ทั้งนี้ นโยบายการด�าเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า บริษัทและ
บริษัทย่อยยังคงมุ่งเน้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม 
ที่มีคุณภาพในหลายระดับราคา ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมาย รวมทั้งการเน้นความปลอดภัยและบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
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เงินลงทุนของบริษัท

1.	 เงินลงทุนของบริษัท	ควอลิตี้เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

 
ชื่อบริษัท	 ประเภท/ลักษณะธุรกิจ

	 ทุนช�าระแล้ว	 %
	 	 	 (ล้านบาท)	 การถือหุ้น

1.	 บริษัทย่อย   
 1.1 บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล รับจ้างในอาคารที่พักอาศัย โรงแรม อาคาร 25.0 100.00
  จ�ากัด ส�านักงานให้เช่า และลงทุนในบริษัทต่างๆ 

 1.2 บริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 3,000.0 100.00

 1.3 บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จ�ากัด รับบริหารงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง  110.0 80.58
   โครงการบ้านของบริษัทและบริษัทย่อย 

 1.4 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จ�ากัด ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 5.0 100.00

 1.5 บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ 5.0 100.00
  จ�ากัด

2.	 บริษัทร่วม   
 2.1 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด จัดจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ 13,151.2 19.87
  (มหาชน) ตกแต่งบ้าน

 2.2 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป  ธุรกิจการลงทุน 21,183.7 13.74
  จ�ากัด (มหาชน)

 2.3 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภท 7,863.1 25.66
  ควอลิตี้ เฮ้าส์ อาคารส�านักงานให้เช่า 

 2.4 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม 3,360.0 31.33
  สิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์
  แอนด์ เรซิเดนซ์ 

2.		 เงินลงทุนของบริษัท	คิว.เอช.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	

 
ชื่อบริษัท	 ประเภท/ลักษณะธุรกิจ

	 ทุนช�าระแล้ว	 %
	 	 	 (ล้านบาท)	 การถือหุ้น

บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ากัด ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ 30.8 100.00
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3.		 เงินลงทุนของบริษัท	เดอะ	คอนฟิเด้นซ์	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)

 
ชื่อบริษัท	 ประเภท/ลักษณะธุรกิจ

	 ทุนช�าระแล้ว	 %
	 	 	 (ล้านบาท)	 การถือหุ้น

บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จ�ากัด รับบริหารงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง 110.0 19.42
   โครงการบ้าน (ปัจจุบันไม่ได้ด�าเนินธุรกิจ 
   เนื่องจากได้โอนย้ายงานบริหารงาน
   สาธารณูปโภค และบริการหลังการขาย
   โครงการบ้านไปยังบริษัทและบริษัทย่อย) 

4.	 เงินลงทุนของบริษัท	คาซ่า	วิลล์	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)

 
ชื่อบริษัท	 ประเภท/ลักษณะธุรกิจ

	 ทุนช�าระแล้ว	 %
	 	 	 (ล้านบาท)	 การถือหุ้น

1. บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 1,000.0 100.00
2. บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 5.0 100.00
3. บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 5.0 100.00
4. บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จ�ากัด  ผลิตและจ�าหน่ายแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป  5.0 100.00
5. บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จ�ากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 500.0 100.00
6. บริษัท คาซ่า วิลล์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 5.0 100.00
 (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จ�ากัด
7. บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จ�ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 5.0 100.00
   และให้เช่าอาคารที่พักอาศัย

5.	 เงินลงทุนของบริษัท	คิว.เอช.	อินเตอร์เนชั่นแนล	(บีวีไอ)	จ�ากัด

 
ชื่อบริษัท	 ประเภท/ลักษณะธุรกิจ

	 ทุนช�าระแล้ว	 %
   (ล้านเหรียญสหรัฐ)	 การถือหุ้น

Harbour View Corporation  โรงแรมและอาคารส�านักงานให้เช่า  6.8 14.15
   ในเมืองท่าไฮฟง ประเทศเวียดนาม
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การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ

1.	 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มตามประเภทของธุรกิจแต่ละประเภท โดยจะใช้กลยุทธ์การ
แข่งขันที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของแต่ละประเภทธุรกิจซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

	 ก)		 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	ได้แก่
	 	 -	 ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน
    บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินการจัดสรรที่ดินขายพร้อมบ้าน โดยจะพิจารณาที่ดินที่ตั้งอยู่ในท�าเลที่เหมาะสม  

มีการจัดสรรที่ดินออกเป็นแปลงย่อยๆ และสร้างบ้านบนที่ดินดังกล่าว พร้อมทั้งมีการด�าเนินการพัฒนา
สาธารณปูโภคต่างๆ ด้วย ปัจจบุนัธรุกจิขายบ้านพร้อมทีด่นิของบรษิทัและบรษิทัย่อยจะมุง่เน้นท�าเลทีต่ัง้โครงการ
ที่มีถนนที่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้สะดวก ทั้งย่านกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม

    บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายขยายกลุม่ลกูค้าเป้าหมายให้กว้างขึน้ โดยปัจจบุนับรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารพฒันา
สินค้าตั้งแต่ระดับล่าง ระดับกลาง และระดับบน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าได้ ดังนี้

	 	 	 •	 สินค้าระดับบน

(ราคาต่อหลัง)

 โครงการบ้านเดี่ยว
   Q House พฤกษ์ภิรมย์/ ลัดดารมย์/ วรารมย์/
 บริษัท  Avenue พฤกษ์ภิรมย์  ลัดดารมย์ วรารมย์
    Regent Elegance Premium

   24-80 ล้านบาท 30-85 ล้านบาท 7-30 ล้านบาท 6-12 ล้านบาท

1. บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์  P P P P

2. บจก. คาซ่า วิลล์    P P
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	 	 •	 สินค้าระดับกลาง

(ราคาต่อหลัง)

	 โครงการบ้านเดี่ยว	 โครงการทาวน์เฮ้าส์
  Casa Grand/ Casa Casa Ville/ Casa Casa
 บริษัท Legend Premium Presto Seaside City

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

1. บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ P  P  P

2. บจก. คาซ่า วิลล์ P P P  P

3. บจก. คาซ่า วิลล์   P P 
 (ระยอง 2553)

4. บจก. คาซ่า วิลล์ P  P  
 (ชลบุรี 2554)

5. บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์   P  P

6. บจก. กัสโต้ วิลเลจ     P

   •	 สินค้าระดับล่าง

(ราคาต่อหลัง)

	 	 โครงการบ้านเดี่ยว	 โครงการทาวน์เฮ้าส์
 บริษัท The Trust Ville Gusto  The Trust Town Home

  3-5 ล้านบาท 2.5-3.5 ล้านบาท 2-4 ล้านบาท

1. บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์ P  P

2. บจก. กัสโต้ วิลเลจ  P 

3. บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)   P

4. บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์  P

  -	 ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
    บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการขยายธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โดยพิจารณาโครงการที่ม ี

ผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสม มุ่งเน้นท�าเลที่ตั้งโครงการใจกลางเมืองหรือใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า (BTS)  
และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ท้ังในเส้นทางปัจจุบันและส่วนต่อขยายในอนาคต รวมทั้งบริเวณแหล่งชุมชน 
ทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ดนิทางสะดวกเป็นหลกั นอกจากนี ้บรษิทัย่อยยงัได้ขยายโครงการไปในต่างจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพ ได้แก่ 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครปฐม และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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    ทัง้นี ้เพือ่ตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจของลกูค้าทีต้่องการความสะดวกในการเดนิทางไปท�างานและ
การด�าเนนิชวีติ โดยเน้นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทีเ่ป็นกลุม่เจ้าของกจิการ ผูบ้รหิารระดบักลางขึน้ไป รวมทัง้พนกังาน
บรษิทัหรอืคนรุน่ใหม่ทีต้่องการความสะดวกในการเดนิทางไปท�างาน และมรีปูแบบการใช้ชวีติในเมอืงเป็นส่วนใหญ่ 
โดยใช้ชื่อโครงการตามประเภทสินค้า ดังนี้

(ราคาต่อหน่วย)

	 	 สินค้าระดับบน	 สินค้าระดับกลาง	 สินค้าระดับล่าง
  Q Condo Q House Casa The Trust The Point
 บริษัท  Condo Condo Condo Condo

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

1. บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ P P   

2. บจก. คาซ่า วิลล์   P  

3. บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์    P P

4. บจก. คาซ่า วิลล์ P    
 (เพชรบุรี 2553)

5. บจก. คาซ่า วิลล์   P P P
 (ชลบุรี 2554)

6. บจก. คาซ่า วิลล์     P

 (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)

7. บจก. กัสโต้ วิลเลจ   P

8. บจก. คาซ่า วิลล์    P

 (ระยอง 2553)   

 ข)	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า	ได้แก่
  -	 ธุรกิจโรงแรม
    บริษัทได้ก่อสร้างอาคารโรงแรมและเช่าอาคารโรงแรมภายใต้ชื่อ “เซนเตอร์	 พอยต์” เพื่อให้บริการที่พักอาศัย 

แก่ลูกค้าชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาท�างานและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีความต้องการเช่าที่พักอาศัยในระยะสั้น
และระยะยาว โดยค�านึงถึงการให้บริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องพักอาศัย ดังนั้น บริษัท 
และบริษัทย่อยจึงเลือกท�าเลท่ีต้ังของโครงการอยู่ในบริเวณใกล้สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ หรือท�าเลที่ตั้งย่าน
ใจกลางเมือง ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังเน้นการให้บริการในด้านอื่นๆ 
เช่น ห้องประชุม ศูนย์ธุรกิจ ห้องอาหาร เป็นต้น และยังมีนโยบายการให้บริการที่มีคุณภาพ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย

    สนิทรพัย์ทีใ่ช้ในการด�าเนนิธรุกจิโรงแรม เป็นทัง้ระยะยาวและสนิทรพัย์ทีบ่รษิทัเช่ามาเพือ่ด�าเนนิการ อายสุญัญา 
1-3 ปี
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	 	 -	 ธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า
    บรษิทัด�าเนนิการก่อสร้างอาคารสงูบนทีด่นิของบรษิทัและทีด่นิเช่าระยะยาว เพือ่ให้บรกิารพืน้ทีส่�านกังานให้เช่าแก่

ลกูค้า โดยเลอืกท�าเลทีต่ัง้ของโครงการทีอ่ยู่ในศนูย์กลางธรุกจิ (CBD: Central Business District) ทีม่สีิง่อ�านวย
ความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบครัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญ 
กับคุณภาพของอาคารที่ได้มาตรฐาน การให้บริการที่มีคุณภาพ และมีการวางรูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
ให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การด�าเนินธุรกิจต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 ค)	 ธุรกิจรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
   บริษัทและบริษัทย่อยได้รับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ อาคารส�านักงานให้เช่า 

และบ้านที่พักอาศัยให้เช่า ดังนี้
  -  รับจ้างบริหารอาคาร เวฟเพลส อาคารส�านักงานคิวเฮ้าส์ ลุมพินี และอาคารส�านักงานคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ให้แก่

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์
  -  รับจ้างบริหารอาคารที่พักอาศัยให้เช่า ได้แก่ โครงการเซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ และโครงการ

เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ รับจ้างบริหารบ้านพักอาศัยให้เช่าโครงการ แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร 
ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

  -  รับจ้างบริหารโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูน�้า โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 และโรงแรมเซนเตอร์ 
พอยต์ ชิดลม ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

  - รับจ้างบริหารโรงแรมแมนดารินให้แก่ บมจ. แมนดารินโฮเต็ล

	 ง)	 ธุรกิจการลงทุน
   บรษิทัได้ลงทนุโดยทางตรงและทางอ้อมผ่านบรษิทัย่อยในบรษิทัและกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ ตามรายละเอยีดต่างๆ 

ดังต่อไปนี้
  -  Harbour	View	Corporation	(“HVC”) บริษัทได้ลงทุนทางอ้อมใน HVC โดยบริษัทได้ถือหุ้นในบริษัท คิว.เอช. 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด (“QHI”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ QHI ได้ถือหุ้นในบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์
เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ากัด (“QHI (BVI)”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย QHI (BVI) ได้เข้าไปลงทุนใน HVC ใน
สดัส่วนร้อยละ 14.15 HVC ประกอบธรุกจิโรงแรมและอาคารส�านกังานให้เช่าในเมอืงท่าไฮฟง ประเทศเวยีดนาม

  -  บริษัท	 โฮม	โปรดักส์	 เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 (มหาชน) บริษัทได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.87 (รายละเอียดที่ได้
กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.2.2. บริษัทร่วม ข้อย่อย 1)

  -  บริษัท	 แอล	 เอช	 ไฟแนนซ์เชียล	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ได้ลงทุนระยะยาวในธนาคาร 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากดั (มหาชน) ในสดัส่วนร้อยละ 100 บรษิทัได้ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 13.74 (รายละเอยีด 
ที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.2.2. บริษัทร่วม ข้อย่อย 2)

  - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้	เฮ้าส์	(“QHPF”)
    บริษัทและบริษัทย่อยจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือให้สิทธิการเช่า  

และ/หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส�านักงาน (Office Building) จ�านวน 2 โครงการ คือ 
โครงการควิเฮ้าส์ เพลินจติ และโครงการควิเฮ้าส์ ลมุพนิ ีให้แก่กองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ควอลติี ้เฮ้าส์ 
และบริษัทเข้าลงทุนใน QHPF จ�านวน 204.5 ล้านหน่วย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.66 ของหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของ QHPF และคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,045.1 ล้านบาท
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    นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด ได้ท�าสัญญาโดยให้บริษัท และ/หรือ 
บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property 
Manager) ส�าหรับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่ QHPF จะเข้าลงทุนในครั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับ 
ค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งค่าธรรมเนียมบริหารดังกล่าวจะค�านวณอ้างอิงกับผลการด�าเนินงานของแต่ละโครงการ

    ในปี 2560 บรษิทัและบรษิทั ควิ.เอช. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัได้ด�าเนนิการต่อสญัญา 
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) อีก 3 ปีและคู่สัญญาสามารถขยายเวลาได้อีกเป็นคราวๆ 
คราวละไม่เกิน 5 ปี ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับสัญญาเดิม

  - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้	เฮ้าส์	โฮเทล	แอนด์	เรซิเดนซ์
    ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ได้มีมติให้มีการด�าเนินการจัดตั้ง 

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่า ควอลติี ้เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซเิดนซ์ (“QHHR”) โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย์ 
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด ท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) 
โดยให้บริษัทจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูน�้า สุขุมวิท 10 และ
ชดิลม และด�าเนนิการเพือ่ให้ QHHR ได้เข้าท�าสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ส�าหรบัโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชดิลม 
จากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน QHHR โดยการซือ้หน่วยลงทุนของ 
QHHR จ�านวนไม่เกิน 112 ล้านหน่วย มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 10 บาท คดิเป็นมลูค่าทัง้หมดไม่เกนิ 1,120 ล้านบาท 
โดยประมาณ หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ�านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ QHHR ซึ่งบริษัทได้ลงทุน
ในกองทุนรวมเป็นจ�านวน 105.3 ล้านหน่วย มูลค่ารวม 1,053 ล้านบาท

    นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ทีบ่รษิทัถอืหุน้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมไม่ต�า่กว่าร้อยละ 99.99 และเช่าช่วงทรพัย์สนิทีใ่ช้ในการประกอบกจิการของ 
โครงการเซนเตอร์ พอยต์ที่ QHHR เข้าลงทุนทั้ง 3 โครงการ โดยบริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ากัด 
จะเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินข้างต้นจาก QHHR เป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มระยะเวลาการเช่า ในอัตรา
ค่าเช่าและค่าเช่าช่วงตามที่ก�าหนด และบริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ากัด จะให้ค�ามั่นแก่ QHHR 
ว่าจะเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าจาก QHHR ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่าและเช่าช่วง (แล้วแต่กรณี) เป็น
ระยะเวลา 3 ปี หาก QHHR มีความประสงค์ โดยจะมีข้อก�าหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหมือนกับสัญญาเช่าและ
สัญญาเช่าช่วงเดิมทุกประการ รวมถึงสิทธิในการขอต่ออายุสัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงไปอีกครั้งละ 3 ปี นับ
จากวันสิ้นสุดของสัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงแต่ละฉบับ รวมทั้งมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าค�้าประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาเช่าอาคารพักอาศัยโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม ของกองทุนรวมที่มีต่อส�านักงานทรัพย์สินส่วน 
พระมหากษัตริย์ (“ส�านักงานทรัพย์สินฯ”) ในฐานะลูกหนี้ร่วม ซึ่งการเข้าค�้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่า
ของกองทุนรวมต่อส�านักงานทรัพย์สินฯ นี้ คิดเป็นมูลค่ารวมในเบื้องต้นประมาณ 86.2 ล้านบาท

    ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัยังมมีตอินมุตัใิห้บรษิทัเข้ารบัประกนัรายได้ค่าเช่าขัน้ต�า่จ�านวน 837 ล้านบาท ท่ี QHHR 
จะได้รับจากการลงทุนในโครงการเซนเตอร์ พอยต์ ทั้งสามโครงการ เป็นระยะเวลาโดยประมาณ 3 ปี นับตั้งแต่
วันที่ QHHR เข้าลงทุนในทรัพย์สิน (“ระยะเวลารับประกัน”) ซึ่งระยะเวลาในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต�่า
ดังกล่าว ได้สิ้นสุดแล้วในเดือน กรกฎาคม 2558
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2.	 นโยบายราคา

  บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายการก�าหนดราคาสนิค้าตามประเภทของระดบัสนิค้าและต้นทนุในการผลติสนิค้า โดยก�าหนด
ราคาให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้

3.	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย

 บริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งช่องทางการจ�าหน่ายตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

	 1)	 ธุรกิจการขายบ้านพร้อมที่ดินและขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
   บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารใช้ช่องทางการจ�าหน่ายโดยผ่านส�านกังานขายของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีต่ัง้อยู ่ณ โครงการนัน้ๆ 

รวมทั้ง การออกบูธในงานแสดงสินค้าตามความเหมาะสมและโอกาส

	 2)	 ธุรกิจโรงแรม
  บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้ช่องทางการจัดจ�าหน่ายหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้
  •  การขายโดยพนักงานบริษัท : ลูกค้าสามารถติดต่อกับพนักงานที่ส�านักงานขายส่วนกลาง หรือพนักงานบริษัท 

เข้าพบลูกค้าที่ส�านักงานของลูกค้า ซึ่งพนักงานบริษัทสามารถชี้แจงรายละเอียดได้ครบทุกโครงการ เพื่อมุ่งเน้น
การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

  •  การขายโดยผ่านตัวแทน : บริษัทเปิดโอกาสให้ตัวแทนทุกบริษัทสามารถหาลูกค้ามาเช่าห้องพักทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเพิ่มลูกค้าได้มากขึ้น

  • 	การขายผ่านเว็บไซต์บริษัท : บริษัทได้อ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าชาวต่างประเทศที่มีความต้องการเข้าพักใน
โรงแรมสามารถจองผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นล�าดับทุกปี

  • 	การขายผ่านเวบ็ไซต์ตวัแทน : เนือ่งจากลกูค้าชาวต่างประเทศมแีนวโน้มใช้เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็จองห้องพกัเพิม่
สูงขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงเปิดช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์ตัวแทนอีกทางหนึ่ง

	 3)	 ธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า
   บรษิทัและบรษิทัย่อยมช่ีองทางการจ�าหน่ายโดยส่วนใหญ่ขายผ่านตวัแทน เนือ่งจากตวัแทนมเีครอืข่ายลกูค้าและพืน้ที่

ให้เช่าที่กว้างขวาง ลูกค้าสามารถเลือกพื้นที่เช่าได้หลายแห่งก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ ลูกค้าของบริษัทสามารถติดต่อ
เช่าพื้นที่ได้โดยตรงกับพนักงานขายพื้นที่อาคารส�านักงานให้เช่าของบริษัท

4.	 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

	 1)	 ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
   กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท

เอกชน ฯลฯ
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	 2)	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า	ได้แก่
  • 	ธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า : กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งบริษัทสัญชาติไทย

และต่างชาติที่ต้องการอาคารส�านักงานย่านกลางใจเมือง
  • 	ธุรกิจโรงแรม : กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก เช่น กลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อธุรกิจหรือท�างานในบริษัท

เอกชนและองค์กรต่างๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว

5.	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 บริษัทและบริษัทย่อยสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้

	 1)	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
   การด�าเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย หากโครงการใดเข้าเงื่อนไขที่จะต้องยื่นอนุมัติต่อคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อยจะด�าเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมครบถ้วน ส่วนกรณีที่โครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่ไม่ต้องผ่านการขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
สิง่แวดล้อม บรษิทัและบรษิทัย่อยได้มกีารด�าเนนิการควบคมุปัจจยัต่างๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เช่น บรษิทั
และบริษัทย่อยจะมีการควบคุมกระบวนการก่อสร้าง โดยป้องกันดูแลด้านเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในช่วงที่
โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา รวมทั้งมีการควบคุมดูแลการจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ และควบคุมการก่อสร้างให้มี
ความปลอดภัย มีการป้องกันฝุ่นละออง การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ก่อสร้าง โดยมีการแบ่งโซน
การก่อสร้าง เพื่อให้มีผลกระทบต่อบ้านที่สร้างเสร็จและผู้อยู่อาศัยให้น้อยที่สุด

	 2)	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
   บรษิทัและบรษิทัย่อยมมีาตรการป้องกนัและควบคมุดแูลไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในด้านปัญหาสาธารณปูโภค 

เช่น มีมาตรการในการตรวจสอบหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถช่วยลดหรือประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
การจัดการขยะ และตรวจสอบสภาพน�้าทิ้ง เป็นต้น

  ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด

ภาวะการแข่งขันของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยจะแบ่งแยกการแข่งขันในอุตสาหกรรมและการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อยตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

1)	 ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

  ส�าหรับตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในปี 2560 มีจ�านวน 114,562 หน่วย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 จ�านวน 
126,543 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 9 โดยสามารถแยกเป็นที่อยู่อาศัยประเภทจัดสรรมีจ�านวน 94,159 หน่วย หรือลดลง
ร้อยละ 10 และที่อยู่อาศัยประเภทสร้างเองมีจ�านวน 20,403 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559

  ส�าหรับตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ปี 2561 มีจ�านวน 99,090 หน่วย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จ�านวน 
114,562 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 14 โดยสามารถแยกเป็นที่อยู่อาศัยประเภทจัดสรรมีจ�านวน 81,880 หน่วย หรือลดลง
ร้อยละ 13 และที่อยู่อาศัยประเภทสร้างเองมีจ�านวน 17,210 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส ์จ�ากัด (มหาชน)    43



	 ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

	 ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม	ประเภทจัดสรร	โดยแยกตามประเภทของที่อยู่อาศัยระหว่างปี	2554	-	2561

 ที่อยู่อาศัยจดทะเบียน         % การเปลี่ยนแปลง % การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม ประเภทจัดสรร         ของปี  ของปี 
 แบ่งแยกตามประเภท          
 ของที่อยู่อาศัย 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2560 / 2559 2561 / 2560

บ้านเดี่ยว 13,999 10,887 13,869 13,056 11,837 12,736 12,471 12,084 -2% -3%

บ้านแฝด 1,381 1,069 2,470 2,820 2,366 1,895 2,352 1,254 +24% -47%

ทาวน์เฮ้าส์ และ 11,614 11,218 21,238 18,059 19,624 17,111 16,017 17,427 -6% +9%
อาคารพาณิชย์

อาคารชุด 34,734 78,409 71,440 75,058 67,551 72,886 63,319 51,115 -13% -19%

รวม	ที่อยู่อาศัย	 61,728	 101,583	 109,017	 108,993	 101,378	 104,628	 94,159	 81,880	 -10%	 -13%
จดทะเบียนเพิ่ม
ประเภทจัดสรร

	 ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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  ส�าหรับปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 จากตัวเลขที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร พบว่า ตลาดที่อยู่อาศัย 
ปรบัตวัลดลง ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของอาคารชดุ เนือ่งจากสถานการณ์เศรษฐกจิโดยรวมยงัไม่ฟ้ืน ภาระหนีส้นิครวัเรอืน 
ยังคงอยู่ในระดับที่สูง ส่งผลให้สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ และในช่วง ม.ค. - เม.ย. ปี 2559 ภาครัฐ 
ได้ออกมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ไม่มีมาตรการภาครัฐ

  เมือ่พจิารณาตวัเลขทีอ่ยูอ่าศยัจดทะเบยีนเพิม่ประเภทจดัสรร ปี 2561 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 พบว่า ตลาดทีอ่ยูอ่าศยั 
ยงัคงปรบัตวัลดลง ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของบ้านแฝด และอาคารชดุ เนือ่งจากสถานการณ์เศรษฐกจิโดยรวมยงัไม่ฟ้ืน 
ภาระหนี้สินครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับที่สูง ส่งผลให้สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ

  ส�าหรับแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมในปี 2562 บริษัทคาดการณ์ว่าภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะยังคงมีแนวโน้ม
เติบโตแบบชะลอตัว เนื่องจากมีปัจจัยลบที่เกิดต่อเนื่องจากปี 2561 ทั้งในเรื่องมาตรการการก�ากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ในวนัที ่1 เมษายน 2562 และยงัมปัีจจยัเรือ่ง การปรบัขึน้ดอกเบีย้
ของธนาคาร ซึ่งส่งผลให้ก�าลังซื้อลดลง นอกจากนี้ การที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. 
ภาษีที่ดินออกมาในปี 2561 ท�าให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2)	 ธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า

  ตลาดอาคารส�านกังานให้เช่าในปี 2561 มพีืน้ทีส่�านกังานให้เช่ารวมทัง้สิน้ประมาณ 8.90 ล้านตารางเมตร โดยมพีืน้ทีใ่ห้เช่า 
เพิม่ขึน้จากปีก่อนประมาณ 0.12 ล้านตารางเมตร ซึง่เข้ามาในย่านรอบนอกศนูย์กลางธรุกจิ (Non-CBD) ประมาณ 0.065 
ล้านตารางเมตร และเข้ามาในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) 0.056 ล้านตารางเมตร

  ภาพรวมตลาดอาคารส�านักงานในปี 2561 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง กล่าวคืออุปทานมีจ�านวนจ�ากัด ในขณะที่อุปสงค์ 
ยงัคงมอีย่างต่อเนือ่ง ในปีนีจ้ะมอีตัราการเข้าใช้พืน้ทีส่�านกังานรวมทัง้สิน้ประมาณ 8.29 ล้านตารางเมตร เพิม่ขึน้จากปีก่อน
ประมาณ 0.02 ล้านตารางเมตร โดยอปุสงค์ส่วนใหญ่มาจากการขยายตวัของกลุม่ธรุกจิ E-Commerce, Online Business 
และ Co-Working Operators เป็นต้น ซึ่งเป็นการย้ายและขยายพื้นที่เพิ่มของบริษัทในประเทศและบริษัทต่างชาต ิ
ไปยังอาคารใหม่ที่อยู่ในท�าเลที่ดี ใกล้รถไฟฟ้า และเป็นการเช่าพื้นที่ใหม่ของบริษัทต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาลงทุนในประเทศ 
โดยส่วนใหญ่ค�านึงถึงท�าเลที่ตั้งใกล้รถไฟฟ้าและคุณภาพของอาคารเป็นส�าคัญ

  ส�าหรับอัตราค่าเช่าเฉลี่ย ณ สิ้นปี 2561 (ส�าหรับพื้นที่ 200-300 ตารางเมตร) ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกท�าเลเปรียบเทียบ
กับ ณ สิ้นปี 2560 โดยที่อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารส�านักงานเกรดเอในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ปรับเพิ่มขึ้นจาก 
980 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็น 1,025 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอาคารส�านักงานเกรดเอในย่านรอบนอก 
ศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) ปรับเพิ่มขึ้นจาก 795 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็น 868 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ส�าหรบัอตัราค่าเช่าเฉลีย่ของอาคารส�านกังานเกรดบใีนย่านศนูย์กลางธรุกจิ (CBD) ปรบัเพิม่ขึน้จาก 715 บาทต่อตารางเมตร 
ต่อเดือน เป็น 767 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอาคารส�านักงานเกรดบีในย่านรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) 
ปรบัเพิม่ขึน้จาก 656 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน เป็น 702 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน อตัราค่าเช่ามแีนวโน้มปรบัเพ่ิมขึน้ 
ในทุกท�าเลแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงไม่มากนัก
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  แนวโน้มตลาดอาคารส�านกังานให้เช่าในปี 2562 คาดว่ามพีืน้ทีส่�านกังานให้เช่าเพิม่ขึน้ประมาณ 0.148 ล้านตารางเมตร โดย
เข้ามาในย่านรอบนอกศนูย์กลางธรุกจิ (Non-CBD) ประมาณ 0.074 ล้านตารางเมตร และในย่านศนูย์กลางธรุกจิ (CBD) 
ประมาณ 0.074 ล้านตารางเมตร และคาดว่าตลาดอาคารส�านกังานจะขยายตวัไปได้ดใีนช่วงอกี 1-2 ปีข้างหน้า นบัตัง้แต่ 
ปี 2565 คาดว่าจะมโีครงการใหม่ๆ เกดิข้ึนในตลาดอกีหลายโครงการ น่าจะท�าให้มพีืน้ทีส่�านกังานเพิม่ขึน้ในตลาดอกีจ�านวนมาก 
ภาวะการแข่งขันจึงค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้ประกอบการอาคารส�านักงานเก่าเริ่มมีการปรับปรุงอาคารให้มีความทันสมัย 
และมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ต่อสัญญาเช่าต่อไป ส่วนอัตราค่าเช่าคาดว่ายังคงปรับเพิ่มข้ึนได้ในช่วง
ระยะสั้น 1 - 2 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามท�าเลที่ตั้ง ใกล้รถไฟฟ้า คุณภาพของอาคาร มีความทันสมัย ความปลอดภัยสูง 
และอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม ยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญในการพิจารณาเลือกอาคารส�านักงาน ดังนั้นอาคารส�านักงานแห่งใหม่ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะพยายามใส่สิ่งส�าคัญต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้เช่า สร้างความแตกต่างจากอาคารส�านักงานที่มีใน
ปัจจุบัน เพื่อดึงดูดความสนใจในการเช่าพื้นที่จากผู้เช่าในอาคารส�านักงานเก่าและผู้เช่าใหม่

	 ที่มา	 :	 ข้อมูลจากการรวบรวมของ	บมจ.	ควอลิตี้เฮ้าส์
	 CBD	 :	 	Central	Business	District	-	ถนนสลีม	ถนนสาทร	ถนนสรุวงศ์	ถนนพระราม	4	ถนนเพลนิจติ	ถนนวทิย	ุถนนสขุมุวทิช่วงต้น 

และถนนอโศก	เป็นต้น
	 Non-CBD	 :	 	ถนนสขุมุวทิช่วงปลาย	ถนนเพชรบรุ	ีถนนรชัดาภเิษก	ถนนพหลโยธนิ	ถนนวภิาวดรีงัสติ	ถนนพระราม	3	และถนนบางนาตราด 

เป็นต้น

3)	 ธุรกิจโรงแรม/อาคารพักอาศัยให้เช่า

  ณ สิน้ปี 2561 มยีอดรวมจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิข้ามาประเทศไทยตลอดทัง้ปี จ�านวน 38.27 ล้านคน เพิม่ขึน้จ�านวน 
2.68 ล้านคน หรอื เพิม่ข้ึนอัตราร้อยละ 7.54 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 ทีม่จี�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาติ 
รวม 35.59 ล้านคน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนท้ังด้านจ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาต ิ
โดยตลาดนกัท่องเทีย่วต่างชาตมิจี�านวนเพิม่ขึน้จากเกอืบทกุภมูภิาค ได้แก่ เอเชยีตะวนัออก กลุม่ประเทศอาเซยีน เอเชยีใต้ 
ยโุรป และทวปีอเมรกิา ยกเว้นแต่ 2 ภมูภิาค คอื ตะวนัออกกลาง ทีม่จี�านวนลดลงเนือ่งจากผลกระทบด้านปัญหาเศรษฐกจิ
และความขัดแย้งในภูมิภาค รวมทั้ง โอเชียเนีย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ จากเหตุการณ์อุบัติเหตุเรือ 
นกัท่องเทีย่วจนีล่มทีจ่งัหวดัภเูกต็ในเดอืน ก.ค. ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดนกัท่องเทีย่วจนีท�าให้มจี�านวนลดลงในช่วงเดอืน ก.ค. 
ถึงเดือน พ.ย. นั้น ทางรัฐบาลไทยได้มีมาตรการลดค่าธรรมเนียม Visa on Arrival (VOA) กับ 21 ประเทศ ระหว่างวันที่ 
15 พ.ย. 2561 ถึง 13 ม.ค. 2562 เพื่อกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวจีนให้เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาในช่วงปลายปี 2561 ต่อเนื่อง
จนถึงต้นปี 2562 ซึ่งมาตรการ VOA ยังได้ช่วยกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวอินเดีย และตลาดนักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆ  
ทีไ่ด้รบัสทิธิล์ดค่าธรรมเนยีม VOA นีเ้ช่นกนั อกีทัง้ รฐับาลไทยยงัได้ขยายระยะเวลามาตรการลดค่าธรรมเนยีม VOA ไปถงึ 
30 เม.ย. 2562 เพือ่ให้ครอบคลมุช่วงเทศกาลวนัตรษุจนีและเทศกาลวนัสงกรานต์ของไทยในปี 2562 โดยประมาณการว่าจะ
มจี�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางเข้ามาประเทศไทยในปี 2562 จ�านวน 41.1 ล้านคน มจี�านวนเพิม่ขึน้ประมาณ 2.82 
ล้านคน หรือ เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 7.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 38.27 ล้านคน

  ส�าหรบัตลาดโรงแรม ในปี 2561 มจี�านวนห้องพกัรวมทัง้สิน้ 50,231 ห้อง โดยเพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2560 จ�านวน 2,687 ห้อง 
หรือ เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 5.65 เมื่อเทียบกับจ�านวนห้องพักในปี 2560 ที่มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 47,544 ห้อง โดยโรงแรม
ระดับกลางมีสัดส่วนห้องพักในตลาดมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้ โรงแรมใหม่ที่เปิดตัวในปี 2561 ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในย่าน
ธุรกิจสุขุมวิทและเพลินจิต ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมีภาวะการแข่งขันอย่างเข้มข้นในตลาดโรงแรม แต่ได้รับความบรรเทาลง 
จากอัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ยังคงมีอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

  โดยภาพรวมของการลงทนุในประเทศไทย เมือ่พจิารณาจากข้อมลูของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) ทีม่ ี
นกัลงทนุต่างประเทศยืน่ขอรบัส่งเสรมิการลงทนุในปี 2561 ช่วง 9 เดอืนแรก (ม.ค. - ก.ย.) มยีอดสะสมรวม จ�านวน 722 โครงการ 
มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 135,000 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ที่มีนักลงทุนต่างประเทศ 
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ยืน่ขอรบัส่งเสรมิการลงทนุ จ�านวนรวม 627 โครงการ มลูค่าเงนิลงทนุรวมทัง้สิน้ 172,374 ล้านบาท โดยในปี 2561 มจี�านวน 
โครงการเพิม่ขึน้ 95 โครงการ หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ 15 แต่ในขณะเดยีวกนัมมีลูค่าการลงทนุลดลง จ�านวน 37,374 ล้านบาท 
หรอื ลดลงคดิเป็นร้อยละ 21 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยญีปุ่น่ยงัเป็นประเทศทีม่กีารยืน่ขอรบัส่งเสรมิ 
การลงทุนที่มีจ�านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด จ�านวน 240 โครงการ เงินลงทุนรวม 38,887 ล้านบาท 
ในขณะที่อันดับสอง คือ จีน จ�านวน 85 โครงการ เงินลงทุนรวม 22,750 ล้านบาท และอันดับสาม คือ สิงคโปร์ จ�านวน 
80 โครงการ เงินลงทุนรวม 17,900 ล้านบาท

  ถ้าพจิารณาจ�านวนชาวต่างประเทศทีไ่ด้รบัใบอนญุาตท�างานในบรษิทัทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุและประเภทพกัอาศยัชัว่คราว 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ยอดสะสมในปี 2561 ถึงสิ้นเดือน ก.ย. มีจ�านวน 95,620 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2560 จ�านวน 96,288 คน ลดลงจ�านวน 668 คน หรือลดลงร้อยละ 0.69 ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก
ของห้องชดุพกัอาศยัให้เช่ายงัคงเป็นกลุม่ลกูค้าชาวญีปุ่น่และชาวต่างชาตอิืน่ๆ ในแถบเอเชยี เนือ่งจาก นกัลงทนุชาวญ่ีปุน่
เป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาลงทุนสูงสุดในประเทศไทย โดยเดือน ก.ย. 2561 ชาวญี่ปุ่นที่ได้รับใบอนุญาตท�างานคงเหลือใน
ประเทศไทยมีจ�านวน 34,634 คน และอันดับที่ 2 และ 3 จะเป็น ชาวจีนและชาวฟิลิปปินส์ ที่จ�านวน 25,308 และ 
16,553 คน ตามล�าดับ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจ�านวนชาวต่างชาติที่เข้ามาท�างานในกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 
เนือ่งจาก การทีป่ระเทศไทยได้เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) อย่างเป็นทางการในปี 2559 ท�าให้มคีวามเป็นไปได้ 
ที่จะเป็นศูนย์กลางของการลงทุนของอาเซียน โดยเฉพาะส�าหรับชาวต่างชาติที่จะต้องการลงทุนในกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ 
และเวยีดนาม (CLMV) อกีทัง้ การทีป่ระเทศไทยได้รบัเกยีรตใิห้เป็นประธานอาเซยีนในปี 2562 นี ้จะช่วยเพิม่ความส�าคญั 
และบทบาทของประเทศไทยต่อประเทศต่างๆ ในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน รวมทัง้ การทีป่ระเทศไทยจะมกีารเลอืกตัง้ 
เกดิขึน้ในปี 2562 เป็นส่วนช่วยส�าคญัให้นกัลงทนุต่างประเทศเกดิความมัน่ใจในเสถยีรภาพทางด้านการเมอืงและเศรษฐกจิ
ของประเทศไทยในอนาคตที่จะตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยต่อไป

  ส�าหรับตลาดอาคารที่พักอาศัยให้เช่าในปี 2561 มีจ�านวนห้องพักอาศัยให้เช่ารวมทั้งสิ้น 22,473 ห้อง เมื่อเปรียบเทียบ
กับสิ้นปี 2560 ที่มีจ�านวน 22,300 ห้อง เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จ�านวน 173 ห้อง หรือเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.77 ทั้งนี้ 
ลูกค้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ยังคงชอบที่จะพักอาศัยในเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์

  ตามที ่รฐับาลไทย ได้มโีครงการระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor - EEC) เพือ่เป็นการขบัเคล่ือน 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการเดินทางและการขนส่งให้
มีความพร้อม เพื่อรองรับและเอื้อประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น  
การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 ของประเทศไทย และการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยง  
3 สนามบนินานาชาต ิได้แก่ สนามบนิดอนเมอืง สนามบนิสวุรรณภมู ิและสนามบนิอูต่ะเภา รวมทัง้ การสร้างรถไฟทางคูเ่ชือ่ม
แหล่งอตุสาหกรรมกบัท่าเรอื และการพฒันาท่าเรอืแหลมฉบงัและท่าเรอืมาบตาพดุเพิม่เตมิ รวมถงึ การเสนอสทิธปิระโยชน์
ทางด้านภาษใีห้กบันกัลงทนุต่างชาตใินอตุสาหกรรมเป้าหมายในแผนไทยแลนด์ 4.0 ซึง่จะช่วยดงึดดูให้นกัลงทนุจากต่างชาติ 
เข้ามาลงทนุในประเทศไทยเพิม่มากขึน้ และเมือ่โครงการต่างๆ ตามข้างต้นเสรจ็สิน้ จะช่วยท�าให้การเดนิทางและการขนส่ง
มีความสะดวกสบายมากขึ้น การเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง ทั้งทางบก ทางน�้า และทางอากาศมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งมีส่วนสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและรองรับจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาเมืองไทย 
เพิ่มขึ้นตามที่ได้ประมาณการจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี

	 ที่มา	 :	 ข้อมูลจากกองงานคนต่างด้าว	กรมการจัดหางาน
	 	 	 ข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
	 	 	 ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
	 	 	 ข้อมูลจากการรวบรวมของ	บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์
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ส่วนแบ่งทางการตลาด

 บริษัท มีสัดส่วนยอดขายของตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ประจ�าปี 2561 สรุปได้ดังนี้
 -  ส�าหรบัโครงการแนวราบประกอบด้วย ตลาดบ้านเดีย่ว, บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ ซึง่ทางบรษิทั มส่ีวนแบ่งทางการตลาด 

โดยมูลค่าประมาณ 5%
 -  ส�าหรบัโครงการแนวสงูประกอบด้วย ตลาดคอนโดมเินยีม ซึง่ทางบรษิทั มส่ีวนแบ่งทางการตลาดโดยมลูค่าประมาณ 

0.3%

  ทัง้นี ้บรษิทั มส่ีวนแบ่งทางการตลาดโดยมลูค่าทัง้หมด ประมาณ 2% ของยอดขายรวมของตลาดทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีก่รงุเทพ
และปริมณฑล แสดงภาพได้ดังนี้

	 	 ที่มา	:	บริษัท	AGENCY	FOR	REAL	ESTATE	AFFAIRS	จ�ากัด	และบมจ.	ควอลิตี้เฮ้าส์

สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ 
ต่อยอดขายรวมของตลาดที่อยู่อาศัย

ส�าหรับโครงการแนวราบ

สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ 
ต่อยอดขายรวมของตลาดที่อยู่อาศัย

ส�าหรับโครงการแนวสูง

สัดส่วนยอดขายบริษัทฯ 
ต่อยอดขายรวมของตลาดที่อยู่อาศัย

โครงการแนวราบและแนวสูง

5%

95% 99.7% 98%

2%0.3%

 บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

 ตลาดที่อยู่อาศัยโครงการแนวสูง

 บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

 ตลาดที่อยู่อาศัย

 บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

 ตลาดที่อยู่อาศัยโครงการแนวราบ
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โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้บริษัท	ควอลิตี้เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทรายได้ 1/	 ด�าเนินการโดย
 ปี	2559	 ปี	2560	 ปี	2561

 รายได้ % รายได้ % รายได้ %

1.	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 1.1 ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ 14,857 71 13,155 67 12,803 71

   และบริษัทย่อย2/   

  1.2 ธุรกิจขายหน่วยใน บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์  3,078 15 2,717 14 1,989 11

  อาคารชุดพักอาศัย และบริษัทย่อย3/ 

 1.3 ธุรกิจโรงแรม บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์  817 4 860 4 904 5

   บจก. เซนเตอร์ พอยต์ 

   ฮอสพิทอลิตี้ และบจก. คาซ่า วิลล์

   (ชลบุรี 2554)   

 1.4 ธุรกิจอาคารส�านักงาน บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์  373 2 375 2 384 2

  ให้เช่า  

รวมรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 	 19,125	 92	 17,107	 87	 16,080	 89

2.	 รายได้อื่นๆ

 2.1 ส่วนแบ่งก�าไรจาก บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ 1,595 7 1,642 8 1,776 10

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 2.2 รายได้จากการเปลี่ยน บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ - - 712 4 - -

  แปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

  ของบริษัทร่วม4/    

 2.3 อื่นๆ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ และบริษัทย่อย 188 1 283 1 261 1

รวมรายได้อื่นๆ	 	 1,783	 7	 2,637	 13	 2,037	 11

รวม    20,908 100 19,744 100 18,117 100

หมายเหต ุ: 1/	รายได้ของบริษัทมาจากการจ�าหน่ายในประเทศทั้งสิ้น

  2/		บริษัทย่อย	ประกอบด้วย	บจก.	คาซ่า	วิลล์	บจก.	เดอะ	คอนฟิเด้นซ์	บจก.	คาซ่า	วิลล์	(เพชรบุรี	2553)	บจก.	คาซ่า	วิลล์	(ระยอง	

2553)	บจก.	คาซ่า	วิลล์	(ชลบุรี	2554)	และบจก.	กัสโต้	วิลเลจ

  3/	 	บริษัทย่อย	ประกอบด้วย	บจก.	คาซ่า	วิลล์	บจก.	เดอะ	คอนฟิเด้นซ์	บจก.	คาซ่า	วิลล์	(ประจวบคีรีขันธ์	2554)	บจก.	คาซ่า	วิลล์	

(ชลบุรี	2554)	และบจก.	คาซ่า	วิลล์	(ระยอง	2553)

  4/		ก�าไรทางบัญชีที่เกิดจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน	 บมจ.	 แอล	 เอช	 ไฟแนนซ์เชียล	 กรุ๊ป	 ลดลง	 เนื่องจาก	 บมจ.	 แอล	 เอช	

ไฟแนนซ์เชียล	กรุ๊ป	ได้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ	CTBC	Bank	Co.,	Ltd.
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โครงสร้างส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย : ล้านบาท)

   %	การถือหุ้นของบริษัท ปี	2559	 ปี	2560	 ปี	2561

 
โครงการ	 ด�าเนินการโดย

 ณ	31	ธ.ค.	2561	 รายได้	 %	 รายได้	 %	 รายได้	 %

1.	 ธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า 

 - อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  กองทุนรวมสิทธิการเช่า 25.66 152 10 161 10 174 10

  อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต  อสังหาริมทรัพย์

  และอาคารเวฟ เพลส ควอลิตี้ เฮ้าส์   

รวม     152 10 161 10 174 10

2.	 ธุรกิจโรงแรม

 - โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 31.33 47 3 48 3 60 3

  ประตูน�้า โรงแรมเซนเตอร์ และสิทธิการเช่า

  พอยต์ สุขุมวิท 10 และ ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล

  โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์  แอนด์ เรซิเดนซ์

  ชิดลม 

รวม     47 3 48 3 60 3

3.	 ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง บมจ.โฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์ 19.87 820 51 970 59 1,115 63

รวม     820 51 970 59 1,115 63

4.	 ธุรกิจการลงทุน บมจ. แอล เอช 13.74 576 36 463 28 427 24

    ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

รวม     576 36 463 28 427 24

รวมทั้งสิ้น	 	 	 	 1,595	 100	 1,642	 100	 1,776	 100
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ปัจจัยความเสี่ยง

1.	 ความเสี่ยงด้านการเงิน

 ความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน บริษัทที่เกี่ยวข้องราย Harbour View Corporation
  Harbour View Corporation (“HVC”) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ากัด 

(“QHI(BVI)”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยถือผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด) ถือหุ้นใน HVC ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 (เดิมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนใน HVC มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เท่ากับ
ศูนย์ เมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนตามราคาทุนจ�านวน 33 ล้านบาท โดยบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 
ดังกล่าวไว้เต็มจ�านวน ท้ังน้ี เน่ืองจาก HVC ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมและอาคารส�านักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง 
ประเทศเวียดนาม มีผลการด�าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อย QHI(BVI) มีเงินให้กู้ยืมแก่ HVC คิดเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับ จ�านวน
ประมาณ 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�าดับ (2560 : ประมาณ 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และ 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 2559 : ประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�าดับ) 
บริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีความเส่ียงท่ีอาจสูญเสียเงินให้กู้ยืมทั้งจ�านวน เนื่องจาก HVC มีผลการด�าเนินงานขาดทุน 
อย่างต่อเนือ่ง แต่อย่างไรกต็าม QHI(BVI) ได้ตัง้ส�ารองเผือ่หนีส้นิดงักล่าวแล้ว นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้เข้าค�า้ประกนัเงนิกูย้มื 
แก่ HVC มาตั้งแต่ปี 2540 เนื่องจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีภาระที่จะต้องจัดหาเงินให้กับ HVC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
แต่ละราย ดังนั้น ในส่วนของ QHI(BVI) และผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งจึงได้ท�าการค�้าประกันเงินกู้ยืม (เงินต้นและดอกเบี้ย) 
เป็นจ�านวน 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่สถาบันการเงิน โดยรับผิดชอบฝ่ายละร้อยละ 50 ของจ�านวนเงินกู้ยืมดังกล่าว  
แต่ถ้าเปรยีบเทยีบภาระของบรษิทัและบรษิทัย่อยกบัผูถ้อืหุน้รายอืน่ทีม่ต่ีอการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิทัง้หมดของ HVC 
แล้วจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ QHI(BVI) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 21 ต่อมา HVC ได้มีการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
ตามสัดส่วน แต่บริษัทย่อย (QHI(BVI)) ไม่ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่ายังมีผลการด�าเนินงานขาดทุน  
ท�าให้มีสัดส่วนการถือหุ้น ณ ส้ินปี 2550 ลดลงเหลือร้อยละ 14.15 ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 HVC ได้ช�าระคืนเงินต้น 
และดอกเบี้ยค้างช�าระกับธนาคารแล้ว บริษัทจึงไถ่ถอนการค�้าประกันเงินกู้ยืมกับธนาคารแห่งนั้น และบันทึกกลับรายการ
ส�ารองเผื่อหนี้สินดังกล่าว

 ความเสี่ยงจากภาระผูกพันในการออกตราสารหนี้
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมหีุน้กู ้จ�านวนรวม 21,690 ล้านบาท ประกอบด้วย หุน้กูท้ีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 

จ�านวน 9,100 ล้านบาท และหุน้กู-้สทุธจิากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี จ�านวน 12,590 ล้านบาท โดยมอัีตราส่วน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.88 เท่า ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถท�ายอดขายได้ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้อาจส่งผลกระทบต่อการช�าระคืนหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีรายได้จากการขายบ้านและคอนโด โดยจะเห็น 
ได้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมโีครงการขายบ้านและทีด่นิทีด่�าเนนิการอยูจ่�านวน 67 โครงการ 
คิดเป็นมูลค่าคงเหลือประมาณ 32,457 ล้านบาท และโครงการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย จ�านวน 14 โครงการ มี
มูลค่าขายคงเหลือประมาณ 14,602 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้ของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้
สม�่าเสมอจากธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า รวมทั้งเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
กระแสเงินสดของบริษัท
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  อนึ่งการออกหุ้นกู้ของบริษัทนั้นเป็นไปตามนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต�่ากว่าการกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงนิและเป็นการลดความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีม่คีวามผนัผวน ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัสามารถช�าระดอกเบีย้หุน้กู ้
และคืนเงินต้นของหุ้นกู้ได้ตามที่ครบก�าหนด

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
  จากการทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยต้องใช้เงนิลงทนุจ�านวนมากในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ซึง่เงนิทนุส่วนหนึง่มาจากเงนิกูย้มื 

ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินจึงมีส่วนส�าคัญที่ส่งผลกระทบ 
ต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทที่ใช้ในการด�าเนินงานและพัฒนาโครงการ

  จากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวน  
โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในขณะนั้น ซึ่งมาตรการที่บริษัทน�ามาใช้ เช่น การออกหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงที ่แทนเงนิกูย้มืจากธนาคารทีส่่วนใหญ่จะเป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัและมต้ีนทนุดอกเบีย้ทีส่งูกว่า หรอืการออกตัว๋แลกเงนิ
ระยะสัน้ซึง่มอีตัราดอกเบีย้ต�า่ขายให้แก่นกัลงทนุประเภทสถาบนั ซึง่เป็นการลดภาระต้นทนุดอกเบีย้และเหมาะสมสอดคล้อง
กบัธรุกจิประเภทโครงการบ้านทีต้่องการเงนิลงทนุระยะสัน้เพือ่ใช้ในการพฒันาโครงการ การวางแผนงานก่อสร้างโครงการ
ให้มีระยะเวลาที่สั้นลง เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม รวมทั้งมีการติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย และพิจารณาใช ้
เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

2.	 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

 ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านก่อนขาย (Prebuilt) 
  บรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขายและให้เช่า โดยมรีายได้หลกัมาจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93  
และร้อยละ 92 ของรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าตามล�าดับ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีการสร้าง
บ้านเสร็จก่อนขาย (Prebuilt) ท�าให้ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างบ้านสูงและมีความเสี่ยงหากบ้านที่สร้างเสร็จ
ขายไม่หมด

  อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีวิธีด�าเนินการเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยแบ่งการก่อสร้างเป็นเฟสๆ  
และควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือด้วยการก่อสร้างบ้านให้เหมาะสมกับการขายในแต่ละช่วง รวมทั้งใช้ข้อมูลการขาย
โครงการในอดีตมาท�าการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถสร้างบ้านก่อนขายได้ตรงกับความต้องการและ
เป็นทีย่อมรบัของลกูค้า นอกจากนีจ้ากการเป็นผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์รายใหญ่และอยูใ่นตลาดอสงัหารมิทรพัย์
มานานท�าให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในเรื่องคุณภาพ ราคา และการให้บริการจะช่วยลด 
ความเสี่ยงในด้านสินค้าคงเหลือได้
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 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูง
  ปัจจุบันธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งจากจ�านวนผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่เพิ่มขึ้น การเปิดตัว 

โครงการใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนของผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งส่งผลให้อุปทานของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมถึง
การน�ากลยุทธ์การตลาดต่างๆมาใช้อย่างต่อเนือ่ง เพือ่กระตุน้ยอดขายอสงัหารมิทรพัย์ ท�าให้การแข่งขนัทวคีวามรนุแรงขึน้ 
อย่างไรกต็าม การทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่อยูใ่นตลาดมานาน และมชีือ่เสยีงในการขายบ้านและ
อาคารชุดพักอาศัย ระดับบน ระดับกลาง และระดับล่าง ท�าให้ได้เปรียบในด้านชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ คุณภาพและ
มาตรฐานสินค้า นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเพิ่มนวัตกรรมรูปแบบของสินค้าให้มีความหลากหลายและแตกต่างจากคู่แข่ง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น รวมทั้งเน้นการให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

3.	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

 ความเสี่ยงการขาดแคลนผู้รับเหมาก่อสร้างและแรงงานฝีมือก่อสร้าง
  ด้วยการก่อสร้างบ้านและพัฒนาโครงการบ้านนั้น ต้องอาศัยผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือ โดยเฉพาะสินค้าบ้านที่บริษัทและ

บริษัทย่อยขายนั้น เป็นสินค้าที่อยู่ในระดับกลางและระดับบนที่มุ่งเน้นคุณภาพสินค้าเป็นส�าคัญ ซึ่งผู้รับเหมาและแรงงาน
ฝีมือที่มีความช�านาญในการก่อสร้างบ้านหรืองานสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการบ้านที่มีอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น 
มีจ�านวนจ�ากัดและอาจจะมีจ�านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโต
และขยายตัว

  การขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมืออาจจะเป็นอุปสรรคในการผลิตสินค้า การเติบโตของยอดขายสินค้า และ 
การควบคมุคณุภาพของสนิค้า อย่างไรกต็าม บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายเปิดโอกาสให้ผูร้บัเหมารายใหม่ๆ ทีม่คีณุสมบตั ิ
ครบถ้วนสามารถรบัเหมางานของบรษิทัและบรษิทัย่อยได้ รวมทัง้ มกีารพฒันาความรู ้ความสามารถและสร้างความสมัพนัธ์
ที่ดีกับผู้รับเหมารายใหม่และรายเก่าอย่างสม�่าเสมอ

  นอกจากน้ี หากผู้รับเหมามีปัญหาด้านการเงินบริษัทและบริษัทย่อยยังให้ความช่วยเหลือในด้านสภาพคล่องทางการเงิน
แก่ผู้รับเหมาตามความเหมาะสมและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ก่อสร้างโดยการน�าเทคโนโลยกีารก่อสร้างแบบพรคีาสท์ พรแีฟลบบรเิคชัน่ และแบบทนัเนลิมาใช้ เพือ่ลดการใช้แรงงานคน 
และลดระยะเวลาการก่อสร้างบ้าน

 ความเสี่ยงจากราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้าง
  วัสดุก่อสร้างเป็นต้นทุนหลักอย่างหน่ึงซ่ึงบริษัทอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัสดุก่อสร้างที่มีความผันผวนและ 

อาจปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการลดความเสี่ยง โดยการท�าสัญญาจ้างเหมาค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้าง 
บางประเภทกบัผูร้บัเหมา ส่วนวสัดกุ่อสร้างหลกับรษิทัจะตดิต่อกบัผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ�าหน่ายรายใหญ่โดยตรง ท�าให้บรษัิท
มีอ�านาจในการต่อรองและสามารถจัดท�าข้อตกลงด้านราคาและปริมาณได้ในเงื่อนไขที่ดีกว่า นอกจากนี้ บริษัทยังได้มี 
นโยบายที่จะพัฒนาและขายโครงการให้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างได้
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4.	 ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

  จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความกังวลของภาระหนี้สินครัวเรือนท�าให้ธนาคารพาณิชย์มีการเข้มงวดในการให้ 
สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั และอาจมคีวามเสีย่งสงูทีธ่นาคารพาณิชย์จะไม่อนมุตั ิท�าให้ลกูค้าทีจ่องซือ้บ้านและคอนโดมเินยีมไม่
สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดย
จะท�าการประเมินคุณสมบัติเบ้ืองต้นและความสามารถในการผ่อนช�าระเงินกู้ของลูกค้าแล้วส่งให้ธนาคารพิจารณาการให้ 
สนิเชือ่ก่อนการจองซือ้ นอกจากนี ้บรษิทัได้ปรบัเพิม่จ�านวนเงินดาวน์ห้องชดุพกัอาศยัทีม่รีาคาต�า่กว่า 10 ล้านบาทจากเดมิ 
10% เป็น 15% ของราคาซื้อขาย ท�าให้ส่วนที่จะขอสินเชื่อจากธนาคาร ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์มีจ�านวนที่ลดลง ซึ่งจะ
ช่วยลดความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร
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ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

1.	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

	 ชื่อผู้ถือหุ้น	 จ�านวนหุ้น	(หุ้น)	 ร้อยละของทุนช�าระแล้ว

1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 2,675,945,601  24.98

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 1,103,445,561 10.30

3. STATE STREET EUROPE LIMITED 565,167,897 5.27

4. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 299,455,366 2.79

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 222,923,752 2.08

6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 130,677,400 1.22

7. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 127,618,095 1.19

8. น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ 125,202,819 1.17

9. ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 115,822,200 1.08

10. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 102,022,967 0.95

	 รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก	 5,468,281,658	 51.04

	 รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	 10,714,381,645	 100.00 

2.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากก�าไรสะสม และ/หรือก�าไรส�าหรับปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้
น�าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังน้ี ได้แก่ ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท  
การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลจากก�าไรส�าหรับปีของบริษัทย่อย  
ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของ 
การบริหารโครงสร้างเงินทุนและการบริหารทางการเงินโดยรวม
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โครงสร้างการจัดการ

1.	 คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
 กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.66 ของกรรมการทั้งหมด

 โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง	 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 21 กันยายน 2558

2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ  17 เมษายน 2558

3. นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการอิสระ  10 สิงหาคม 2548

4. นายสุริย์  บัวคอม กรรมการอิสระ 20 เมษายน 2553

5. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (1) กรรมการอิสระ 30 มีนาคม 2561

6. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ 27 มิถุนายน 2560

7. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ 9 พฤษภาคม 2546

8. นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ 27 มิถุนายน 2543

9. นายอาชวิณ อัศวโภคิน  กรรมการ 26 ธันวาคม 2560

10. นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ (2) กรรมการ  1 มกราคม 2558

11. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ 20 เมษายน 2553

12. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย (3) กรรมการ 10 สิงหาคม 2561

หมายเหต ุ: (1)		 	นายอดุลย์	 วินัยแพทย์	 ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที	่

2/2561	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2561	แทนนางสาวกนกวลี	วิริยประไพกิจ	ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	

12	มีนาคม	2561	เป็นต้นไป
	 	 (2)	 	นายชัชชาติ	สิทธิพันธ์	ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	 โดยมีผลตั้งแต่

วันที่	1	มกราคม	2562	เป็นต้นไป

  (3)		 	นางสาวอภญิญา	จารตุระกลูชยั	ได้รบัการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่5/2561 

เมือ่วนัที	่10	สงิหาคม	2561	แทนนายซวง	ชยัสโุรจน์	ซ่ึงได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี	1	กรกฎาคม	2561	เป็นต้นไป

  คณะกรรมการของบรษิทัประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการท้ังหมดน้ันต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายก�าหนด

  กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปีในกรณีปกติทั่วไป เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนด
ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
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 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
 (1) ตาย
 (2) ลาออก
 (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 (5) ศาลมีค�าสั่งให้ออก

	 หลักเกณฑ์	วิธีการสรรหากรรมการ	และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่
  ในการคัดเลือกกรรมการ บริษัทให้ความส�าคัญกับความโปร่งใสในการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนจะเป็นผูเ้สนอชือ่กรรมการใหม่ โดยพจิารณาจากบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิป็นไปตามระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
ก�าหนด และพิจารณาว่ามีความรู้ ความสามารถในส่วนที่บริษัทต้องการมากน้อยเพียงใดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

  นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งเป็น
จดหมายถึงเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั และเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัจะส่งต่อให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนั้น
จะน�าเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังกล่าว

  ส�าหรับการสรรหากรรมการที่มาทดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือลาออกนั้น พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่จะมา
ทดแทนเป็นหลักว่ามีความรู้ ความสามารถในส่วนที่บริษัทต้องการมากน้อยเพียงใด

	 คุณสมบัติของกรรมการ
 1.1  มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่ส�าคัญส�าหรับคณะกรรมการบริษัท (เช่น  

การเงิน การบัญชี การตลาด กฎหมาย การจัดการ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ) และมีความช�านาญในวิชาชีพในระดับสูง
 1.2 มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
 1.3 มีความเป็นผู้น�า
 1.4  มีความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด (เช่น  

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฯลฯ)
 1.5 สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
 1.6  สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติ หน้าที่ตามความรับผิดชอบ

ของตน

  บริษัทไม่ได้ก�าหนดจ�านวนการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดอื่นของบริษัทหรือการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท
อืน่ เนือ่งจากบรษิทัเหน็ว่ากรรมการบรษิทัแต่ละท่านได้พจิารณาถงึความเหมาะสมด้านเวลาและมเีวลาทีเ่พยีงพอท่ีจะอทุศิ 
ให้แก่บริษัทในการที่จะรับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการดังกล่าว และบริษัทมีความม่ันใจว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่าน 
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ ก�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจ 
และให้ค�าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการด�าเนินธุรกิจตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ได้

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส ์จ�ากัด (มหาชน)    57



	 ขอบเขตอ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 -  มีอ�านาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท โดยมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี
 -   ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่ส�าคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้านบริหารทรัพย์สินการเงิน และแผนงาน

บริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก�าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 -   ขอบเขตอ�านาจในการด�าเนินการ ได้แก่ การขออนุญาตเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตลอดจน

ยื่นและรับเอกสารเกี่ยวกับภาษีจากกรมสรรพากร การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานต�ารวจ หรือพนักงานสอบสวน 
ถอนค�าร้องทุกข์ ประนีประนอมยอมความให้ถ้อยค�า ตลอดจนส่งและรับคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี เป็นต้น

 -   พจิารณากลัน่กรองรายการทีต้่องน�าเสนอให้ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัใินการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยมวีาระหลกัในการประชมุ
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี ดังนี้

  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด�าเนินการของบริษัท
  (2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
  (3) พิจารณาจัดสรรเงินก�าไรของบริษัท
  (4) เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
  (5) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  (6) พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
  (7) เรื่องอื่นๆ

	 อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจพจิารณาอนมุตักิารด�าเนนิการใดๆ ในกจิการทัง้ปวงของบรษิทั ซึง่การด�าเนนิการนัน้ต้องเป็น

ไปตามวตัถปุระสงค์ของการประกอบธรุกจิของบรษิทั เว้นแต่เป็นเรือ่งทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ว่า จะต้องได้รบัอนมุตัจิากผูถื้อหุน้ 
ของบริษัท

	 กรรมการที่เป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ หรือนางสุวรรณา 

พุทธประสาท หรือนายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ หรือ นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย สองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน 
พร้อมประทับตราส�าคัญของบริษัท

	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
  บรษิทัมกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้ความเหน็ชอบวสิยัทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธรุกิจ และงบประมาณ 

ของบริษัท รวมทั้ง ติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้มีการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนงานของบริษัท 
ที่ก�าหนดไว้อย่างสม�่าเสมอ โดยปี 2560 และ ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 8 ครั้งในแต่ละปี 
ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า 14 วัน และ
ส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการ
ประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดและมีการบันทึก
รายงานการประชุม ตลอดจนความคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
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 การเข้าร่วมประชุมและจ�านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 และ ปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

	 	 	 การเข้าร่วมประชุม	/
	 	 	 การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)
 รายชื่อ ต�าแหน่ง ปี	2560	 ปี	2561

	 	 	 จ�านวนครั้ง	 %	 จ�านวนครั้ง	 %

1. นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ์  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  8/8 100 8/8 100

2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  กรรมการอิสระ  8/8 100 8/8 100

3. นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการอิสระ  8/8 100 8/8 100

4. นายสุริย์  บัวคอม กรรมการอิสระ 8/8 100 8/8 100

5. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (1) กรรมการอิสระ - - 6/6 100

 นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ (1) กรรมการ  8/8 100 1/1 100

6. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ (2) กรรมการ 4/4 100 7/8 88

 นายอาชนัน อัศวโภคิน (2) กรรมการ  2/2 100 - -

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

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

9. นายอาชวิณ อัศวโภคิน (3) กรรมการ - - 7/8 88

 นายอนันต์ อัศวโภคิน (3) กรรมการ 2/2 100 - -

10. นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ (4) กรรมการ  8/8 100 8/8 100

11. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ 8/8 100 8/8 100

12. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย (5) กรรมการ - - 3/3 100

 นายซวง ชัยสุโรจน์ (5) กรรมการ 8/8 100 4/4 100

หมายเหต ุ: (1)		นายอดลุย์	วินยัแพทย์	ได้รับการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ	ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่2/2561	
เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2561	แทนนางสาวกนกวลี	วิริยประไพกิจ	ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	12	มีนาคม	
2561	เป็นต้นไป

 (2)		นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	4/2560	
เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2560	แทนนายอาชนัน	อัศวโภคิน	ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	3	พฤษภาคม	2560	
เป็นต้นไป

 (3)		นายอาชวิณ	อัศวโภคิน	ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	8/2560	
เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2560	แทน	นายอนันต์	อัศวโภคิน	ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	22	พฤษภาคม	
2560	เป็นต้นไป

	 (4)		นายชัชชาติ	สิทธิพันธุ์	ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	โดยมีผลตั้งแต่วันที ่
1	มกราคม	2562	เป็นต้นไป

	 (5)		นางสาวอภิญญา	 จารุตระกูลชัย	 ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่ 
5/2561	 เมื่อวันท่ี	 10	 สิงหาคม	 2561	 แทนนายนายซวง	 ชัยสุโรจน์	 ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	 1	
กรกฎาคม	2561	เป็นต้นไป
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2.	 ผู้บริหาร

 2.1	 คณะผู้บริหาร
  คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายช่ือดังต่อไปนี้

 รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ

3. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย  รองกรรมการผู้จัดการ

4. นายสมมาตร พรหมคุณากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

5. นายอดิศักดิ์ ศรีสุข  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

6. นางสาวอรทัย เหลืองไพฑูรย์  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหต ุ: “ผู้บริหาร”	เป็นไปตามนิยาม	ที่ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

	 การเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร
  บรษิทัมนีโยบายสนบัสนนุให้กรรมการและผูบ้รหิารทกุคนเข้าอบรมเพือ่เป็นการเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง 

เช่น การเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น
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 ในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าอบรม ดังนี้

 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	 หลักสูตรการอบรม

1. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ - 5 Strategic Thinking Enhancement

   - ภาวะผู้น�า

   - Anti Corruption

2. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ - จป.บริหาร (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร)

   - 5 Strategic Thinking Enhancement

   - ภาวะผู้น�า

   - Big Data Analytics for Digital Business Transformation

   - Anti Corruption

3. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย - 5 Strategic Thinking Enhancement

   - ภาวะผู้น�า

   - Big Data Analytics for Digital Business Transformation

   - Anti Corruption

4. นายอดิศักดิ์ ศรีสุข - จป.บริหาร (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร)

   - 5 Strategic Thinking Enhancement

   - ภาวะผู้น�า

   - Big Data Analytics for Digital Business Transformation

   - Anti Corruption

5. นายสมมาตร พรหมคุณากร - จป.บริหาร (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร)

   - 5 Strategic Thinking Enhancement

   - Manager Development Skill

   - ภาวะผู้น�า

   - Big Data Analytics for Digital Business Transformation

   - Anti Corruption
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

(สายปฏิบัติการ)

สายโครงการบ้าน	1 สายโครงการบ้าน	2 สายโครงการอาคารสูง

ด้านสนับสนุน

ปฏิบัติการ	1

ด้านสนับสนุน

ปฏิบัติการ	2
ด้านโครงการบ้าน	1 ด้านโครงการบ้าน	2 ด้านโครงการอาคารสูง

ฝ่ายก่อสร้างกลาง ฝ่ายโครงการบ้าน 21 ฝ่ายจัดซื้อที่ดิน

ฝ่ายจัดหา
และจัดซื้อวัสดุ 

ฝ่ายโครงการบ้าน 22

ฝ่ายโครงการอาคารสูง

ฝ่ายส�ารวจและวิจัย

ฝ่ายสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม

ฝ่ายตกแต่งภายใน

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายภูมิสถาปัตยกรรม
และพืชสวน

ฝ่ายจัดสรรที่ดิน ฝ่ายโครงการบ้าน 23 ฝ่ายโครงการบ้าน 31

ฝ่ายโครงการบ้าน 24

ฝ่ายโครงการบ้าน 25

บจก. คาซ่า วิลล์ 

บจก. คาซ่า วิลล์
(ประจวบคีรีขันธ์ 2554)

บจก. คาซ่า วิลล์
(ระยอง 2553)

บจก. กัสโต้ วิลเลจ

บจก. คาซ่า วิลล์
(เพชรบุรี 2553)

บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์

บจก. คาซ่า วิลล์
(ชลบุรี 2554)

ฝ่ายโครงการบ้าน 32

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

งานวางแผนและ
ประมวลผลการก่อสร้าง

ฝ่ายโครงการบ้าน 11

ฝ่ายโครงการบ้าน 12

ฝ่ายโครงการบ้าน 13

ฝ่ายโครงการบ้าน 14

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

บจก. คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์

ด้านบริการหลังการขาย

ฝ่ายบริการหลังการขาย

งานสนับสนุน
บริการหลังการขาย

 2.2	ผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561
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สายบริการ

และบริหารอาคารส�านักงาน

และที่พักอาศัยให้เช่า

สายสนับสนุน

ด้านอาคาร

ส�านักงานให้เช่า

ด้านบริการที่พักอาศัย

ให้เช่า

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ด้านสนับสนุน

ด้านบัญชี

และงบประมาณ

ฝ่ายอาคาร
ส�านักงาน

ฝ่ายโรงแรมเซนเตอร์
พอยต์ สีลม ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายโอน

ฝ่ายสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความปลอดภัย

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายพัฒนาระบบ
ประยุกต์เทคโนโลยีใหม่

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร
สนับสนุนองค์กร

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบริหารการเงิน

ส�านักนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายงานระบบ
และความปลอดภัย

ฝ่ายวิจัย
และพัฒนางานระบบ

ฝ่ายขายและการตลาด

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ฝ่ายรับจ้างบริหาร
อาคาร

บจก. เซนเตอร์ พอยต์ 
ฮอสพิทอลิตี้

บจก. คิว.เอช.
อินเตอร์เนชั่นแนล

รองกรรมการผู้จัดการ	(สายสนับสนุน)

กรรมการผู้จัดการ	(สายสนับสนุน)

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การตลาด

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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3.	 เลขานุการบริษัท

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวอภิญญา  
จารุตระกูลชัย เป็นเลขานุการบริษัท แทนนางสุวรรณา พุทธประสาท ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป เพ่ือท�าหน้าท่ีดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่ โดยบริษัทได้ก�าหนดบทบาทและหน้าที่หลัก
ของเลขานุการบริษัท ดังนี้

 1)  ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ข้อก�าหนดที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถท�างานได้อย่างราบรื่น และมีข้อมูลในการ
ประกอบการพจิารณา และตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สตัย์สจุรติ

 2) จัดท�าและจัดเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  -  การประชุมคณะกรรมการ : หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน

ประจ�าปีของบริษัท
  - การประชุมผู้ถือหุ้น : หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 3)  ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลบรษิทัเพือ่ให้เป็นไปตาม 

ระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ
 4)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้

ประธานกรรมการและประธานกรรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 5) จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

4.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ก)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  -  ค่าตอบแทนกรรมการ
    คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากหน้าที่ความรับผิดชอบและการ

ท�างานของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาดและคู่แข่งขัน โดยที่ค่าตอบแทนนั้นจะต้องอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้

    ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะก�าหนดประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และ
จ�านวนค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม เพือ่น�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาให้ความเหน็ชอบและเสนอต่อทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และได้มีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป
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   ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
   1.		ค่าตอบแทนประจ�าเดือน	(Retainer)
    เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม
	 	 	 2.	 ค่าเบี้ยประชุม	(Attendance	Fee)
     เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละคร้ัง โดยจ่ายให้เฉพาะ

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุเท่านัน้ เพือ่เป็นการจงูใจให้กรรมการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยการเข้าประชมุอย่างสม�า่เสมอ

    ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติก�าหนด
ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

   1.	 	ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ โดย
มีรายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

    1.1 ประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน 50,000 บาท/เดือน
    1.2 กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน 40,000 บาท/เดือน

   2.	 	ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ กรรมการแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีรายละเอียด
ค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

    2.1  ประธานกรรมการได้รบัค่าเบีย้ประชมุจ�านวน 35,000 บาท/ครัง้ ซึง่หมายความรวมถงึประธานกรรมการ
ในแต่ละชุด อันได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

    2.2  กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุมจ�านวน 28,000 บาท/ครั้ง

    ส�าหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยเข้าประชุม ไม่ว่ากรณีใดๆ

    ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจ�านวนเงิน 24.33 ล้านบาท และ 24.43 
ล้านบาท ตามล�าดับ โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส ์จ�ากัด (มหาชน)    65



(หน่วย : พันบาท)

 ปี	2560	 ปี	2561	

 	 	 ค่าตอบ	 เบี้ย	 โบนัส	 อื่นๆ	 ค่าตอบ	 เบี้ย	 โบนัส(7)	 อื่นๆ
	 รายชื่อ	 ต�าแหน่ง	 แทน	 ประชุม	 	 	 แทน	 ประชุม
	 	 	 รายเดือน	 	 	 	 รายเดือน

1. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 600.0 350.0 1,615.2 - 600.0 280.0 1,629.3 -

2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 480.0 595.0 1,292.2  - 480.0 609.0 1,303.4 -

    และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 480.0 735.0 1,292.2 - 480.0 742.0 1,303.4 -

    และก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 

    และกรรมการบรรษัทภิบาล

4. นายสุริย์ บัวคอม  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 480.0 623.0 1,292.2 - 480.0 560.0 1,303.4 -

    และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

5. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (1) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - - - - 362.7 308.0 - -

 นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ (1) กรรมการและ 480.0 420.0 1,292.2 - 94.7 84.0 1,303.4 -

    กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

6. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ (2) กรรมการ 245.3 84.0 - - 480.0 196.0 666.2 -

 นายอาชนัน อัศวโภคิน (2) กรรมการ 162.7 140.0 1,292.2 - - - 441.7 -

7. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการและ 480.0 280.0 1,292.2 - 480.0 336.0 1,303.4 -

    กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (6)

8. นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล 480.0 448.0 1,292.2 - 480.0 336.0 1,303.4 -

    และกรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายอาชวิณ อัศวโภคิน (3) กรรมการ - - - - 488.0 168.0 21.7 -

 นายอนันต์ อัศวโภคิน (3) กรรมการ 188.0 140.0  1,292.2  - - - 510.5 -

10. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (4) กรรมการ และ 480.0 - 1,292.2 - 480.0 - 1,303.4 -

    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

11. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 480.0 - 1,292.2 - 480.0 - 1,303.4 -

12. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย (5) กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล - - - - 189.3 - - -

    และกรรมการบริหารความเสี่ยง

 นายซวง ชัยสุโรจน์ (5) กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 480.0 - 463.0 - 240.0 - 1,303.4 -

   รวม 5,516.0 3,815.0 15,000.0  5,814.7 3,619.0 15,000.0

หมายเหต ุ: (1)		นายอดลุย์	วนิยัแพทย์	ได้รบัการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระ	ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ที	่2/2561	เมือ่วันที่ 
30	มีนาคม	2561	แทน	นางสาวกนกวลี	วิริยประไพกิจ	ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่	12	มีนาคม	2561	
เป็นต้นไป	และได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกต�าแหน่งหนึ่ง

 (2)		นายนพร	สนุทรจติต์เจรญิ	ได้รบัการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ	บรษิทั	ครัง้ที	่4/2560	เมือ่วนัที่ 
27	มถินุายน	2560	แทน	นายอาชนนั	อศัวโภคนิ	ซึง่ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	โดยมผีลตัง้แต่วนัที	่3	พฤษภาคม	2560	เป็นต้นไป

 (3)		นายอาชวณิ	อศัวโภคนิ	ได้รบัการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ	บรษิทั	ครัง้ที	่8/2560	เมือ่วนัที ่
26	ธันวาคม	2560	แทน	นายอนนัต์	อศัวโภคนิ	ซึง่ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	โดยมผีลตัง้แต่วนัที	่22	พฤษภาคม	2560	เป็นต้นไป

 (4)		นายชัชชาติ	 สิทธิพันธ์	 ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	 โดยมีผลตั้งแต่ 
วันที่	1	มกราคม	2562	เป็นต้นไป

  (5)		นางสาวอภญิญา	จารตุระกลูชยั	ได้รบัการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่5/2561 
เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2561	แทน	นายซวง	ชัยสุโรจน์	ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2561	
เป็นต้นไป

  (6)		นายอดิศร	ธนนันท์นราพูล	ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2561	แทน	นางสาวกนกวลี	วิริยประไพกิจ	ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	ซึ่งมีผล
ตั้งแต่วันที่	12	มีนาคม	2561	เป็นต้นไป

  (7)	โบนัสปี	2560	จ่ายในปี	2561	ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	1/2561	เมื่อวันที่	18	เมษายน	2561
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  - ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร
    ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาและผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ซ่ึงรวม

ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ปี 2560 และปี 2561 เป็นจ�านวนเงิน 53.5 ล้านบาท และ 47.5 
ล้านบาท ตามล�าดับ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	 ประเภทค่าตอบแทน	 ปี	2560	 ปี	2561

1. เงินเดือน  37.5 32.6

2. โบนัส  14.5 14.0

3. เงินส�ารองเลี้ยงชีพ  1.5 0.9

 รวม  53.5 47.5

	 (ข)	 ค่าตอบแทนอื่นๆ
   บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยพนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุน 

โดยสมคัรใจในอตัราร้อยละ 2 - 15 ของเงนิเดอืนขณะเดยีวกนับรษิทัและบรษิทัย่อยร่วมจ่ายเงนิสมทบในอตัราร้อยละ 
3 - 6 ของเงินเดือนด้วย เงินกองทุนดังกล่าวจดทะเบียนบริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542

5.		 บุคลากร

 (ก)  ณ สิ้นปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น 1,102 คน และ 1,123 คน ตาม
ล�าดับ โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

(หน่วย : คน)

 ส่วนงาน 31	ธ.ค.	2560	 31	ธ.ค.	2561

1. สายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 29 30

2. สายโครงการบ้านและอาคารชุด 656 616

3. สายอาคารส�านักงานให้เช่าและโรงแรม 319 367

4. สายสนับสนุน  98 110

 รวม  1,102 1,123

 (ข) ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (1 ม.ค. 2559 - 31 ธค. 2561)
  - ไม่มี -
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 (ค) ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
   บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานที่ท�าได ้

เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจ�าปี เงินส�ารองเลี้ยงชีพ  
ซึ่งผลตอบแทนโดยรวมของพนักงานใน ปี 2560 และ ปี 2561 แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	 ประเภทผลตอบแทน	 	ปี	2560	 ปี	2561

1. เงินเดือน  424.8 432.2

2. โบนัส  216.6 251.9

3. เงินส�ารองเลี้ยงชีพ  21.5 21.4

4. อื่นๆ 1/  78.8 73.6

 รวม  741.7 779.1

หมายเหต ุ: 1/	 ผลตอบแทนอื่นๆ	ได้แก่	ค่าฝึกอบรม	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ

 (ง) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
   บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย 

อย่างต่อเนือ่งเพือ่เสรมิสร้างความรูแ้ละความสามารถ โดยการจดัหลกัสตูรข้ึนเพือ่ให้พนกังานในระดบัต่างๆ ได้เข้ารบั 
การฝึกอบรม ซึ่งได้มีการกล่าวถึงและยกตัวอย่างบางส่วนแล้วในหัวข้อ การก�ากับดูแลกิจการ ข้อ 1.5 การส่งเสริม
นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบ ข้อย่อย “กลุ่มพนักงาน”
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การก�ากับดูแลกิจการ

1.	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

  บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็น
แนวทางเสมอมา โดยตระหนักถึงบทบาทและความส�าคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของ
บริษัท จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

  บรษิทัได้จดักรอบแนวทางในการด�าเนนิธรุกจิตามหลกัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยได้จดัท�า “นโยบายก�ากบัดแูลกจิการ” 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อปฏิบัติให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ให้เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลา เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการก�ากับดูแล
กิจการฉบับปรับปรุงล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2561

  นโยบายฯ ดงักล่าวจะเน้นถงึหลกัปฏบิตัใิห้คณะกรรมการบรษิทั ซึง่เป็นผูน้�า หรอืผูร้บัผดิชอบสงูสดุขององค์กร น�าไปปรบัใช้ 
ในการก�ากบัดแูลให้กจิการมผีลประกอบการทีด่ใีนระยะยาว สร้างคณุค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยนื โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ตามบริบท
ทางธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งในภาพรวมเป็นสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่ และหลักปฏิบัติที่ยัง 
ไม่สามารถน�ามาปรับใช้ได้ บริษัทได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

  ทัง้นี ้บรษิทัก�าหนดให้เป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน จะต้องรบัทราบ ท�าความเข้าใจ 
และปฏบิตัติามนโยบายและข้อปฏบิตัทิีก่�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั และให้น�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั แสดงบน 
เว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ และน�าไป
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 โดยในปี 2561 คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามหลักนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ CG Code ดังนี้
	 1.1	 	การตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้�าองค์กรทีส่ร้างคณุค่าให้แก่กจิการอย่าง

ยั่งยืน

  หน้าที่	ความรับผิดชอบ	ของคณะกรรมการบริษัท
  1)  คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
  2)  คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบาย วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย กลยทุธ์และทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทั (Direction) 

ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่ส�าคัญรวมถึงและก�ากบัควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการ
ด�าเนินการให้เป็นตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการทบทวนการก�าหนด
นโยบายในเรื่องดังกล่าว เป็นประจ�าทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และความมั่งคั่งสูงสุด
ให้แก่ ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) อย่างยั่งยืน

  3) กรรมการมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ (Honesty and Integrity)
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  4)  กรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่าเสมอ (Accountability to Shareholders) ด�าเนินงานโดยรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส

  5)  คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิ
และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริง

  6) มีความตั้งใจที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

   คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง  
(duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไป ตามกฎหมาย 
อาทิ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น และมีกระบวนการอนุมัติใน
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น การลงทุน การท�าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยส�าคัญ การท�ารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา/จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

  จริยธรรมธุรกิจ
   เพื่อให้บริษัทมีการประกอบธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับ 

จรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of conduct) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ได้รับทราบเพื่อถือปฏิบัติ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้มีมติ
อนุมัติการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฉบับล่าสุด โดยได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.qh.co.th) 
และมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ�า

   คณะกรรมการบริษัท มีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน 
ซึ่งก�าหนดขอบเขตหน้าที่ในการด�าเนินการอย่างชัดเจน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย อ�านาจหน้าที่
การจัดการให้กับฝ่ายจัดการ ดังนี้

   1)  ฝ่ายจัดการประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด และกลุ่มผู้บริหารที่เลือกสรรแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการ
ก�าหนดทิศทางของบริษัท และการตัดสินใจที่ส�าคัญๆ ซึ่งมีผลต่อความส�าเร็จของบริษัท

   2)  ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่พิจารณาแผนกลยุทธ์ และนโยบายส�าคัญๆ ของบริษัท และเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท

   3)  ผู้บริหารสูงสุด ท�าหน้าที่ภาวะผู้น�าในลักษณะกว้าง รับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับผลตอบแทนของบริษัทจากการ
รักษาให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานจริยธรรมที่ดี รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่เหมาะสม มีอ�านาจ
หน้าที่ที่จะปฏิบัติตามนโยบาย โดยไม่มีการเข้าแทรกแซงจากคณะกรรมการ

   4)  ฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นโดยรวม ฝ่ายจัดการต้องรายงาน  
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นประจ�า ได้แก่ การรายงานต่อคณะกรรมการส�าหรับการตัดสินใจที่ต้องขอความ
เห็นชอบก่อน และรายงานอื่นที่ฝ่ายจัดการอาจท�าได้โดยอิสระ
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 1.2	 การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ	ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
   เพื่อการก�ากับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็น

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 
และเพื่อให้ทุกภาคส่วนในองค์กร มีการด�าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�าหนดเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ดังนี้

  (1)  ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม เพื่อให้บริษัทมีวัตถุประสงค์ (objectives) ที่ชัดเจนเหมาะสม สามารถ  
ใช้เป็นแนวคิดหลักในการก�าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี

  (2)  ก�าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 
โดยค�านึงถึง

   •  สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ รวมทั้งผลักดันให้พนักงาน มีการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และน�ามาใช้อย่างเหมาะสม

   • ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
   • ความพร้อม ความช�านาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ

   คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�ากบัดแูลให้มัน่ใจว่า วตัถปุระสงค์และเป้าหมายรวมทัง้กลยทุธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรอื 
ประจ�าปีของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีการน�านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยดังนี้

  (1)  ดูแลให้การจัดท�า และ/หรือ ทบทวน กลยุทธ์และแผนงานประจ�าปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของบริษัท โดยค�านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ปัจจุบัน ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และ
สนบัสนนุให้มกีารจดัท�า หรอืทบทวนวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ส�าหรบัระยะปานกลาง 3 - 5 ปี เพือ่ให้ 
มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจ�าปีได้ค�านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตาม
สมควร

  (2)  ก�าหนดกลยทุธ์และแผนงานประจ�าปี ให้มกีารวเิคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจยัและความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจ มผีลกระทบ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก
ของบริษัท

  (3)  ก�าหนดกลยุทธ์ และดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ได้เปิดเผยอยู่ในหัวข้อ 
“ความรับผิดชอบต่อสังคม”

  (4)  ก�าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยก�าหนดเป้าหมายทั้งที่
เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจน�าไปสู่การประพฤต ิ
ที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)
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  (5) ก�ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
  (6)  ก�ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด�าเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการด�าเนินการตาม

กลยุทธ์และแผนงานประจ�าปี โดยอาจจัดให้มีผู้ท�าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการด�าเนินงาน

 1.3	 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการบริษัท จ�านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
   กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.66 ของกรรมการทั้งหมด

  ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
   บริษัทมีคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การท�างานจากหลากหลายสาขา มีการ

แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน มกีารประชมุคณะกรรมการ
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
และเพื่อติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

  การแบ่งแยกหน้าที่	ระหว่างประธานกรรมการ	และผู้บริหารสูงสุด
   ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการ

แบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า โดยประธานกรรมการจะได้ดูแล 
ให้ประเด็นส�าคัญทั้งหลายได้น�าเข้าสู่การพิจารณา และคณะกรรมการให้การเน้นหนักที่ถูกต้องกับการทบทวน 
และให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีฝ่ายจัดการน�าเสนอและดูว่าได้มีการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติตาม ส่วนประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ท�าหน้าท่ีเป็นผู้น�าของคณะจัดการเพื่อน�ากลยุทธ์ที่ได้รับการเห็นชอบแล้วไปปฏิบัติภายในกรอบ 
ที่คณะกรรมการได้ก�าหนดไว้

  บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  1)  ประธานกรรมการของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
  2)   ประธานกรรมการซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้เลือก ท�าหน้าที่เป็นประธานการประชุม และดูแลให้ประเด็นส�าคัญทั้ง

หลายได้น�าเข้าสูก่ารพจิารณาและคณะกรรมการให้การเน้นหนกัทีถู่กต้อง กับการทบทวนและให้ความเหน็ชอบกบั
กลยุทธ์ต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการน�าเสนอ และดูว่าได้มีการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติตาม

  3)  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารซึง่คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้ ท�าหน้าทีเ่ป็นผูน้�าของคณะจดัการของตนในการน�ากลยทุธ์
ที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว ไปปฏิบัติภายในกรอบที่คณะกรรมการได้ก�าหนดไว้

  4)  ประธานกรรมการม่ันใจว่าบริษัทมีคณะกรรมการที่มีประสิทธิผลซึ่งท�างานอย่างได้ผลดีร่วมเป็นคณะเดียวกัน 
กรรมการทุกคนไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทเต็มที่ และอย่าง
กระตือรือร้น ทั้งในเรื่องการจัดการธุรกิจและการก�ากับดูแล
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  5)  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นผูบ้รหิารคนหนึง่ทีร่อบรูเ้รือ่งของบรษิทัดทีีส่ดุ และผกูพนักบับรษิทัมากทีส่ดุซึง่แตกต่าง 
จากผูบ้รหิารระดบัสงูอืน่ๆ คอื ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารมภีาวะผูน้�าและวสิยัทศัน์ทีโ่ดดเด่นมองบรษิทัในภาพรวม

  6)  บรษิทัมกีารแยกบทบาทของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกบัประธานกรรมการอย่างชดัเจนและมคีวามประนปีระนอม
กัน บุคคลทั้งสองต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเคารพต่อกันและกันอย่างสูง เพื่อท�างานสนับสนุนและเกื้อกูล
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

  การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
   คณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ ที่ส�าคัญ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ

ร่วมประชุมด้วย โดยในปี 2560 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และส�าหรับปี 2561  
มีการประชุม 2 ครั้ง เมือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

	 	 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย
   คณะกรรมการบรษิทัมกีารประเมนิผลงานตนเองทัง้แบบรายคณะ และแบบรายบคุคลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ช่วย 

ให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพ่ิม
ประสิทธิผลการท�างานของคณะกรรมการ

   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการ
ท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2561 โดยได้ท�าแบบประเมิน 2 แบบ คือแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการรายคณะ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยแบบฟอร์มการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้ง 2 แบบ บริษัทจัดท�าขึ้นภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหัวข้อในการประเมินในแต่ละแบบมีดังนี้

  1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย 6 หมวดคือ
   1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
   2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
   3)  การประชุมกรรมการ
   4)  การท�าหน้าที่ของกรรมการ
   5)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
   6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หมวดคือ
   1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
   2) การประชุมกรรมการ
   3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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  กระบวนการในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล
   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

จะน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัททั้ง 2 แบบ ให้กรรมการทุกท่านประเมินผล 
การปฏบิตังิานประจ�าปี ซึง่ภายหลงัทีก่รรมการแต่ละท่านประเมนิผลงานเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะน�าส่งแบบประเมนิผล 
การปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมให้เลขานุการกรรมการบรรษัทภิบาลรวบรวมและสรุปผล 
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รายงานให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลรับทราบ ทั้งนี้  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จะน�าเสนอผลการประเมิน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งเกณฑ์
การประเมินผลในแต่ละระดับคะแนน มีดังนี้

  มากกว่า 85% = ดีเยี่ยม
  มากกว่า 75% = ดีมาก
  มากกว่า 65% = ดี
  มากกว่า 50% = พอใช้
  เท่ากับหรือต�่ากว่า 50% = ควรปรับปรุง

   ส�าหรับการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยได้เปิดเผยรายละเอียดในข้อ 2 เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย

	 	 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  ได้เปิดเผยรายละเอียดในข้อ 4 เรื่องการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  การประชุมคณะกรรมการ	และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
   ในปี 2561 บริษัทได้ก�าหนดวันประขุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าทั้งปี โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งสิ้นจ�านวน 8 ครั้ง กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมทั้งหมด

   ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัมคีวามเป็นอสิระในการให้ความเหน็ชอบต่อวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงานและ
งบประมาณของบรษิทัทีน่�าเสนอโดยฝ่ายจดัการของบรษิทั และคณะกรรมการมกีารก�ากบัดแูล ตดิตามการปฏบิตังิาน 
ของฝ่ายบรหิารทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ 
และค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งได้แสดงรายละเอียด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ข้อย่อย 1 คณะกรรมการบริษัท และหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ ข้อย่อย 2  
คณะกรรมการชุดย่อย

  การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
  ได้มีการเปิดเผยและกล่าวถึงแล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ข้อ 3 เลขานุการบริษัท
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 1.4	 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	และการบริหารบุคลากร
  ได้มีการเปิดเผยและกล่าวถึงใน ข้อ 3 เรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

 1.5	 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ	อย่างมีความรับผิดชอบ
   คณะกรรมการบรษิทัได้ก�ากบัดแูลให้บรษิทัประกอบธรุกจิอย่างมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  

ไม่ละเมดิสทิธแิละค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีในกลุม่ต่างๆ โดยได้มกีารก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการปฏบิตัแิละความรบัผิดชอบ
ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีในกลุม่ต่างๆ ไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั โดยบรษิทัมกีารปฏบิตัด้ิวยความรบัผดิชอบ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

	 	 •	 กลุ่มพนักงาน
    บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่มีความส�าคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้บริษัทประสบความส�าเร็จและ

เติบโตก้าวไปข้างหน้า บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อพนักงานดังนี้

   1)  ให้ผลตอบแทนระยะสัน้ทีเ่หมาะสมตามความรูค้วามสามารถ ความรบัผดิชอบ ผลการปฏบิตังิานของพนกังาน
แต่ละคน และผลการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทในแต่ละปี

   2) ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
   3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการก�าหนดทิศทางการท�างาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท
   4)  ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติ สขุภาพอนามยัร่างกาย และทรพัย์สนิ ของ

พนักงาน
   5)  การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานต้องอยูบ่นพืน้ฐานของความถกูต้อง และเป็นธรรม และกระท�าด้วยความ

สุจริต
   6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
   7)  บรหิารพนกังานโดยหลกีเลีย่งการกระท�าใดๆ โดยไม่เป็นธรรม และไม่ถกูต้อง ซึง่มผีลกระทบต่อความก้าวหน้า

และความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
   8) ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

    นอกจากน้ี บริษัทยังได้เปิดช่องทางการสื่อสารและรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน 
กฎและระเบยีบต่างๆ ของบรษิทั โดยน�าข้อมลูเหล่านีแ้สดงไว้ใน Intranet ของบรษิทัและก�าหนด E-mail address 
ให้แก่พนักงานเพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารทั้งบุคคลภายนอกและภายในบริษัท

    เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานและองค์กร บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงาน
จดัท�าเป็นหนงัสอื เพือ่แจง้ข้อเทจ็จรงิ ปัญหาทีเ่กดิขึน้ และข้อเสนอแนะของพนกังานหรอืเรือ่งการร้องทกุข์ต่างๆ 
โดยน�าไปใส่กล่องรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้งหมด จะได้รับการพิจารณา
อย่างจริงจัง จากคณะกรรมการจัดการ เพื่อที่จะก�าหนดแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย
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	 	 	 ด้านสวัสดิการพนักงาน
   -  บริษัทมีการจัดตั้งคณะท�างานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดตั้งจากตัวแทนของพนักงานใน

แต่ละฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งส�าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ในการปฏบิตัริะหว่างพนกังานและผูบ้รหิาร เพือ่น�าไปปรบัปรงุแก้ไขและพฒันาเพือ่ให้พนกังานมสีภาพ
แวดล้อมในการท�างานที่ดีขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน

   -  บรษิทัจดัให้มสีวสัดกิารเครือ่งแบบพนกังานส�าหรบัผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าทีพ่นกังานต้อนรบัหรอืพนกังานขายทีป่ระจ�า
อยู่ที่โครงการบ้าน โครงการอาคารส�านักงานให้เช่า โรงแรม และโครงการเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์

   - บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้นอก
   - บริษัทจัดให้มีการประกันชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (กรณีคนไข้ใน)
   - บริษัทจัดให้มีสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานและกรณีคลอดบุตร
   -  บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจตอบแทนความตั้งใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน
   -  บรษิทัให้ความส�าคญักบัเรือ่งสวสัดกิารและสขุภาพพนกังาน โดยจดัให้มห้ีองพยาบาลและมพียาบาลวชิาชพีประจ�า 

เพื่อให้ค�าปรึกษาค�าแนะน�า และการปฐมพยาบาลในเบ้ืองต้นแก่พนักงานรวมทั้งมีสวัสดิการตรวจสุขภาพ
ประจ�าปีของพนักงาน

   -  บริษัทจัดให้มีระบบสวัสดิการอ่ืนๆ ที่รวมถึงครอบครัวพนักงาน เช่น สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานและ
ครอบครัว (สามี ภรรยา บุตร) กรณีเสียชีวิต สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เป็นต้น

   - บริษัทจัดหาร้านอาหารมาให้บริการในราคาที่เป็นธรรม เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่พนักงาน
   -  บริษัทได้มีการดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดีในขณะปฏิบัติงาน อาทิ  

มีการตรวจสอบความสะอาดของจุดบริการน�้าดื่ม ภายในพื้นที่ส�านักงาน, การดูแลเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ 
ในระบบปรับอากาศภายในส�านักงานอยู่เป็นประจ�า อีกทั้งมีการติดตั้งเครื่องกดน�้ายาฆ่าเชื้อโรคส�าหรับ 
ฝารองนั่งชักโครก

   -  บริษัทได้มีการปรับเปล่ียนระเบียบบางส่วน เพื่อความเป็นธรรมให้แก่พนักงาน กรณีที่พนักงานไม่สามารถ 
ใช้วันหยุดพักร้อนตามสวัสดิการได้ครบตามสิทธิ โดยมีการผ่อนปรนให้สามารถสะสมวันลาพักร้อนได้

   -  บริษัทได้มีการส่งเสริมสุขอนามัย ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ โดยการน�ากีฬา/การออกก�าลังกาย เข้ามาเป็น 
สือ่กลางให้พนกังานสามารถเข้าร่วมกจิกรรมได้ โดยสนบัสนนุโครงการกจิกรรมสนัทนาการพนกังาน ในรปูแบบ 
ของชมรมกีฬา อาทิ ชมรมฟุตบอล, ชมรมแบดมินตันและชมรมวิ่ง ในปี 2559 และชมรมปิงปองในปี 2561

   - ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการท�างานจนถึงขั้นหยุดงาน

	 	 	 การจัดพัฒนาบุคลากรส่วนการจัดอบรม
    ตามทีท่างบรษิทั มนีโยบายในการพฒันาบคุลากรเพือ่รองรบัการเตบิโตอย่างยัง่ยนืและต่อเนือ่งของบรษิทั จงึได้มี

การก�าหนดแผนงานและกระบวนการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของทางบริษัท โดยได้ก�าหนดแนวทาง
การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานตามแต่ระดับชั้น อีกทั้งได้มีการจัดท�า
โครงการต่างๆ เพือ่มุง่เน้นให้ผูบ้รหิารและพนกังาน ตระหนกัถงึการใช้ทรพัยากรต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ และ
รักษาสิ่งแวดล้อมในทางอ้อม
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    ในปี 2561 บรษิทัได้ก�าหนดหลกัสตูรฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นหลกัสตูรหลกั (Core Course) หรอืหลกัสตูรเสรมิตาม
สายการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานในระดับชั้นต่างๆ ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม ตามนโยบายของทางบริษัทฯ 
ที่ได้ก�าหนดไว้ อาทิ

    การปฐมนเิทศพนกังาน - ส�าหรบัพนกังานใหม่ เพือ่ให้พนกังานใหม่ทกุราย ได้มโีอกาสรบัทราบนโยบาย ข้อบงัคบั 
กฎระเบยีบต่างๆ พร้อมทัง้โครงสร้างธรุกจิของบรษิทั อกีทัง้ข้อมลูผลประโยชน์และสวสัดกิารต่างๆ ทีพ่นักงานจะ
ได้รับจากบริษัท

    มาตรฐานการก่อสร้างตามหลัก ISO - ส�าหรับพนักงานกลุ่มงาน QC เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ QC มี
ความรู้และความเข้าใจในระบบตรวจสอบคุณภาพบ้านตามหลัก ISO และ เพื่อให้ระบบการตรวจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน ระดับหัวหน้างาน - ส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง-ระดับต้น ซึ่ง
หลักสูตรนี้ต้องการให้หัวหน้างานทราบถึงหลักการในการด�าเนินงานความปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมที่จ�าเป็น
ในการสร้างความปลอดภัยในการท�างาน และสามารถน�าไปด�าเนินงานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กรต่อไป  
และทีส่�าคญัยงัเป็นการปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามทีก่ฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2549 ก�าหนดไว้อกีด้วย และนอกเหนอืไปจากการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว สิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งในการจัดอบรมหัวข้อนี้นั่นคือจะท�าให้หัวหน้างาน 
ผูซ้ึง่มคีวามใกล้ชดิกับพนกังานมากทีส่ดุและมบีทบาททีส่�าคญัทีส่ดุในเรือ่งการทีจ่ะควบคมุ ดแูลให้พนกังานปฏบิตัิ
งานได้อย่างปลอดภัย ในหลักสูตรนี้จะท�าให้หัวหน้างานได้รับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับ
ของตน อันจะเป็นส่วนส�าคัญต่อความส�าเร็จในการบริหารงานความปลอดภัยในองค์กร

    หลักสตูรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างาน ระดบับรหิาร - ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู หลกัสตูรนีม้วีตัถปุระสงค์
เพ่ือให้ผู้บริหารเกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างเสริมแนวความคิดด้านความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหาร
สามารถก�าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานความปลอดภัยขององค์กรได้ นอกจากนี้ จะท�าให้ผู้บริหารได้
รับทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร 
ซึง่เป็นผูท้ีม่ส่ีวนส�าคญัในการผลกัดนัให้เกดิระบบบรหิารงานความปลอดภยั รวมไปถงึความมุง่มัน่ในการด�าเนนิการ 
อันเป็นส่วนส�าคัญในการผลักดันการบริหารงานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร และการอบรมเจ้าหน้าที ่
ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหารนั้น ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ด้วย

    หลักสูตรมาตรฐานงานก่อสร้าง Tunnel - Precast และ Precast - Precast - ส�าหรับพนักงานกลุ่มงาน
ก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ก่อสร้าง มีความรู้และความเข้าใจในระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

    หลักสูตรโครงการพัฒนาความรู้ภายในเพื่อการปฏิบัติงาน - ส�าหรับพนักงานและผู้บริหารสายโครงการบ้าน เพื่อ
ให้พนักงานและผู้บริหารมีความรู้และความเข้าใจในระเบียบ และหลักเกณฑ์การท�างานของกลุ่ม Support และ 
Back Office โดยมีวัตถุประสงค์ให้การท�างาน และการประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
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    หลกัสตูร มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิสาขาช่างไฟภายในอาคาร เพือ่ให้ผูป้ฏบิตัหิน้าทีช่่างไฟฟ้าอาคาร มคีวาม
สามารถในการพัฒนา ปรับปรุงงานฝีมือ ความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และทัศนคติเกี่ยวกับ 
การท�างาน เพื่อพัฒนาเป็นช่างไฟฟ้าอาคารที่มีคุณภาพ

    หลกัสตูร Microsoft Project and Project Server เพือ่น�าเครือ่งมอืในการบรหิารโครงการ Microsoft Project 
ทีม่อียูแ่ล้ว น�ามาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการสร้างและตดิตามแผนงานก่อสร้าง เพือ่ให้สามารถกลบัไปทบทวน
ในขั้นตอนได้

    หลักสูตรการพัฒนาตนเองสู่การท�างานที่ประสบผลสาเร็จ (Self Development for Success) เพื่อให้พนักงาน
มทีศันคตทิีด่ต่ีอตนเองและการท�างาน อกีทัง้ให้พนกังานได้พฒันาตนเองและปรบัตวัเข้ากบัเพือ่นร่วมงาน รวมถงึ 
ได้รับความสุขในการท�างาน ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานะการณ์ปัจจุบัน และเป็นกุญแจไขประตู 
สู่ความส�าเร็จของตนเอง

    หลกัสตูรการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื เพือ่ให้พนกังานได้ทราบถงึหลกัปฏบิตัทิีจ่ะสร้างคณุค่า 
ให้แก่ธรุกจิอย่างยัง่ยนื รวมถงึแนวทางการพฒันาธรุกจิอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development) และการเสรมิสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

    หลกัสตูรเทคนคิการแต่งหน้า เพือ่ให้พนกังานเข้าใจขัน้ตอนวธิกีารในการดแูลผวิหน้า และวธิกีารแต่งหน้าทีถ่กูต้อง 
ซึง่เป็นส่วนส�าคญัยิง่ในการพฒันาบคุลกิภาพทีด่ ีโดยเฉพาะพนกังานขายทีม่หีน้าทีต้่องตดิต่อและดแูลลกูค้าโดยตรง

    หลกัสตูรเทคนคิการขายและการตลาด เพือ่ให้พนกังานทีร่บัผดิชอบด้านการขายและการตลาดของโครงการ มคีวามรู้ 
และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อที่เหมาะสม และสามารถวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของโครงการ เพื่อน�าไป 
เปรียบเทียบกับคู่แข่งได้

    หลักสูตรภาวะผู้น�า เพื่อให้พนักงานที่เป็นหัวหน้างานมีทักษะการบริหารงานและบริหารคนที่ดี ซึ่งจะท�าให้การ
บริหารจัดการพนักงานในองค์กรประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย

    หลกัสตูรเคลด็ลบัการเป็นหวัหน้างานทีป่ระสบความสาเรจ็ (Manager Skill Development) เพือ่มุง่น้นหวัหน้างาน 
ให้ความสาคัญกับคนให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาความเข้าใจผิดระหว่างกัน ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาการสื่อสาร 
และสร้างการท�างานเป็นทีมที่เปี่ยมประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร

    หลักสูตร Communication Skill เพ่ือให้พนักงานมีเทคนิคการสื่อสารที่ดี โดยสร้างพื้นฐานการเป็นผู้ฟังที่ดี  
เพื่อที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจกัน งานส�าเร็จ และยังคงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
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    หลักสูตรเรียนรู้วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ระดับสุดยอด 5 รูปแบบ (5 Strategic Thinking Enhancements) ซึ่งจะท�าให้
พนักงานสามารถเพิ่มศักยภาพของการคิดเชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญต่อ Strategic 
Innovation นวัตกรรมทางกลยุทธ์มากขึ้น การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง จะประสบความส�าเร็จเหนือคู่แข่งได้นั้น 
จะต้องเกิดข้ึนจากความแตกต่างเหนือกว่าองค์กรอื่น ซึ่งไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียง นวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์เท่านั้น 
แต่หมายถึงการสร้างความคิดที่เรียกว่า Strategic Innovation Thinking

    กจิกรรมสานสมัพนัธ์ เป็นกจิกรรมทีเ่สรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดขีองพนกังานในองค์กร เพือ่ให้พนกังานตระหนกัถงึ
ความส�าคญัของความสามคัครีะหว่างเพือ่นร่วมงาน โดยจดักิจกรรมทีพ่นกังานได้ร่วมแรงร่วมใจกันท�าเป็นหมูค่ณะ 
รวมทัง้มกีารสมัมนาในระหว่างการท�ากจิกรรม และได้น�าบคุลากรเข้าเยีย่มชมสถานทีส่�าคญัภายในจงัหวดัทีบ่รษิทั
ไปจัดกิจกรรม

   การจัดท�าโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
    บริษัท ได้ก�าหนดโครงการเพ่ือการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งโครงการที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

ด้านสุขลักษณะ และการสร้างสุขนิสัยที่ดีในสถานที่ท�างาน อีกทั้งโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้
มีโอกาสเปิดรับความรู้จากองค์กรและสถาบันจากภายนอก เพื่อเพิ่มทักษะ และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับน�ามา
ปรับใช้ในการท�างาน อาทิ

    โครงการสนบัสนนุให้พนกังานเข้ารบัการฝึกอบรมภายนอก ตามทีบ่รษิทั ได้มนีโยบายทีส่นบัสนนุให้พนกังาน ได้ม ี
โอกาสได้รบัทกัษะต่าง ๆ  พร้อมทัง้ความรูอ้นัเป็นประโยชน์ จากองค์กรและสถาบนัภายนอก เพือ่เป็นการเปิดมมุมอง 
ด้านความรูใ้หม่ทีเ่ป็นประโยชน์ และน�าความรูต่้างๆ ทีไ่ด้รบันัน้ มาปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์กบับรษิทั ซึง่จะส่งผลดี 
ในด้านประสิทธิภาพการท�างานต่อไป

    โครงการจดัท�าประชาสมัพนัธ์ข่าวสารภายใน โครงการดงักล่าวนี ้มวีตัถุประสงค์เพือ่เป็นช่องทางการสือ่สารระหว่าง
บริษัท และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปยังผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ได้มีโอกาส
ได้รับข่าวสารภายในองค์กร พร้อมทั้งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในองค์กรเป็นระยะ อีกทั้งเป็นช่องทางให้กับ
ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการสื่อสารสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของทางบริษัท กฎ ระเบียบ ข้อบังตับต่างๆ 
ไปยงัผูบ้รหิารและพนกังาน ให้ได้รบัทราบและปฏบิตัติาม โดยผ่านช่องทางการประชาสมัพนัธ์ด้วยระบบอเีมล์ของ
บริษัท และระบบอินทราเน็ตภายในบริษัท

    โครงการจัดท�าของที่ระลึกครบรอบอายุงาน โครงการดังกล่าวนี้ ได้จัดท�าขึ้นตามนโยบายของทางบริษัทเพ่ือ
มอบให้แก่พนักงานท่ีร่วมงานกับทางบริษัทมาเป็นระยะเวลารวม 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี เพื่อเป็นการ
ขอบคุณพนักงาน ที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ ในการร่วมปฏิบัติงานกับทางบริษัทด้วยดีเสมอมา อันส่งผลถึง 
ขวัญและก�าลังใจต่อพนักงาน ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถต่อไป
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ตารางแสดงเวลา	(ชั่วโมง)	การเข้ารับการอบรม	-	แยกตามกลุ่มระดับพนักงาน

	 ระดับพนักงาน	 เฉลี่ยเวลาเข้ารับการอบรม	 เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร	
	 	 (ชั่วโมง:คน:ปี)

 พนักงาน 12  เพ่ือให้พนักงานได้มีความรู้ และทักษะในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน�าไป 

ปฏิบัติงาน โดยสามารถน�าความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปพัฒนางานได้ พร้อมทั้งเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อันจะส่งผลไปถึง

การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด

 ผู้บริหารระดับกลาง 28  เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง มีความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งทักษะในการบริหาร 

จัดการทีม และการวางแผนงาน รวมไปถึงการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับ 

มอบหมายอย่างมีระบบ และเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากทางบริษัทต่อไป

 ผู้บริหารระดับสูง 32  เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถบริหารจัดการงาน และรวมไปถึงบุคลากร 

ภายใต้การบังคับบัญชา ให้เป็นไปตามหน้าที่การปฏิบัติพร้อมทั้งนโยบายที่ได้ 

รบัจากบรษิทั อนึง่ ผูบ้รหิารสามารถสร้างมมุมองด้านการบรหิารให้มกีารพฒันา

ที่ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่ดี เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต

	 	 •	 กลุ่มลูกค้า
    บริษัทมีการก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าในจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งสามารถดูได้ที่ “www.qh.co.th” 

และมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังนี้

   1) สนองความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
   2)  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่ลูกค้าและไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง
   3) ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อก�าหนดอันเหมาะสม
   4)  ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้า ทั้งๆที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆ มีข้อบกพร่อง เสียหาย หรืออาจเกิด

อันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต�่ากว่ามาตรฐานให้กับลูกค้า
   5)  จัดกลไกและระบบบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้า บริการได้โดยสะดวก และ

ด�าเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
   6) พยายามรักษาต้นทุนการผลิตให้ต�่าที่สุดโดยยังรักษาคุณภาพของสินค้า และบริการที่ได้มาตรฐาน
   7) แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
   8)  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณา

หาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหาย

    นอกจากนี้ บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับลูกค้า ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ข้อย่อย 5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

    ส�าหรับลูกค้าในโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมที่มีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1388  
ในวันและเวลาท�าการ
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    ส่วนโครงการอาคารส�านกังานให้เช่าหรอืโครงการอาคารทีพ่กัอาศยัให้เช่า ลกูค้าสามารถตดิต่อกบัผูจ้ดัการอาคาร
หรือผู้ที่รับผิดชอบในอาคารนั้นๆ ได้โดยตรง

	 	 •	 กลุ่มคู่ค้า
    บรษิทัและบรษิทัย่อยยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิกบัคูค้่าอย่างซือ่สตัย์ โปร่งใส และเสมอภาค เพือ่ก่อให้เกดิผลประโยชน์ 

สูงสุดร่วมกัน โดยคู่ค้าดังกล่าวต้องไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม 
จรรยา วฒันธรรม และประเพณอีนัด ีมกีารซือ้สนิค้า และมขีัน้ตอนการด�าเนนิงานทีส่ามารถตรวจสอบได้ รวมถงึ 
การปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทได้น�าระบบ Supply Chain ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า 
เพือ่ลดขัน้ตอน ลดเวลา และเอกสารต่างๆ ในการตดิต่อระหว่างคูค้่าและบรษิทัเพือ่ลดค่าใช้จ่ายและคูค้่าสามารถ
จัดเตรียมสินค้าได้ทันตามก�าหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน

    นอกจากนี ้บรษิทัยงัให้ความช่วยเหลอืตามความเหมาะสมแก่คูค้่า เช่น บรษิทัด�าเนนิการปรบัขึน้ราคารบัเหมาก่อสร้าง 
หรอืให้เงนิช่วยเหลอืแก่ผูร้บัเหมาก่อสร้าง เมือ่ต้นทนุค่าก่อสร้างมกีารปรบัราคาสงูขึน้ถงึแม้ว่าได้มกีารก�าหนดราคา 
ทีแ่น่นอนไว้ในสญัญาแล้วกต็ามและรอบปีทีผ่่านมาบรษิทัไม่เคยช�าระค่าสนิค้าเลยวนัครบก�าหนดช�าระสนิค้า เว้นแต่ 
คูค้่ามไิด้ปฏบิตัติามเงือ่นไขหรอืผดิเง่ือนไขทีต่กลงกันไว้รวมทัง้ บรษิทัยังได้มกีารจดังานเลีย้ง เพือ่ขอบคณุแก่ผูร้บัเหมา 
ก่อสร้างบ้านที่ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือบริษัทด้วยดีตลอดมา เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย
บริษัทตระหนักดีว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าและให้บริการ 
แก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพด้วยราคาที่ยุติธรรม

	 	 •	 กลุ่มคู่แข่ง
    บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจกับคู่แข่งอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาคบนพื้นฐานของการ

แข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ดังนี้
   1) แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
   2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
   3) ไม่ท�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ข่งขนัด้วยการกล่าวร้าย หรอืกระท�าการใดๆ โดยปราศจากความจรงิและไม่เป็นธรรม

	 	 •	 กลุ่มธนาคาร	สถาบันการเงิน	ผู้ถือหุ้นกู้	และเจ้าหนี้เงินกู้ยืม
    บรษิทัได้ยดึมัน่ในการปฏบิตัต่ิอธนาคาร สถาบนัการเงนิ ผูถ้อืหุน้กู ้และเจ้าหนีเ้งนิกูย้มืด้วยความซือ่สตัย์และช�าระ

คืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายตรงตามก�าหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและ 
ข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัดกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้เงินกู้ยืม
ของบริษัท หรือบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมได้ บริษัทจะจัดท�าหนังสือชี้แจงและ
ส่งให้ธนาคาร สถาบนัการเงนิ ผูถ้อืหุน้กูแ้ละเจา้หนีเ้งนิกูย้มืเป็นการล่วงหน้า และหารอืตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกนั 
ทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น

   - ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้
   -  บริษัทได้ด�าเนินการเจรจากับคู่ค้า และเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกัน 

ไม่ให้เกิดความเสียหาย
   -  ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
   - ไม่เรียก ไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้
   - ไม่น�าเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ากับผู้ให้กู้ยืมเงิน
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   ทั้งนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดช�าระหนี้แต่อย่างใด

    เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่ง 
ข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

   1. โทรศัพท์ที่หมายเลข Call Center ของบริษัท (1388)
   2.  e-mail ถึงกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้โดยตรง (ซึ่งสามารถตรวจสอบ e-mail ดังกล่าว ได้ใน เว็บไซต์

ของบริษัท)
   3. เว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” (ส่วนบริการหลังการขาย, ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน)
   4. e-mail : info@qh.co.th
   5. ยื่นเรื่องโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ที่เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ตามข้างล่างนี้
    บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)
    เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

	 1.6	 การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
  -	 การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน
   รายละเอียดได้เปิดเผยอยู่ในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

  -	 การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
   รายละเอียดได้เปิดเผยอยู่ในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 2 คณะกรรมการชุดย่อย

  -	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
   1.	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    นโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
     โดยบริษัทปฏิบัติและเปิดเผยการท�ารายการเกี่ยวโยงกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อก�าหนดของทางการ

และท�ารายการโดยยึดหลักเปรียบเสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอกเพื่อหลีก เลี่ยงความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

   2.	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
    นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
    1.  ไม่น�าความลบัของบรษิทัไปใช้ไม่ว่าเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืน�าความเสยีหายมาสูบ่รษิทั โดยเจตนาหรอื 

น�าข้อมลูดงักล่าวไปเผยแพร่ให้ ลกูค้า ผูข้ายสนิค้า ผูใ้ห้บรกิาร บรษิทัคูแ่ข่ง หรอืบคุคลภายนอกอืน่ๆ ยกเว้น
แต่ว่าเป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการด�าเนินงานปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน

    2. ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเพื่อการซื้อขายหุ้น
    3.  ให้กรรมการและผูบ้รหิาร รายงานการซือ้ขายหุน้/การถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทั ถกูต้อง ครบถ้วนตามกฎ 

ระเบียบ ที่ทางการก�าหนด และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกรายการ
    4.  บรษิทัมนีโยบายห้ามไม่ให้ผู้บรหิารซือ้ขายหลกัทรพัย์บรษิทัในช่วง 1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิจะประกาศเผยแพร่ 

ต่อสาธารณชนทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

  -	 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
   รายละเอียดเปิดเผยในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
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	 1.7	 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
   คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในการดแูลให้ระบบการจดัท�ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัต่างๆ 

ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่
มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องต่างๆ ของบริษัทซึ่งได้แสดงอยู่ในหัวข้อต่างๆ ในแบบแสดง
รายงานข้อมูลประจ�าปีแบบรายงาน 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” เช่น รายชื่อและประวัติของ 
คณะกรรมการบรษิทั ค่าตอบแทนกรรมการ โครงสร้างผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก การก�ากบัดแูลกจิการ งบการเงนิ 
ปัจจยัความเสีย่ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ การจดัการ และฐานะการเงินและผลการด�าเนนิงาน เป็นต้น นอกจากนี ้
ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ “www.sec.or.th” และ “www.set.or.th”

  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
   ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย สามารถเปรยีบเทยีบได้ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั ส่วนกรรมการตรวจสอบ

ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ก่อนน�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี และผู้บริหารของบริษัทได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ไว้อย่างครบถ้วนใน
ส่วนของโครงสร้างการจัดการ ข้อ 4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  รายงานของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
   คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน

คุณภาพของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงิน ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 
และบริษัทได้แสดงรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดท�าและการเปิดเผยรายงานทางการ
เงนิของบรษิทั เสนอไว้ในรายงานประจ�าปีควบคูง่บการเงินทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบญัช ีโดยเหน็ว่างบการเงินของบรษิทั
ได้จดัท�าตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและผูส้อบบญัชไีม่ได้แสดงความเหน็ว่างบการเงินของบรษิทัมข้ีอสงัเกต
ที่เป็นสาระส�าคัญ

   คณะกรรมการของบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง โดย 
เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ดังนี้

  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
   งบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดท�าขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก�าหนด

ให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการในการจัดท�างบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการด�าเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

   คณะกรรมการบรษิทั ตระหนกัถึงความส�าคญัในด้านคณุภาพของงบการเงนิ ด้วยการให้มกีารสอบทานข้อมลูทางการเงนิ 
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ 
ผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน
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   ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นผูด้แูลเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิโดยตรง ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

   จากโครงสร้างการบรหิารและระบบการควบคมุภายในดงักล่าวและผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทีไ่ม่มี
เงือ่นไขท�าให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงนิของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ได้แสดงฐานะการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และกระแสเงนิสด โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามหลกัการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป

  การท�ารายการเกี่ยวโยงกัน
   บรษิทัมนีโยบายหลกัว่าการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัจะเป็นไปตามมาตรฐานสงูสดุในการปฏบิตังิานโดยชอบด้วยกฎหมาย 

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ

   คณะกรรมการตรวจสอบมกีารพจิารณารายการของกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั หรอืเกีย่วโยงกนั อย่างสม�า่เสมอ ให้มเีงือ่นไข
การท�ารายการโดยค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส�าคญัเสมอืนท�ารายการกบับคุคลภายนอก (arm’s length 
basis) และควบคมุดแูลให้บรษิทัปฏบิตัเิรือ่งรายการเกีย่วโยงทัง้ขัน้ตอนการท�ารายการและการเปิดเผยข้อมลูรายการ
เกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อก�าหนดของทางการทุกประการ

   นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง  
เพื่อหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทได้จัดท�าประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มา/
จ�าหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท และการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้พนักงานได้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามข้อก�าหนดของทางการดังได้แสดงรายละเอียดรายการเกี่ยวโยงกันไว้แล้วในส่วนของหัวข้อ รายการระหว่างกัน

  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการได้อนุมัติหลักเกณฑ์และ

วิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย ส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่
เกี่ยวข้องต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

  1)  ให้กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานให้บรษิทัทราบถึงการมส่ีวนได้เสยีของตนและหรอืของบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้อง
ตามแบบรายงานที่บริษัทก�าหนด

  2) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน ตามข้อ 1) ดังนี้
   -  ภายใน 30 วันเมื่อเข้ารับต�าแหน่ง
   -  ภายใน 30 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรายงานที่ได้เคยรายงานครั้งล่าสุด
  3) ให้ผู้ที่รายงานตามข้อ 1) ส่งรายงานมายัง เลขานุการบริษัทภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่จัดท�ารายงาน
  4)  ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อ 3) ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
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  การรายงานการได้มาและจ�าหน่ายหุ้นของบริษัท	ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561

   31 ธ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลงในปี 2561 31 ธ.ค. 2561

 ชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวน สัดส่วน  ได้มา จ�าหน่าย จ�านวน สัดส่วน 

 (หุ้น) (%) (หุ้น) (หุ้น) (หุ้น) (%)

1. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ - - - - - -
2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ - - - - - -
    ประธานกรรมการตรวจสอบ
    และกรรมการสรรหา
    และก�าหนดค่าตอบแทน
 นางภัทรา วสันตสิงห์ คู่สมรส  19,930 0.00019 - - 19,930 0.00019
3. นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการอิสระ - - - - - -
    และประธานกรรมการสรรหา
    และก�าหนดค่าตอบแทน
    กรรมการตรวจสอบ
    และกรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายสุริย์ บัวคอม กรรมการอิสระ 116,666 0.00109 - (116,666) - -
    กรรมการตรวจสอบ
    และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
5. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (1) กรรมการอิสระ - - - - - -
    และกรรมการตรวจสอบ
6. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ  กรรมการ - - - - 100,000 0.00093
7. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ และกรรมการสรรหา 1,101 0.00001 - - 1,101 0.00001
    และก�าหนดค่าตอบแทน
8. นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล 7,013,754 0.06546 - - 7,013,754 0.06546
    และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายอาชวิณ อัศวโภคิน  กรรมการ - - - - - -
10. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (2) กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - - - - -
    และประธานกรรมการบริหาร
    ความเสี่ยง
11. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ - - - - - -
    และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย (3) กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ - - - - - -
    กรรมการบรรษัทภิบาล
    และกรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นายอดิศักดิ์ ศรีสุข  กรรมการบริหารความเสี่ยง 23,333 0.00022 - (23,300) 33 0.00000
    และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14. นายสมมาตร พรหมคุณากร กรรมการบริหารความเสี่ยง - - - - - -
    และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หมายเหต ุ: (1)		นายอดลุย์	วนิยัแพทย์	ได้รบัการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ	ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่2/2561	
เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2561	แทน	นางสาวกนกวลี	วิริยประไพกิจ	ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	12	มีนาคม	
2561	เป็นต้นไป

 (2)		นายชัชชาติ	 สิทธิพันธุ์	 ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	 โดยมีผลตั้งแต่ 
วันที่	1	มกราคม	2562	เป็นต้นไป

 (3)		นางสาวอภิญญา	 จารุตระกูลชัย	 ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	
5/2561	เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2561	แทนนายซวง	ชัยสุโรจน์	ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	

2561	เป็นต้นไป
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  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
   บริษัทได้ให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวามโปร่งใสและทัว่ถงึ ทัง้ในส่วนของการด�าเนนิงานของบรษิทัเองตลอดจน 

ข้อมลูส�าคญัทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั โดยได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ Set Community 
Portal หรือ ระบบ SCP ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนอีกท้ังบริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ “www.qh.co.th” 
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูข้อมูลทั่วไป และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้โดยสะดวกนอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถ
ติดต่อบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลธุรกิจได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2677-7000

  ในปี 2561 บริษัทได้มีการน�าเสนอข้อมูลดังนี้
  - น�าเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (Road Show) ในต่างประเทศจ�านวน 4 ครั้ง
  -  จดัพานกัลงทนุและนกัวเิคราะห์เยีย่มชมกจิการ (Site visit) และให้การต้อนรบันกัลงทนุและนกัวเิคราะห์ทีข่อพบ 

เพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ (Company visit) จ�านวน 13 ครั้ง
  - บริษัทมีการน�าเสนอข้อมูล แบ่งเป็น
   •  จัดประชุมช้ีแจงผลประกอบการรายปี และรายไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 

จ�านวน 4 ครั้ง
   • แถลงแผนงานและเป้าหมายประจ�าปี 2561

    นอกจากนีบ้รษิทัยงัก�าหนดให้ส�านกันกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการเผยแพร่ข้อมลูทีส่�าคญัทีม่ผีล 
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนข้อมูลส�าคัญอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดย นางสาว
อภิญญา จารุตระกูลชัย ต�าแหน่ง กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อส�านักนักลงทุน
สัมพันธ์ได้ที่ “www.qh.co.th” ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ในส่วนของ “สอบถามข้อมูลนักลงทุน” ในหัวข้อ 
“ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” หรือทาง อีเมล : vorapoj.h@qh.co.th

	 1.8	 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท

  1.	 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท
   1.1  มสีทิธเิข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลงในนโยบาย

ที่ส�าคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   1.2 มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
   1.3  มีสิทธิในการได้รับ ส่วนแบ่งก�าไร
   1.4  มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการจ่ายเงินปันผล
   1.5  มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด
   1.6  มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด
   1.7  มีสิทธิในการส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท ก�าหนด
   1.8  มีสิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาและในรูปแบบที่เหมาะสม ในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อ

บริษัทและตนเอง
   1.9 มีสิทธิอื่นๆ ทุกประการ ตามที่กฎหมายก�าหนด
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   สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น
    บริษัทมีนโยบายที่จะอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกประเภท ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

    ในปี 2561 บรษิทัได้มกีารจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1 ครัง้ เมือ่วนัพธุที ่18 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ซึง่บรษิทั 
ได้มอบหมายให้ บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุให้แก่ผูถ้อืหุน้ 
ในวันที่ 4 เมษายน 2561 นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดประกอบแต่ละวาระ
การประชมุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั “www.qh.co.th” ในวนัที ่19 มนีาคม 2561 
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม 30 วัน

    รวมทั้งบริษัทได้อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการเลือกสถานที่
ประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมโดยสะดวก คือ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินี

    บริษัทค�านึงถึงความส�าคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายจึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2561 ดังนี้

   - เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
   -  เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
   - ส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

    ซึง่บรษิทัได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่12 ตลุาคม 2560 
โดยก�าหนดช่วงเวลาให้ผูถ้อืหุน้เสนอวาระ ชือ่บคุคล และส่งค�าถามล่วงหน้า ในระหว่างวนัที ่16 ตลุาคม 2560 - 16 
มกราคม 2561 ซึง่ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระ เสนอชือ่บคุคล และส่งค�าถามล่วงหน้ามายงับรษิทัแต่อย่างใด

   การจัดท�าหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
    บรษิทัได้จดัท�าหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ มรีายละเอยีดอย่างเพยีงพอส�าหรบัการ

ตัดสินใจส�าหรับเรื่องที่เสนอพิจารณา/เรื่องเพื่อทราบ โดยระบุวัตถุประสงค์ และเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งแสดง
ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัเพือ่สนบัสนนุการพจิารณาในแต่ละวาระอย่างชดัเจน รวมถงึเอกสารทีต้่องใช้เพือ่
เข้าประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ระบทุัง้กรณีทีผู่ถื้อหุน้เข้าประชมุด้วยตนเอง และกรณีมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้าประชมุแทน 
ซึ่งให้ครอบคลุมทั้งกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน

	 	 2.	 การด�าเนินการประชุม
    การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 12 ท่าน จาก 12 ท่าน ประกอบด้วย 

กรรมการอสิระ 5 ท่าน กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 3 ท่าน และกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิาร 4 ท่าน รวมทัง้ได้เชญิ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและส�านักกฎหมายซึ่งเป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน 
เข้าร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมดังกล่าวผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ
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    การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆอย่างเหมาะสม โดยไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือ
จากวาระตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการประชุมตามสิทธิที่ถือหุ้นอยู่ โดยมี
การนับคะแนนเสียงด้วยระบบ bar code และสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง 
ซึง่แสดงผลบนจอภาพให้ทราบโดยทัว่กนั นอกจากนี้ ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการบรษิัทได้มีการลงคะแนนเสียง
เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

   บริษัทได้สนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น และอ�านวยความสะดวก ดังนี้
   1)  ส่งแบบมอบฉนัทะแบบ ข. ให้ผูถ้อืหุน้พร้อมส่งหนงัสอืนดัประชมุ พร้อมทัง้ค�าแนะน�าขัน้ตอนในการมอบฉนัทะอย่าง

ชัดเจน ส่วนแบบมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. บริษัท ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท www.qh.co.th
   2)  แบบมอบฉนัทะทีส่่งให้ผูถ้อืหุน้จะเป็นแบบให้ผูถ้อืหุน้ สามารถก�าหนดทศิทางให้ผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีง

ในแต่ละวาระได้ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
   3)  เสนอให้กรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะตั้งผู้รับมอบฉันทะของตนเอง 

โดยระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในแบบหนังสือมอบอ�านาจ

    ก่อนเริม่การประชมุ ประธานทีป่ระชมุจะกล่าวต้อนรบั และเปิดการประชมุ โดยมกีารแจ้งจ�านวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ 
และผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมแยกกันอย่างชัดเจน และก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาแต่ละวาระ ประธาน
ที่ประชุมประกาศให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน และทราบถึงผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง 
เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

    ในการประชมุ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มโีอกาสแสดงความเหน็และตัง้ค�าถามอย่างเตม็ที ่โดยให้เวลาเพยีงพอเหมาะสม 
และผู้บริหารตอบข้อซักถามชัดเจนตรงประเด็น และการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561 ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไมมีการเพิ่ม หรือ สลับวาระ
การประชุม รวมถึงไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งการตรวจนับคะแนนเสียง

   ทั้งนี้ บริษัทใช้ผู้นับคะแนนที่เป็นกลาง และเก็บผลการลงคะแนนไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

 2.	 การเปิดเผยมติที่ประชุม	และการจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
   บริษัทได้เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมการลงคะแนนเสียงภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 เมษายน 2561

   รายงานการประชมุมกีารบนัทกึรายชือ่กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุทกุท่าน และมตทิีถ่กูต้อง ชดัเจน และระบผุลการนบั
คะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชดัเจนว่ามผีูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ และงดออกเสยีง จ�านวนกีเ่สยีง และหากมผีู้
ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่พิจารณาก็จะระบุชื่อไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการบันทึก
ประเด็นข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และค�าตอบจากกรรมการและผู้บริหาร

   นอกจากนี้ได้ จัดส่งส�าเนารายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูได้ที่
เว็บไซต์ของบริษัท www.qh.co.th เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 พร้อมแจ้งข่าวผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2.	 คณะกรรมการชุดย่อย

 การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	และการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย
  โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

 รายชื่อ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
  บริษัท ที่เป็นผู้มี ตรวจสอบ อิสระ สรรหาและ บรรษัท บริหาร
   อ�านาจ   ก�าหนดค่า ภิบาล ความเสี่ยง
   ลงนาม   ตอบแทน 

1. นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ์  P - - P - - -

2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  P - P P P - -

3. นายราชัย วัฒนเกษม P - P P P P -

4. นายสุริย์ บัวคอม P - P P - P -

5. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (1) P - P P - - -

6. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ P - - - - - -

7. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล (2) P - - - P - -

8. นางสุวรรณา พุทธประสาท P P - - - P P

9. นายอาชวิณ อัศวโภคิน P - - - - - -

10. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (3) P P - - - - P

11. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์  P P - - - - P

12. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย (4) P P - - - P P

หมายเหต ุ: (1)		นายอดลุย์	วนิยัแพทย์	ได้รบัการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ	ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ 
บริษัท	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2561	แทนนางสาวกนกวลี	วิริยประไพกิจ	ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่	12	มีนาคม	2561	เป็นต้นไป

 (2)  นายอดศิร	ธนนนัท์นราพลู	ได้รบัการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ 
บริษัท	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2561	แทน	นางสาวกนกวลี	วิริยประไพกิจ	ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	12	มีนาคม	2561	เป็นต้นไป

 (3)		นายชัชชาติ	 สิทธิพันธุ์	 ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	 โดยมีผลตั้งแต่ 
วันที่	1	มกราคม	2562	เป็นต้นไป

 (4)		นางสาวอภญิญา	จารุตระกลูชัย	ได้รับการอนมุตัแิละแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ	บรษิทั	ครัง้ที	่5/2561 

เมือ่วนัที	่10	สงิหาคม	2561	แทน	นายซวง	ชยัสโุรจน์	ซึง่ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	โดยมผีลตัง้แต่วนัที	่1	กรกฎาคม	2561	เป็นต้นไป

 โดยณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ จ�านวน 4 ชุด คือ
 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 3)  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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  ซึ่งขอบเขต อ�านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้

 1)	 คณะกรรมการตรวจสอบ
   คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายชื่อ 

และจ�านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2560 และปี 2561 ดังต่อไปนี้

 การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

 รายชื่อ ต�าแหน่ง ปี 2560 ปี 2561

1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/6 7/7

2. นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการตรวจสอบ 6/6 7/7

3. นายสุริย์ บัวคอม กรรมการตรวจสอบ 6/6 7/7

4. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (1) กรรมการตรวจสอบ - 6/6

หมายเหต ุ: (1)		นายอดุลย์	วินัยแพทย์	ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท	ครั้งที่	2/2561	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	30	มีนาคม	2561	เป็นต้นไป

	 -	นายราชัย	วัฒนเกษม	เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้	และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
	 -	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	คือ	นางสาวจรรยา	ธนบุญสมบัติ

   คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุเฉพาะกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยในปี 2560 จ�านวน 
4 ครั้ง และปี 2561 จ�านวน 4 ครั้ง

  ขอบเขตอ�านาจ	และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มขีอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัดงันี้
  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3.  สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุ
ด้วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

  5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี ้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษัิท
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  6.  จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   (ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
   (ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี้
  1.  กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย
  2. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  3.  คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องเป็นผู้มีความรู้ 

ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินไม่น้อยกว่า 1 คน
  4. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. ให้ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต�าแหน่ง

  การประเมินตนเอง	(Self	-	Assessment)	ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
   คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลงานตนเอง ทั้งคณะในปี 2561 โดยใช้แบบประเมินตนเองของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีบริษัทจัดท�าขึ้นภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 5 หัวข้อหลัก ได้แก่

  - องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - การฝึกอบรมและทรัพยากร
  - การประชุม
  - กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ความสัมพันธ์กับผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร

   ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และมผีลการปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัทิีด่ ีอนัมส่ีวนช่วยเสรมิสร้างการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
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	 2)	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
   คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

มีรายชื่อและจ�านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2560 และปี 2561 ดังต่อไปนี้

 การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

 รายชื่อ ต�าแหน่ง ปี 2560 ปี 2561

1. นายราชัย วัฒนเกษม ประธานกรรมการสรรหา 5/5 5/6

    และก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 5/5 6/6

3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล (1) กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน - 4/4

 นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ (1) กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 5/5 1/1

หมายเหต ุ: (1)		นายอดิศร	 ธนนันท์นราพูล	 ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการ	บริษัท	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2561	แทน	นางสาวกนกวลี	วิริยประไพกิจ	ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่ง

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	12	มีนาคม	2561	เป็นต้นไป

  ขอบเขตอ�านาจ	และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ถูกก�าหนดไว้ในกฎบัตร
  1.  ก�าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัตัง้แต่ต�าแหน่งกรรมการ

ผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  2.  ท�าหน้าทีค่ดัเลอืกบคุลากรทีส่มควรได้รบัการเสนอรายชือ่เป็นกรรมการใหม่หรอืสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 

ตั้งแต่ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
  3.  ก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ 

คณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  4.  พจิารณาเสนอแนะก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ใด โดยค�านงึถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร
ระดับสูงตั้งแต่ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
ก�าหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจ�าปี

  5.  พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 3) และข้อ 4) ให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบผลการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย

  6. พจิารณางบประมาณเกีย่วกบัการขึน้เงนิเดอืนและเงนิรางวลัประจ�าปีตลอดจนผลประโยชน์อืน่ใดของพนกังานบริษัท
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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  การจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่
   คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานกุารบรษิทั ด�าเนนิการจดัให้มกีารปฐมนเิทศส�าหรบักรรมการเข้าใหม่ทกุท่านทีเ่ข้ารบั 

ต�าแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรกโดยมีเอกสารประกอบการปฐมนิเทศดังนี้
  1. กฎหมาย และกฎเกณฑ์ ของทางการที่ส�าคัญ
  2. หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
  3. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  4. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
  5. โครงสร้างองค์กร และธุรกิจบริษัท
  6. เอกสารอื่นๆ ที่จ�าเป็น

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
   คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการ พร้อมกับพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีการ
ประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยมีหัวข้อการประเมินดังนี้

  1. ด้านการเงิน
  2. ด้านลูกค้า
  3. ด้านกระบวนการท�างานภายในบริษัท
  4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

  การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ
   คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนทัง้คณะในปี 2561 โดยใช้ แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ทีบ่รษัิท
จดัท�าขึน้ภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่หลกัเกณฑ์ในการ
ประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

  1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  4. เรื่องอื่นๆ

   ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนในปี 2561 ได้คะแนนอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม
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	 3)	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายชื่อและ

จ�านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2560 และ ปี 2561 ดังต่อไปนี้

 การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

 รายชื่อ ต�าแหน่ง ปี 2560 ปี 2561

1. นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 4/4

2. นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 4/4

3. นายราชัย วัฒนเกษม  กรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 4/4

4. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย  กรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 4/4

5. นายกรศุทธิ์ ปิยัมบุตร กรรมการ และเลขานุการ

   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 4/4

	 	 ขอบเขตอ�านาจ	และหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
  1. ก�าหนดและทบทวนนโยบาย ข้อก�าหนด และวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  2. ก�าหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
  3.  ติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะน�าและการ

สนับสนุนที่จ�าเป็นแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุแผนงาน
  4. ประเมินผลภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อก�าหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง
  5.  เป็นตวัแทนบรษิทัในการสือ่สารและการด�าเนนิกจิกรรมด้านบรรษทัภบิาลทัง้กบัผูบ้รหิาร พนกังานและหน่วยงาน

ภายนอก
  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทั้งคณะ
   คณะกรรมการบรรษทัภบิาลได้มกีารประเมนิผลงานตนเองของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลทัง้คณะในปี 2561 โดยใช้ 

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล ทีบ่รษิทัจดัท�าขึน้ภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

  1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  3. การประชุมคณะกรรมการ

  ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในปี 2561 ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

94   รายงานประจ�าปี   2 5 6 1



 4)	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายชื่อ 

และจ�านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2560 และ ปี 2561 ดังต่อไปนี้

 การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

 รายชื่อ ต�าแหน่ง ปี 2560 ปี 2561

1. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (1) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 3/3

2. นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 3/3

3. นายซวง ชัยสุโรจน์ (2) กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 1/1

4. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์  กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 3/3

5. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย  กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 3/3

6. นายอดิศักดิ์ ศรีสุข  กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 3/3

7. นายสมมาตร พรหมคุณากร  กรรมการบริหารความเสี่ยง  0/1 3/3

8. นายสมศักดิ์ จิรรุ่งเรืองวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง  1/1 3/3

หมายเหต ุ: (1)		นายชัชชาติ	 สิทธิพันธุ์	 ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	 โดยมีผลตั้งแต่	 
วันที่	1	มกราคม	2562	เป็นต้นไป

 (2)		นายซวง	ชัยสุโรจน์	ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2561	เป็นต้นไป

  ขอบเขตอ�านาจ	และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  1. ก�าหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท
  2.  ประเมนิ วเิคราะห์ความเสีย่ง จดัล�าดบัความเสีย่ง และก�าหนดแนวทางและกลยทุธ์การบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้ 

ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
  3. ตดิตามและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง และรายงานผลการประเมนิความเสีย่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  4. ด�าเนินการตัดสินใจและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับปัญหาส�าคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

	 	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ
   คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้มกีารประเมนิผลงานตนเองของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้คณะในปี 2561 

โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทจัดท�าข้ึนภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 6 หัวข้อ
หลัก ได้แก่

  1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  3. การประชุมคณะกรรมการ

  ซึง่ผลการประเมนิเฉลีย่ของการปฏบิตังิานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ในปี 2561 ได้คะแนนอยูใ่นเกณฑ์ดีเยีย่ม
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  กระบวนการในการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย
   เลขานุการกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้กรรมการแต่ละ

ท่าน ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จะน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อรวบรวมผล และสรุป 
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน รายงานให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดรับทราบ หลังจากนั้น เลขานุการกรรมการ 
บรรษัทภิบาล จะรวบรวมผลคะแนนประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด สรุปและรายงานต่อคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จะรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทต่อไป

  
3.	 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะก�าหนดคณุสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิาร
ระดับสูงของบริษัทต้ังแต่ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามขอบเขตอ�านาจ และหน้าที่
ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ถูกก�าหนดไว้ในกฎบัตรตามรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 2 เรื่อง 
คณะกรรมการชดุย่อย ห้วข้อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน รวมทัง้บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่ 
กรรมการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพือ่พจิารณาคณุสมบตัต่ิางๆ ก่อนน�าเสนอ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งต่อไป

	 1)	 กรรมการอิสระ
   เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและช่วยคานอ�านาจผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

รวมทั้ง เพ่ือมุ่งสู ่การเป็นบริษัทท่ีมีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้ก�าหนดคุณสมบัติ  
“กรรมการอสิระ” ซึง่มเีกณฑ์เท่ากบัข้อก�าหนดข้ันต�า่ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

  (ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

  (ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับต�าแหน่ง

  (ค)  ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

  (ง)  ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
ก่อนเข้ารับต�าแหน่ง
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     ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ  
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์
อ่ืนท�านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ
สามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้  
การค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค�านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

  (จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงาน 
สอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งสงักดัอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับต�าแหน่ง

  (ฉ)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับต�าแหน่ง

  (ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  (ซ)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

   ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษัิทร่วม 
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 
decision) ได้

	 2)	 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
   การด�ารงต�าแหนง่กรรมการบรษิัท หรอืผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิทั ตัง้แตต่�าแหน่งกรรมการผู้จดัการขึ้นไปของบรษิัท 

ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาก�าหนดค่าตอบแทน เพือ่พจิารณาคณุสมบตัด้ิานต่างๆ ตามความเหมาะสมของคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน

 3)	 แผนการสืบทอดต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหารระดับสูง
   บรษิทัได้จดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูเพือ่ทดแทน 

ในกรณทีีผู่บ้รหิารท่านนัน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งงานนัน้ได้ หรอืครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะคัดเลือกและสรรหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและโปร่งใส แล้วน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
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4.	 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูใ้ห้ความเหน็ชอบในการก�าหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบาย แผนงานทางธรุกจิและงบประมาณของ
บรษิทั เพือ่ใช้เป็นกรอบหรอืเป้าหมายของฝ่ายจดัการทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานให้บรรลผุลตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนดไว้ 
ซึง่ความเหน็ชอบทัง้หมดของคณะกรรมการบรษิทัดงักล่าวรวมถึงบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามความเหมาะสมในการบรหิาร
จัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 1)	 	บรษิทัย่อย บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัย่อยทางตรงและทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 100 บรษิทัมนีโยบายก�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน
ของบรษิทัย่อยเช่นเดยีวกบับรษิทั โดยฝ่ายจดัการของบรษิทัจะเป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม และเป็นผูบ้รหิารจดัการ
บรษิทัย่อย เพือ่ให้เป็นไปตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทัในการก�าหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบาย แผนงาน 
ทางธรุกจิและงบประมาณของบรษิทั โดยจะจดัให้มกีารประชมุผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ควบคมุและ
ดแูลบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบรษิทั นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัยังได้ให้ฝ่ายตรวจสอบ 
ภายในของบริษัทเข้าด�าเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการของบริษัทย่อยทุกแห่งตามแผนงานที่วางไว้ และให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

 2)	 	บรษิทัร่วม บรษิทัด�าเนนิการส่งผูบ้รหิารหรอืฝ่ายจดัการของบรษิทัไปเป็นกรรมการในบรษิทัร่วมตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
เพือ่เป็นตวัแทนของบรษิทัและมส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายทีส่�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิ ทัง้นี ้บรษิทัยงัมไิด้ก�าหนด
ระเบียบหรือข้อก�าหนดของบริษัทท่ีต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการส่งตัวแทนดังกล่าว
เข้าด�ารงต�าแหน่งในบริษัทร่วม แต่จะได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากฝ่ายจัดการของบริษัทในการเข้าด�ารงต�าแหน่ง
ในบริษัทร่วม

5.	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทมีนโยบายก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในการดูแลผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน โดยการห้ามมิให้ผู้บริหารน�าข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์
บรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนทีง่บการเงนิจะประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกเหนอืจากข้อห้ามดงักล่าวข้างต้นแล้วบรษัิท
ไม่มีนโยบายห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของผู้บริหาร อย่างไรก็ตามกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ 
ที่จะต้องจัดท�ารายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
กบักรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร ตามนยัมาตรา 59 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 
3 วันท�าการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทไม่มีมาตรการลงโทษหากพบว่าผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัท  
อย่างไรก็ตามกรณีที่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวและเกิดผลเสียหายต่อบริษัทและบุคคลภายนอก
บริษัทจะให้ ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่ก�ากับดูแลเพื่อด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

6.	 การน�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	ปี	2560	(CG	Code)	มาปรับใช้

  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�าขององค์กร และมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทที ่
ได้ศึกษาหรือได้รับฟังค�าบรรยายหลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการน�าไปใช้สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี

  โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตาม CG 
Code มาปรบัใช้ตามบรบิททางธรุกจิของบรษิทัแล้ว ซึง่ในภาพรวมเป็นสิง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้ปฏบิตัอิยู่แล้วโดยส่วนใหญ่ 
และหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถน�ามาปรับใช้ได้ บริษัทได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยตลอด ตามโอกาสที่เหมาะสม  
นอกจากนี ้บรษิทัยงัมนีโยบายส่งเสรมิและปลกูฝังจติส�านกึพนกังานให้มส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม ดงันี้ 

 - บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไม่กระท�าการใดๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหายต่อชือ่เสยีงของประเทศ ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม
 -  บริษัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคง 

ของประเทศ
 -  บริษัทปลูกฝังจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัท และพนักงานทุกระดับ 

อย่างต่อเนื่อง
 - บริษัทด�าเนินการหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 -  บริษัทมีการคัดเลือกผู้รับเหมาโดยค�านึงถึงความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะความ 

แตกต่างทางกาย จติใจ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ อาย ุการศกึษา หรอืเรือ่งอืน่ใด ซึง่เปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนั
อย่างเป็นธรรมโดยปราศจากอคติใดๆ

 -  บริษัทให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่คู่ค้า เช่น บริษัทด�าเนินการปรับข้ึนราคารับเหมาก่อสร้างหรือให ้
เงนิช่วยเหลอืแก่ผูร้บัเหมาก่อสร้าง เมือ่ต้นทนุค่าก่อสร้างมกีารปรบัราคาสงูข้ึนถงึแม้ว่าได้มกีารก�าหนดราคาทีแ่น่นอน
ไว้ในสัญญาแล้วก็ตาม

 -  บรษิทัได้ยดึมัน่ในการปฏบิตัต่ิอธนาคาร สถาบนัการเงนิ ผูถ้อืหุน้กู ้และเจ้าหนีเ้งนิกูย้มืด้วยความซือ่สตัย์และช�าระคนื
เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายตรงตามก�าหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลง
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด กรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท 
หรือบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมได้ บริษัทจะจัดท�าหนังสือช้ีแจงและส่งให้ธนาคาร 
สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นการล่วงหน้า และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง

 -  บรษิทัมนีโยบายก�าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจนในการไม่สนบัสนนุให้พนกังาน กระท�าการอนัเป็นการละเมดิ
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การท�าซ�้า ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรม
คอมพวิเตอร์แก่สาธารณชน การน�าต้นฉบบัหรอืส�าเนางานดงักล่าวออกให้เช่า โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากเจ้าของลิขสทิธิ ์ 
และบริษัทไม่อนุญาตให้พนักงาน ใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

  บริษัท ให้ความส�าคัญและยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนตระหนักว่าการทุจริตและคอร์รัปช่ันนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ช่ือเสียง และภาพลักษณ ์
ของบริษัทแล้ว ยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

  คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตใิห้บรษิทัแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต และประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้รับทราบการเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าวของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติ 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก�าหนดอยู่ใน “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ” และ “จรรยา
บรรณธุรกิจ” ของบริษัท
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  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาอนุมัติ “นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน” เป็นนโยบายฯอย่างชัดเจนแยกต่างหาก เพิ่มเติมจากที่ก�าหนดไว้ใน 
“นโยบายก�ากบัดแูลกจิการ” และ “จรรยาบรรณธรุกจิ” โดยก�าหนดให้เป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทุกคน จะต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด และ
บริษัทได้น�า “นโยบายและแนวทางปฏิบัติฯ” ฉบับนี้ รวมถึง “นโยบายก�ากับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” 
แสดงบน web site ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้บริหารพนักงาน ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ 
และน�าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นการเผยแพร่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ทีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบเจตนารมณ์ และ
ความมุง่มัน่ของบรษิทั ทีจ่ะร่วมกนัพฒันาให้บรษิทัและประเทศชาต ิปลอดจากการทจุรติและคอร์รปัชัน่ต่อไป และเพือ่เพิม่
ความชัดเจนส�าหรับแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติ “นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการ
ทจุรติและคอร์รปัชัน่” ฉบบัปรบัปรงุล่าสดุตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่8/2561 เมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2561

  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเจตนารมย์ของบริษัทที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทได้มีการจัดตั้ง “คณะท�างาน 
ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” โดยประกอบด้วยผู้แทนแต่ละหน่วยงานธุรกิจ และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น
ประธานคณะท�างานฯ และวันที่ 8 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ด�าเนินการยื่น “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน 
การคอร์รัปชั่น” เพื่อประกอบการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกฯ (Certification) ต่อคณะกรรมการแนวร่วม
ปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

  วนัที ่9 มนีาคม 2560 คณะกรรมการแนวร่วมปฎบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ ได้มมีตใิห้การรบัรอง “บรษัิท 
ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรอง 
ดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

  นโยบายและแนวทางปฏบิตัด้ิานการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่มเีนือ้หาครอบคลมุถึงการด�าเนนิการของบรษิทัในเรือ่ง
ดังต่อไปนี้

 1.  บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทและจัดท�ามาตรการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับ 
ความเสี่ยงนั้นและเป็นไปตามระบบควบคุมภายใน

 2.  บริษัทจัดท�าขั้นตอนปฏิบัติท่ีเพียงพอต่อการน�าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายฯนี้ที่สามารถป้องกันการเกิดทุจริต 
และคอร์รัปชั่นในการด�าเนินธุรกิจ

 3.  บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศน์ และการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ 
และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

 4.  บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพ่ือให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริต 
และคอร์รปัชัน่ ซึง่ครอบคลมุถงึกระบวนการเกบ็บนัทกึข้อมลูทางการเงนิ การบญัช ีและกระบวนการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กับการปฏิบัติงานของบริษัท

 5.  บรษิทัจดัให้มกีารรายงาน การตดิตาม และการทบทวนเกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ 
โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสภาวการณ์

 6.  บริษัทจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอค�าแนะน�า 
แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่
บุคคลดังกล่าว

 7.  บริษัทจัดให้มีการส่ือสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ทราบถึง
นโยบายฯของบรษิทั ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ซึง่รวมไปถงึการแจ้งให้บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัอืน่ทีบ่รษิทัมอี�านาจ
ในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ น�านโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทไปปฏิบัติ
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	 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 บริษัท มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้ 
 1. การช่วยเหลือทางการเมือง
  1.1  บรษิทั มนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยจะไม่ให้การสนบัสนนุ หรอืกระท�าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมอืง

ใดการเมืองหนึ่ง
  1.2  กรณีที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อประชาธิปไตย การสนับสนุน ดังกล่าวจะ

ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกระท�าไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้
ในการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทก�าหนดโดยเคร่งครัด

  1.3  พนักงานมีสิทธิเสรีภาพ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่
แอบอ้างความเป็นพนกังานหรอืน�าทรพัย์สนิ อปุกรณ์ เครือ่งมอืใดๆ ของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิ
การใดๆ ทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการด�าเนินการใดๆที่อาจท�าให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท
ได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง

	 2.	 การบริจาคเพื่อการกุศล
  2.1  บรษิทัมนีโยบายบรจิาคเพือ่การกศุล ทัง้ในรปูแบบของการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืในรปูแบบอืน่ๆ เช่น

บรจิาคสิง่ของ หรอืร่วมกจิกรรม เป็นต้น ทัง้นืเ้พือ่เป็นส่วนหนึง่ในการตอบแทนสงัคม โดยไม่มุง่หวงัผลตอบแทน
ทางธุรกิจ

  2.2  พนกังานต้องมคีวามระมดัระวงัเพือ่ให้มัน่ใจว่าการบรจิาคเพือ่การกุศล นัน้ จะไม่ถกูน�าไปใช้เป็นวธิกีารหลกีเลีย่ง
ในการให้สินบน ตลอดจนต้องด�าเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย

  2.3  การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระท�าในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาค 
เพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์
ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และด�าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

	 3.	 เงินสนับสนุน
  3.1 การให้เงินสนับสนุนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท เท่านั้น 
  3.2  พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนนั้น จะไม่ถูกน�าไปใช้เป็นวิธีการ 

หลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องด�าเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย
  3.3  พนักงานต้องระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่า การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุ

ชือ่ในนามบรษิทัเท่านัน้โดยเงนิสนบัสนนุทีจ่่ายไป ต้องมวีตัถปุระสงค์เพือ่ธรุกจิ ภาพลกัษณ์ทีด่ ีและชือ่เสยีงของ
บริษัท

	 4.	 ค่าของขวัญ	ค่าบริการต้อนรับ	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  4.1  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เรียกร้อง หรือรับของขวัญ หรือรับผลประโยชน์อื่นใดๆ จากคู่ค้า 

ผูร้บัเหมา ทีป่รกึษา และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั ไม่ว่าในกรณใีดๆ อนัอาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล�าเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้

  4.2  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานควรหลกีเลีย่งการให้ หรอื รบัของขวญัหรอืของก�านลัใดๆ จากคูค้่า หรอืผูม้ส่ีวน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลตามธรรมเนียมประเพณี ในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้อง 
กับการผูกมัด หรือการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และ การให้หรือรับของขวัญอาจกระท�าได้หากท�าด้วยความโปร่งใส 
หรือท�าในที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้
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 4.3  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
  บริษัทก�าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส�าคัญที่จะด�าเนินการให้พนักงานภายใต้ 

สายบงัคบับญัชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิ นโยบาย/ระเบยีบปฏบิตั/ิข้อก�าหนดของบรษิทั หลกัการ 
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้กฎหมายต่างๆอย่างจรงิจงั และพนกังานต้องไม่ละเลย / เพกิเฉย เมือ่พบเหน็การกระท�าทีเ่ข้าข่าย 
คอร์รปัชัน่ทีเ่กีย่วข้อง หากพบว่าเป็นการกลัน่แกล้ง ก่อให้เกดิความเสยีหาย ถอืเป็นความผดิทางวนิยั โดยได้ก�าหนดแนวปฏบิตัิ 
ในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

  เพือ่ให้มกีารปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนัและมคีวามเป็นธรรม บรษิทัได้จดัให้มช่ีองทางรบัแจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบอนัก่อให้เกิดความเสยีหายต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่จากการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั หรอืจากการปฏบิตัขิองพนกังาน
ของบริษัทเกี่ยวกับการกระท�าที่อาจส่อถึงการทุจริตและคอร์รัปชั่น

  ผูร้้องเรยีนสามารถแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน พร้อมส่งรายละเอยีดหลกัฐานต่างๆ ได้โดยส่งอเีมลถงึ กรรมการตรวจสอบ 
แต่ละท่านได้โดยตรง ดังนี้

 คุณจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ อีเมล: chulasingh.v@qh.co.th
 คุณราชัย วัฒนเกษม กรรมการตรวจสอบ อีเมล: rachai.w@qh.co.th
 คุณสุริย์ บัวคอม กรรมการตรวจสอบ อีเมล: suri.b@qh.co.th
 คุณอดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการตรวจสอบ อีเมล: adul.v@qh.co.th

 โดยสามารถตรวจสอบอีเมล ดังกล่าวได้ใน website ของบริษัท 

 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
  ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงานบริษัท ลูกค้าบริษัท บุคคลที่รับจ้างท�างานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัท
ได้ก�าหนดไว้

 กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส	/	ข้อร้องเรียน
 1.  กรรมการตรวจสอบ ส่งเรื่องเบาะแส/ข้อร้องเรียนที่ได้รับ ให้กับฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อ ด�าเนินการตรวจสอบข้อ

เทจ็จรงิในเบือ้งต้นโดยเรว็ว่าการร้องเรยีนเป็นไปด้วยความสจุรติ หากพบว่าเป็นการกลัน่แกล้งก่อให้เกดิความเสยีหาย 
ถือเป็นความผิดทางวินัย 

 2.  เมือ่พบว่าข้อมลูตามข้อ 1 เป็นจรงิ ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะด�าเนนิการส่งเรือ่งฯ ดงักล่าวให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ด�าเนนิการจดัการกบัเรือ่งแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรยีน และให้ฝ่ายตรวจสอบฯตดิตามผลการด�าเนนิการฯ ของหน่วยงาน
เพื่อน�าเสนอให้กรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไปโดยเร็ว

  รายละเอียด “นโยบายและแนวทางปฏิบตัิด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่” สามารถดูได้ใน web site ของบริษัท 
ที่ www.qh.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / การก�ากับดูแลกิจการที่ดี / การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
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3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

  เนือ่งจากปัญหาสทิธมินษุยชนในปัจจบุนัมคีวามรนุแรงและมผีลกระทบต่อสงัคม รวมถงึกระทบกบัเสรภีาพในการประกอบอาชีพ 
ของบุคคล และในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายต่อต้านการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี เพื่อให้
สอดคล้องกับสังคมซึ่งเป็นสังคมระบบนิติรัฐ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย ซึ่งมีแนวปฏิบัติ คือ

 1.  บริษัทจะไม่กระท�าการใดอันเป็นการเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชนดังกล่าว รวมถึงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
บุคคลและไม่กระท�าการอันเป็นการกีดกัน หรือเลือกปฏิบัติกับบุคคลอันเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และจะน�าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการจ้างงาน การมอบหมายงาน การ
เลื่อนต�าแหน่ง การให้ผลตอบแทนในการท�างาน รวมถึงเงื่อนไขการจ้างงาน 

 2.  ต่อต้านการกระท�าใดอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต�่ากว่าเกณฑ์ 
ที่กฎหมายแรงงานก�าหนด โดยจะไม่ท�าธุรกรรมใดๆ กับผู้ผลิตสินค้า หรือ บริการที่กระท�าการดังกล่าว 

 3.  ด�าเนินการสนับสนุน เคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การด�าเนินการทางธุรกิจของบริษัท 
ซึ่งกระท�ากับบุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระท�าการอันเป็น 
การละเมิดสิทธิของพนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

4.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	

 บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามบรรทัดฐานที่เป็นสากล ดังนี้
 - ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน 
 - ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการก�าหนดทิศทางการท�างาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท 
 - ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติ สขุภาพอนามยัร่างกาย และทรพัย์สนิของพนกังาน 
 - การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม และกระท�าด้วยความสุจริต 
 - ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน 
 -  บริหารพนักงานโดยหลีกเล่ียงการกระท�าใดๆ โดยไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้า 

และความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน 
 - ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

5.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บริษัทมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
	 ธุรกิจโรงแรม	
 -  มีการรณรงค์ ไม่ให้ร้านค้าในโรงแรมขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮออล์ทุกชนิด ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย 

ของลูกค้า
 -  การใช้สเปรย์ก�าจัดแมลงในโรงแรม เป็นสารสกัดจากสมุนไพร เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการและ

พนกังานทีก่�าลงัปฏบิตัหิน้าที ่และช่วยลดขัน้ตอนการย้ายลกูค้าหรอืพนกังานออกจากพืน้ที ่เนือ่งจากสเปรย์ทีเ่ป็นสาร
สกัดจากสมุนไพรไม่มีผลกระทบกับลูกค้าและพนักงาน

 -  มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับลูกค้าผู้พิการที่มาใช้บริการ เช่น ห้องพัก ที่จอดรถ ห้องน�้า ทางลาดส�าหรับรถเข็น
ของลูกค้า

 - จัดให้วิทยากรภายนอกเข้ามาฝึกอบรมขั้นตอนการดับเพลิง หนีไฟ วิธีปฐมพยาบาลขั้นต้น ให้พนักงาน และลูกค้า
 -  จัดส่งพนักงานใหม่เข้าฝึกอบรมดับเพลิงชั้นสูงทุกปี และจัดทบทวนการดับเพลิงในอาคารทุกเดือน เพื่อให้ลูกค้า 

ในอาคารมีความเชื่อมั่นในระบบการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร
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	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	
 -  จดัให้ทมีงาน Maintenance Service เข้าพบลกูค้าและอธบิายวธิกีารดแูลรกัษาอปุกรณ์ต่างๆ ในบ้าน พร้อมตรวจสอบ 

ความเรียบร้อยของบ้านภายหลังลูกค้าเข้าอยู่ได้ประมาณ 1-3 เดือน
 -  จัดกิจกรรมร่วมกับลูกบ้าน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
 -  ส�าหรบัโครงการบ้านระดบัราคาสงู จะออกแบบโครงการให้มคีวามเป็น Privacy สงูสดุแก่ลกูค้า เช่น ระบบ Double 

Security (มีป้อมรกัษาความปลอดภัย 2 ชัน้) ทีส่ามารถป้องกนัการการเข้า - ออกของบคุคลภายนอก ไมใ่ห้เข้าไปถงึ 
โซนพักอาศัย หากไม่ได้รับอนุญาต 

 -  ระบบรกัษาความปลอดภยับรเิวณทางเข้าโครงการมกีารตรวจสอบคนเข้าออกทีเ่ป็นบคุคลภายนอกอย่างเข้มงวด โดย
ผูม้าตดิต่อจะต้องแลกบตัรเข้า - ออกและต้องได้รบัการประทบัตราบตัรเข้า - ออกทกุครัง้ก่อนออกจากโครงการ เพ่ือ
เพิ่มความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านของบริษัท

 -  โครงการคอนโดมิเนียมได้มีการออกแบบอาคารต่างๆ ตามมาตรฐานและกฎหมายทางสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและ
ท�ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อย่ืนขอใบอนุญาต รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามที่
กฎหมายหมายระบุ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ

 -  จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที ่
ที่มีแก่ลูกค้า เพื่อปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าในทุกด้าน

 -  ใช้อุปกรณ์อาคารที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภัณฑ์ประหยัดน�้า หลอดประหยัดไฟแทน
หลอดไส้ เครื่องปรับอากาศ ปั๊มน�้าเบอร์ 5 แผง solar-cell ฯลฯ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน

 -  จัดตั้ง Call Center 1388 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าจ�าเบอร์โทรศัพท์ได้ง่าย และ Call Center สามารถตอบ
ค�าถามเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้ เช่น ให้ข้อมูลโปรโมชั่น ท�าเล และรายละเอียดโครงการบ้าน คอนโด และทาวน์เฮ้าส์ 
เบื้องต้น ก่อนการตัดสินใจซื้อ รวมถึงลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้

 -  สวนสาธารณะและสโมสรของโครงการบ้าน มีการออกแบบ โดยค�านึงถึงการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ เช่น มี
การท�าทางส�าหรับรถเข็นสามารถเข้าไปใช้งานในสวนสาธารณะของโครงการได้ และทางลาดส�าหรับวิลแชร์ รวมถึง
ห้องน�้าที่สามารถน�าวิลแชร์เข้าไปได้

6.	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

  บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ตามโอกาสที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�านึกพนักงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน  
และสิ่งแวดล้อม 

 -  โครงการอาคารส�านักงานให้เช่า โรงแรม และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน  
โดยการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศใหม่เพ่ือทดแทนเครื่องปรับอากาศเก่าทุกคราวที่ตรวจพบว่ามีการใช้พลังงานมากกว่า
ค่าการใช้พลงังานมาตรฐาน และมกีารตรวจสอบคณุภาพน�า้ใช้แล้วของอาคารก่อนปล่อยน�า้ทิง้สูท่่อสาธารณะ เป็นต้น

 -  โครงการอาคารส�านักงานให้เช่า โรงแรม และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย โดยจะบ�าบัดน�้าเสีย 
 ก่อนปล่อยน�า้ลงสูท่่อสาธารณะ โดยบรษิทัได้มกีารจดัส่งน�า้เสยีทีบ่�าบดัแล้ว ไปตรวจคณุภาพของน�า้เสยี เพือ่วเิคราะห์
น�้าเสียว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้หรือไม่

 - สนับสนุนให้พนักงานแยกประเภทขยะออกเป็นหมวดหมู่ ก่อนน�าไปจัดทิ้งต่อไป
 -  จดัอบรมให้ความรูแ้ก่พนกังานทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูลห้องพกัอาศยัในเรือ่งการท�าความสะอาดห้องพกัอาศยัในเรือ่งต่างๆ 

เช่น คณุสมบตัขิองน�า้ยาขดัพืน้ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ผวิ หรอื ชนดิของวสัด ุรวมทัง้ ให้มกีารใช้ในปรมิาณทีเ่หมาะสม 
เพื่อลดปริมาณสารตกค้างของน�้ายาให้น้อยลงและลดปริมาณน�้าในการซักล้างอุปกรณ์ด้วย ส่งผลให้ปริมาณน�้าเสียที่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
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 -  เลือกใช้วัสดุท่ีผู้ผลิตมีความใส่ใจส่ิงแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือลด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบตรามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิต

 -  จัดโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ “Smoke Free Hotel Project” เพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ โดยสนับสนุนให้ลูกค้า
ของโรงแรม รวมถึงคนในชุมชนและสังคมตระหนักถึงประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ อันจะท�าให้มีสุขภาพดี และยัง
เป็นการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 -  ตดิตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างรอบรัว้โครงการ และสญัญาณจราจรบรเิวณถนนทางแยกตดักบัถนนสาธารณะ เพือ่ความปลอดภยั 

ของลูกค้า ผู้ใช้บริการ และคนในชุมชุนข้างเคียง
 -  พนักงานบริษัทและบริษัทในเครือ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เป็นประจ�าทุกปี 

ปีละ 4 ครั้ง
 -  กลุ่มธุรกิจโรงแรมได้จัดกิจกรรม “To Give To Gain CAMPAIGN มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี” โดยการรับบริจาคฝาขวดเครื่องดื่ม หรือกระป๋องที่ท�าจากวัสดุอะลูมิเนียม ทั้งนี้ เพื่อน�าไปสมทบให้กับ
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ด้อยโอกาส และยังช่วยลดปริมาณ
ขยะที่ต้องน�าไปก�าจัดอีกด้วย

8.	 	การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด�าเนนิงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	และ

ผู้มีส่วนได้เสีย

	 ธุรกิจโรงแรม 
 - เปลี่ยนสระน�้าคลอรีน เป็นระบบเกลือ เพื่อลดการใช้สารเคมีและเป็นผลดีต่อสุขภาพของลูกค้า
 - เปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจนเป็นหลอด แอลอีดี เพื่อลดการใช้พลังงาน ในห้องพัก และบริเวณส่วนบริการลูกค้า

	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
 -  มีการใช้ระบบพรีคาสท์คอนกรีต เพื่อลดระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างที่เกิดกับชุมชน

โดยรอบ ลดขยะ ฝุ่นละออง หรือของเสียที่เกิดจากการก่อสร้างลดลง
 -  มกีารใช้วสัดทุดแทนในการก่อสร้างบ้านแทนวสัดจุากธรรมชาต ิซึง่จะลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และประหยดัเวลา

ในการติดตั้ง เช่น การใช้วัสดุไม้เทียม หรือการใช้กระเบื้องลายไม้ เลียนแบบพื้นไม้จริง การใช้บันไดส�าเร็จรูปแทน 
การใช้บันไดไม้จริง และการใช้วัสดุประตูหน้าต่างไวนิล แทนวัสดุไม้จริง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการใช้วัสดุจาก 
ธรรมชาติได้ 

 -  สร้างบ่อบ�าบัดน�้าเสียรวมในโครงการที่เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด โดยจัดให้มีถังบ�าบัดน�้าเสียย่อยในบ้านและอาคาร
ทุกหลัง เพื่อบ�าบัดน�้าเสียหรือน�้าใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะหรือคู คลอง

 -  มีการออกแบบอาคารตามหลักสถาปัตยกรรมเขตร้อน มีชายคาบังแดดลดความร้อนเข้าสู่อาคาร กระจกตัดแสง  
ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา ขนาดช่องเปิดที่เหมาะสม ผนังอิฐมวลเบาช่วยป้องกันความร้อน ฯลฯ เพื่อเป็นการ 
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการเปิดใช้แอร์และพัดลม

 -  วางผังโครงการตามหลักสถาปัตยกรรมเขตร้อน ค�านึงถึงทิศทางแดด ลม ฝน ดินฟ้าอากาศตามฤดูกาล การวางบ้าน
ในแนวทิศเหนือ-ใต้ช่วยให้อาคารได้รับแสงตามธรรมชาติ ถ่ายเทอากาศได้ดีและใช้พลังงานกลน้อย ปลูกไม้ยืนต้น
และภมูทิศัน์ในโครงการท�าให้สภาพโครงการร่มรืน่เย็นสบาย ช่วยกรองฝุน่และเสยีงรบกวน รวมทัง้บรษิทัได้ออกแบบ 
บ้านประหยัดพลังงาน โดยค�านึงถึงทิศทางของแสง และลม เพื่อให้ลูกค้าอยู่สบายพร้อมกับประหยัดพลังงานด้วย
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 -  นวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงาน มีการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ เพื่อการประหยัดพลังงาน เช่น การใช้ 
Solar Cell กับอุปกรณ์แสงสว่าง ในพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เช่นเสาไฟสูง หรือ โคมฝังถนน ที่สามารถกับเก็บพลังงาน
จากแสงอาทติย์ และเปลีย่นเป็นพลงังานไฟฟ้า ซึง่เป็นการประหยดัพลงังาน และลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางส�าหรบั
ลูกบ้าน

 -  นวัตกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย ในการออกแบบผังโครงการ และมีการเตรียมมาตรการ Security ตั้งแต่
การออกแบบผัง เช่น การแยกโซนที่ชัดเจนระหว่างลูกบ้านและบุคคลภายนอก,การวางทิศทางการสัญจรที่สามารถ 
ตรวจตราได้ชดัเจน หรอื ระบบ DOUBLE SECURITY ทีจ่ะวางต�าแหน่ง ACCESS CONTROL ไว้ถงึ 2 ชัน้ เป็นต้น

 -  นวัตกรรมในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ภายในโครงการ มีการใช้ระบบ Infrared Beam Sensor มาติดตั้งที่เหนือรั้ว
โครงการ โดยจะท�าการแจ้งเตือนมายังป้อม รปภ.เมื่อมีการบุกรุก เป็นการเสริมความมั่นใจในการ ตรวจสอบและ
ป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยง เช่นด้านที่ติดกับพื้นที่รกร้าง เป็นต้น

 -  นวตักรรม Smart Security System ระบบรกัษาความปลอดภยัด้วยเทคโนโลยไีร้สายทีท่นัสมยั ทีใ่ช้งานผ่าน Internet 
ด้วย Application WWAlarm บนสมาร์ทโฟนทัง้ Android และ IOS ท�าให้ชวีติง่ายขึน้ ด้วย IP Camera ทีส่ามารถ
ดูภาพและได้ยินเสียงการสนทนา แบบ Real-time อย่างต่อเนื่องผ่านสมาร์ทโฟน ได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ในเวลา 
ที่ไม่อยู่บ้าน

   ในระหว่างที่ไม่อยู่บ้านหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในบ้าน IP Camera จะตรวจจับความเคลื่อนไหวต่างๆ หรือ
หากประตูหน้าต่างถูกเปิดจากผู้บุกรุก Magnetic sensor จะท�างาน โดยสัญญาณไซเรนจะดังพร้อมกับมีการแจ้ง
เตือนผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อกดเปิดปุ่มฉุกเฉินที่ Application กล้องจะท�าการบันทึกวีดีโอความยาว 30 วินาที/คลิป  
ผ่าน Thumb Drive อย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะปลดล็อคระบบฉุกเฉิน ซึ่งสามารถส่งต่อไฟล์วีดีโอเพื่อเป็นหลักฐาน 
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันที

 -  นวตักรรม Q.Health เพือ่การควบคมุสภาพอากาศภายในบ้าน โดยการส่งผ่าน อากาศจากภายนอกบ้าน เพือ่ให้อากาศ
ภายในบ้านมีสภาพที่สมดุล หายใจได้อย่างสดชื่น ไม่อึดอัด ซึ่งจะส่งผลดีกับคุณภาพการนอน และสุขภาพโดยรวม 
ด้วยระบบการท�างานที่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยระบบการท�างานกลางคืน และระบบการท�างานกลางวัน

  •  ระบบการท�างานกลางคนื ช่วยลดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในห้องนอนใหญ่ ท�าให้นอนหลบัสบาย
ตลอดคืน เมื่อปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินก�าหนด ระบบ CO2 Sensor จะท�างานอัตโนมัติ โดยการ
เติมอากาศใหม่จากภายนอกเข้าสู่ภายใน

  •  ระบบการท�างานกลางวนั ช่วยระบายอากาศในบ้านให้ถ่ายเท ท�าให้รูส้กึสบาย ลดความอบอ้าวภายในบ้านด้วยการ 
หมุนเวียนอากาศจากภายนอกสู่ภายใน และจากภายในสู่ภายนอก โดยการติดตั้งช่องอากาศในชั้นล่างเพื่อให้
อากาศใหม่เข้ามาภายในบ้าน และตดิตัง้พดัลมระบายอากาศบรเิวณฝ้าเพดานชัน้ 2 ซึง่ระบบจะท�างานอตัโนมติั
ตั้งแต่เวลาประมาณ 8.00 - 20.00 น. โดยพัดลมระบายอากาศจะท�างาน 40 นาที ปิด 20 นาที สลับกันไป 
ประมาณ 12 ชั่วโมง 
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
ครบทัง้ 4 ท่าน คณะกรรมการบรษิทัได้ประเมนิระบบการควบคมุภายใน โดยใช้ “แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุ
ภายใน” ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส�านักงาน ก.ล.ต. ประกอบการประเมิน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลและสอบถามประเด็นต่างๆ 
จากฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้าน คือ 
 1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร 
 2. ด้านการประเมินความเสี่ยง 
 3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
 5. ด้านระบบการติดตาม 

  คณะกรรมการบริษัทประเมินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเร่ืองการติดตาม
ควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือ 
ผูบ้รหิารน�าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี�านาจ รวมถงึการท�าธรุกรรมกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งและบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนั 
อย่างเพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว
เช่นกัน

 ทั้งนี้กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 รายละเอียดการควบคุมภายใน 5 ด้าน มีดังต่อไปนี้
 1.	 ด้านการควบคุมภายในองค์กร 
   ผูบ้รหิารและพนกังานมทีศันคตทิีด่แีละเอือ้ต่อการควบคมุภายใน โดยผูบ้รหิารได้ให้ความส�าคญักบัการมจีรยิธรรม และ

ความซือ่สตัย์สจุรติในการด�าเนนิธรุกจิ โดยจะมกีารพจิารณาด�าเนนิการตามสมควรแก่กรณ ีตามผลของการตรวจสอบ 
จากข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส ถ้าพบว่าพนักงานของบริษัทประพฤติหรือปฏิบัติหน้าที่ 
อันอาจจะส่งผลกระทบต่อจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบธุรกิจ

   โดยรวมด้านการควบคุมภายในของบรษิัทมีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียง
พอและมีประสิทธิผล เช่น 

  -  คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

  -  คณะกรรมการบรษิทัก�ากบัดแูลให้บรษิทัก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการและผูบ้รหิารให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
กฎบัตร

  -  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือ
สามารถขอค�าแนะน�าจากผู้เชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆได้ อีกทัง้คณะกรรมการของบรษิัทประกอบด้วยกรรมการอสิระ
ที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง

  -  บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยสนันสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
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  -  มกีารก�าหนด มอบหมาย และจ�ากดัอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบรษิทั 
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน

  -  บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน ว่าได้ถูกก�าหนดไว้อย่างรอบคอบ และมีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ

  -  บริษัทได้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร ส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน  
ถือเป็นแนวปฏิบัติ อย่างเหมาะสม มีข้อก�าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักจิการ รวมถงึการห้ามทจุรติ คอร์รปัชัน่ รวมทัง้บทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืน และ
มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว

  -  บรษิทัได้จดัท�า “นโยบายและแนวทางปฏบิตัด้ิานการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่
ให้มีแนวทาง/ขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจ น�าไปปฏิบัติ ให้ตรงตามมาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
ตลอดจนสื่อสาร ทั้งภายนอกและภายในบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ทราบถึงความแน่วแน่ของบริษัท
ในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังกล่าว

  -  บรษิทัก�าหนดนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธรุกรรมต่างๆ ทีม่คีวามเสีย่ง เช่น ด้านการเงนิ 
การจัดซื้อ และการบริหาร ฯลฯ เพื่อป้องกันการทุจริต และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

  -  บริษทัมรีะบบการควบคมุและตดิตามการด�าเนนิงานอย่างชดัเจน โดยหน่วยงานทีร่บัผดิชอบนัน้ๆ รวมทัง้ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในซึง่มอีสิระในการตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าทีว่างแผนตรวจสอบตามระดับ 
ความส�าคัญของความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยจะครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย

   คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�าปี รับทราบผล
การตรวจสอบ และให้ความเห็นเร่ืองการควบคุมภายในให้รัดกุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
รวมทัง้แนะแนวทางการรายงานการตดิตามผลการปรบัปรงุแก้ไข เพือ่ให้งานตรวจสอบภายในด�าเนนิการอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิผล ในปี 2561 ไม่พบความบกพร่องเรื่องการควบคุมภายใน อย่างเป็นสาระส�าคัญ

	 2.	 ด้านการประเมินความเสี่ยง
   บริษัทให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” มีการระบุ

ประเภทความเสีย่งให้ครอบคลมุกบัธรุกจิของบรษิทั มกีารประเมนิและการตดิตามภาพรวม รายละเอยีดและแผนการ
บรหิารความเสีย่งของหน่วยงานต่างๆ ของบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้วางระบบการรายงานและตดิตามผลการบรหิาร
ความเสีย่งให้เหมาะสมและรวดเรว็ทนัต่อเหตกุารณ์ ทัง้นี ้ผูบ้รหิารของบรษิทัได้มกีารประเมนิสถานการณ์ ความเสีย่ง 
และวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีอาจจะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยจะก�าหนดมาตรการป้องกัน 
แก้ไข และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่าน้ัน 
นอกจากน้ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให ้
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมขององค์กร คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งมกีารรายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบอย่างสม�่าเสมอ โดยรายละเอยีดการ
พิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่ได้น�าเสนอไว้ในส่วนของปัจจัยความเสี่ยง
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   บรษิทัปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธรุกจิ โดยบรษิทัก�าหนดสาระส�าคญัของรายการ 
ทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส�าคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ

   รายงานทางการเงนิของบรษิทัสะท้อนถงึกจิกรรมการด�าเนนิงานของบรษิทัอย่างแท้จรงิ การแสดงรายการในรายงาน
ทางการเงนิ ครบถ้วน แสดงถึงสทิธหิรอืภาระผกูพนัของบรษิทัได้ถกูต้อง มมีลูค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน 
ถูกต้อง

	 3.	 ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน 
   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นส่วนที่มีความส�าคัญ และสร้างความม่ันใจให้บริษัทและผู้ถือหุ้นว่า

แนวทางที่ฝ่ายบริหารก�าหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามโดยพนักงานของบริษัททุกคน ได้แก่
  -   บรษิทัมกีารก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละวงเงนิอ�านาจอนมุตัขิองฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจนและ

เป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�าหนดเป็นระเบียบเรื่องอ�านาจอนุมัติการจ่ายเงิน
  - บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานออกเป็น 3 หน้าที่ ดังนี้
   (1) หน้าที่อนุมัติ 
   (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ 
   (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 
   ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่และการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
  -  มกีารควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มคีวามเหมาะสม ก�าหนดระดบัผูใ้ช้งาน (User) และการเข้าถงึ 

ข้อมลูตามขอบเขตความรบัผดิชอบเฉพาะงานทีต่นดแูล และควบคมุก�าหนดสทิธิก์ารใช้งานในโปรแกรมต่างๆ ให้
เหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงานในแต่ละระดับชั้นพนักงาน

  -  กรณีที่บริษัทมีการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�าธุรกรรมนั้น
ต้องผ่านขัน้ตอนตามทีท่างการก�าหนด และค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส�าคญัและพจิารณาเสมอืนเป็น
รายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)

  -  กรณีที่ได้มีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทในระยะยาว บริษัทได้มีการตรวจสอบ 
และติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างสม�่าเสมอ 

  -  กรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลการด�าเนินงานของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม�่าเสมอ 

  -  บริษัทมีมาตรการควบคุมและด�าเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท 

 4.	 ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
   บรษิทัได้มกีารพฒันาและปรบัปรงุระบบสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้สามารถรองรบัการขยายตวัและการด�าเนนิงาน 

ของบรษิทั  ทัง้นีเ้พือ่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้พนกังานท�างานได้สะดวก รวดเรว็ เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน ลดงาน 
manual รวมทั้งปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐ 
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   ระบบ IT ของบริษัทรองรับการท�างานแบบหลายบริษัท (Multi Company) มีการควบคุมการจ่าย ด้วยระบบ 
งบประมาณ และอ�านาจอนุมัติ ของแต่ละต�าแหน่งงาน โดยทุกระบบท้ังด้านรับและด้านจ่ายจะเชื่อมโยงถึงกัน จาก
ระบบงานด้าน Front Office ไปจนถึงระบบบัญชีการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การท�างาน  ถูกต้อง แม่นย�า รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการท�างาน โดยการส่งรายงานอัตโนมัติ ไปยังผู้บริหาร 
พนักงานที่เกี่ยวข้อง และร้านค้า รวมถึงการเพิ่มช่องทางการสื่อสารทางโทรศัพท์ และ ส่ง SMS ไปยังลูกค้า

   ในส่วนการควบคมุความปลอดภยั ระบบต่างๆ จะเชือ่มต่อกบัระบบ login กลาง โดยจะ disable account อตัโนมติั 
เมื่อพนักงานลาออก กรณีพนักงานลืม password พนักงานสามารถ request password ใหม่ได้เอง โดยระบบ 
จะส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรที่แจ้งไว้กับฝ่ายการพนักงาน และเพิ่มความรัดกุม โดยใช้ one time password ใน
ระบบงานที่ส�าคัญ

  การ backup ข้อมูล จะด�าเนินการ 3 ด้าน  
  1. Backup ข้อมูลประจ�าวัน เก็บไว้อีกเครื่องหนึ่ง  
  2. น�าข้อมูลที่ Backup ขึ้น Tape เพื่อน�าไปเก็บภายนอกองค์กรทุกวัน  
  3.  ส่งข้อมลูอตัโนมตัไิปยงัศนูย์ส�ารองข้อมลู ทกุๆ 30 นาท ีพร้อมทัง้มกีารตรวจสอบข้อมลูล่าสดุทีส่่งไปยงัศนูย์ส�ารอง 

โดยการส่ง email อัตโนมัติ กลับมายังผู้รับผิดชอบวันละ 9 ครั้ง 

   ในส่วน Application ต่างๆ ได้มีการ Replicate ไปยังศูนย์ส�ารอง ทุกวัน นอกจากนี้จะมีการทดสอบ Disaster 
Recovery ที่ศูนย์ส�ารอง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง การ backup ข้อมูล จะด�าเนินการ 3 ด้าน

	 5.	 ด้านระบบการติดตาม
   บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก�าหนดวิธีปฏิบัติงาน

และการติดตามผลของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

   นอกจากนี ้บรษิทัได้มกีารประเมนิผลการควบคมุภายใน จากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่เป็นหน่วยงานอสิระ 
และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

   ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท�าที่ 
ผดิปกตอิืน่ ซึง่อาจกระทบต่อชือ่เสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัอย่างมนียัส�าคญั ฝ่ายบรหิารจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัโดยทนัท ีพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร

   การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามฐานะการเงนิ
และผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ และให้ข้อเสนอแนะส�าคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการ
ติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ การสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงทีและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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   นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทัส�านกังาน อวีายจ�ากดั โดย นางสาวรสพร เดชอาคม ซึง่เป็นผูต้รวจสอบ 
งบการเงนิประจ�าปี 2561 ไม่ได้แสดงความเหน็ในรายงานผูส้อบบญัชว่ีาบรษิทัมข้ีอบกพร่องเกีย่วกับระบบการควบคมุ
ภายใน

   บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวจรรยา ธนบุญสมบัติ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2561 เนือ่งจากมคีณุวฒุแิละประสบการณ์ในการปฏบิตังิานด้านตรวจสอบภายใน การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และงานทีป่รกึษาด้านการวางระบบบญัช ีมคีวามเข้าใจในกจิกรรมและการด�าเนนิงานของบรษิทั มกีารเข้ารบัการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน อย่างเพียงพอ อีกทั้งได้เข้ารับการอบรมด้านการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

   การพจิารณาแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทั จะต้องผ่านการอนมุติั 
(หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน

1.	 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

  บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายการระหว่างกันกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในปีทีผ่่านมา (โปรดพจิารณาในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินเพิ่มเติม) บริษัทและบริษัทย่อยสามารถสรุปรายการระหว่างกันได้ ดังนี้

	 	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 ความเห็น

 
ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการ

 31	ธ.ค.	60  31	ธ.ค.	61 คณะกรรมการตรวจสอบ

1)	บริษัท	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด

-  QH และ LH เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แอล 
เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
(“LHFG”) ในสัดส่วนร้อยละ 13.74 และ
ร้อยละ 21.88 ตามล�าดบั (ณ วนัที ่26 พ.ย. 
61) ขณะที่ LHFG เป็นผู้ถือหุ้นธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 
(“LHBANK”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ 
LHBANK เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั หลกัทรพัย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด
ในสัดส่วนร้อยละ 100

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ
 นางสุวรรณา พุทธประสาท

-  QH และ LH เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แอล 
เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
(“LHFG”) ในสัดส่วนร้อยละ 13.74 และ
ร้อยละ 21.88 ตามล�าดับ (ณ วันที่ 26 
พ.ย. 61) ขณะที่ LHFG เป็นผู้ถือหุ้นใน 
LHBANK ในสัดส่วนร้อยละ 100

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ
 นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่า
บริการของพื้นที่อาคารส�านักงานที่
ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอัน
สมควรในการเข้าท�ารายการ โดยเป็น
ราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับ
ผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้
เคยีงกนั และเป็นราคาตลาดยตุธิรรม

ธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร
มีความเห็นว่าการเปิดบัญชีเงินฝาก
แต่ละประเภท อัตราดอกเบี้ยรับ 
และค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ซ่ึง
เป็นไปตามปกติเช่นเดียวกับบุคคล
หรือบริษัทอื่นๆ ที่ได้มีการประกาศให้
ทราบโดยทั่วไป 

เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร เพื่อเป็น
ที่ตั้งส�านักงาน
สรุปรายละเอียดสัญญาเช่า/บริการ 
สัญญาที่ 1 : 4 ปี 10 เดือน 4 วัน (28 
ต.ค. 53 - 31 ส.ค. 58) จ�านวนพื้นที่ 240 
ตร.ม. อตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร 475 บาท/
ตร.ม./เดือน
สัญญาที่ 2 : 3 ปี (1 ก.ย. 55 - 31 ส.ค. 
58) จ�านวนพื้นที่ 219 ตร.ม. อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ 450 บาท/ตร.ม./เดือน
สัญญาที่ 3 : 3 ปี (1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค. 
61) จ�านวนพื้นที่ 459 ตร.ม. อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน
สัญญาที่ 4 : 2 ปี 11 เดือน (16 ก.ย. 58 - 
31 ส.ค. 61) จ�านวนพืน้ที ่477 ตร.ม. อตัรา
ค่าเช่าและค่าบรกิาร 550 บาท/ตร.ม./เดอืน
สัญญาที่ 5 : 3 ปี (1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค.
64) จ�านวนพื้นที่ 936 ตร.ม. อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ ปีที่ 1 - ปีที่ 2 = 620 บาท/
ตร.ม./เดอืน ปีที ่3 = 640 บาท/ตร.ม./เดอืน
 - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
 - เงินประกันการเช่าและบริการ
 - ลูกหนี้การค้า

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

 7.67
 1.57
 0.11

 3,065.87
 25.61
 1.25
 0.01

2)	ธนาคารแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“LHBANK”)	

 8.13
 1.82
 0.14

 2,819.05
 13.13
 1.15
 -
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2)	ธนาคารแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“LHBANK”) (ต่อ)

หมายเหต ุ : บริษัทย่อยที่ถือทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ได้แก่ บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท ์
จ�ากดั บรษิทั ควิ.เอช.อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั 
บรษิทั เดอะ คอนฟิเด้นช์ จ�ากดั บรษิทั คาซ่า 
วิลล์ จ�ากัด บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จ�ากัด 
บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จ�ากัด 
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จ�ากัด 
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จ�ากัด 
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) 
จ�ากัด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จ�ากัด 
บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จ�ากัด และบริษัท 
เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ากัด

ค่าเช่าพื้นที่ในอาคารส�านักงาน
มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่า
บริการของพื้นที่อาคารส�านักงานที่
ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอัน
สมควรในการเข้าท�ารายการ โดยเป็น
ราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับ
ผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้
เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

ค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าที่ซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์
มีความเห็นว่าค่าส่งเสริมการขายที่ให้
แก่ลูกค้าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ส�าหรับ
เงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายผ่อนช�าระ
แล้ว ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ขายอสังหาริมทรัพย์และเป็นรายการ
ปกติทางการค้าทั่วไป ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบมูลค่าการส่งเสริมการ
ขายประเภทอื่นที่ให ้แก ่ลูกค ้าที่ ซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ด้วยกันแล้ว 
มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้น รายการ
ดังกล่าวจึงมีเหตุผลอันสมควรในการ
ด�าเนินธุรกรรมทางการค้าดังกล่าว

(ข) เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ อโศก
สัญญาที่ 1 : 3 ปี (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 
58) จ�านวนพื้นที่ 71 ตร.ม. อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน
สัญญาที่ 2 : 3 ปี (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 
61) จ�านวนพื้นที่ 71 ตร.ม. อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ 630 บาท/ตร.ม./เดือน
สัญญาที่ 3 : 3 ปี (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 
64) จ�านวนพื้นที่ 71 ตร.ม. อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ 720 บาท/ตร.ม./เดือน
 - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
 - เงินประกันการเช่าและบริการ
 - ลูกหนี้การค้า
(ค) เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร
สัญญาที่ 1 : 3 ปี (1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค. 
60) จ�านวนพืน้ที ่2,665 ตร.ม. อตัราค่าเช่า 
และค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน 
สัญญาที่ 2 : 3 ปี (1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค.
60) จ�านวนพื้นที่ 36 ตร.ม. อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ 600 บาท/ตร.ม./เดือน 
สัญญาที่ 3 : 3 ปี (1 เม.ย. 60 - 31 มี.ค. 
63) จ�านวนพืน้ที ่2,665 ตร.ม. อตัราค่าเช่า 
และค่าบริการ 620 บาท/ตร.ม./เดือน 
สัญญาที่ 4 : 3 ปี (1 เม.ย. 60 - 31 มี.ค.
63) จ�านวนพื้นที่ 36 ตร.ม. อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ 690 บาท/ตร.ม./เดือน
 - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
 - ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ
 - เงินประกันการเช่าและบริการ

 0.70
 0.17
 -

 26.03
 0.40
 5.88

 0.71
 0.19
 -

 29.18
 0.47
 5.88
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3)	บมจ.	โฮมโปรดักส์	เซ็นเตอร์	(“HMPRO”)

-  มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั คอื LH ถอืหุน้ QH 
และ HMPRO ในสัดส่วนร้อยละ 24.98  
(ณ วันที่ 27 ส.ค. 61) และ 30.23 (ณ 
วันที่ 12 ก.ย. 61) ตามล�าดับ

-  QH เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ HMPRO ใน
สัดส่วนร้อยละ 19.87 (ณ วันที่ 12 ก.ย. 
61)

- มีกรรมการร่วมกัน คือ
  นายบญุสม เลศิหริญัวงศ์
 นางสุวรรณา พทุธประสาท
 นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
 และนายอาชวิณ อัศวโภคิน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH ถือหุ้น QH 
และ Q-CON ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ 
วันที่ 27 ส.ค. 61) และร้อยละ 21.16 (ณ 
วันที่ 2 เม.ย. 61) ตามล�าดับ
- มกีรรมการร่วมกนั คอื
 นายนพร สุนทรจติต์เจรญิ

มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีเหตผุล
อันสมควรและเป็นไปตามราคาตลาด
ยุติธรรม ซึ่ง QH และบริษัทย่อย
สามารถเลือกซื้อสินค้า และวัสดุก่อ
สร้างอื่นๆ ทดแทนจากบริษัทอ่ืนๆ 
ได้ ถ้าสินค้าดังกล่าวมีราคาที่ถูกกว่า 
HMPRO

มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีเหตผุล
อนัสมควรในการท�ารายการ เนือ่งจาก
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ตกลงกันตาม
สัญญาซื้อขายหุ ้น Q-CON ซึ่งมี
ความเป็นอิสระทั้งสองฝ่าย โดย QH 
และบริษัทย่อยได้รับประโยชน์จาก
ก�าไรจากการขายหุ้น Q-CON  ขณะ
ที่ QH และบริษัทย่อยยังมีการใช้
ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาในการก่อสร้าง
บ ้านซึ่งมีปริมาณมากกว ่าปริมาณ 
ขั้นต�่าที่ถูกก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ ส่วนราคาซื้อผลิตภัณฑ ์
อิฐมวลเบาเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจาก 
ราคาตลาดยุติธรรม ณ ขณะนั้น แต่
อย่างไรก็ตาม เมื่อครบก�าหนดระยะ
เวลาตามเงื่อนไขหรือ QH และ
บริษัทย่อยปฏิบัติไม่ขัดต่อสัญญาซ้ือ
ขายผลิตภัณฑ์ QH และบริษัทย่อย
สามารถซื้อสินค้าชนิดเดียวกันหรือ
หาสินค้าทดแทนจากบริษัทอื่นๆ มา
ทดแทนได้ ถ้าพบว่าราคาถูกกว่าราคา
ที่ซื้อจาก Q-CON

ซื้อสินค้าและรับบริการ
 - มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ
 - เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ

ซื้อสินค้า
 - มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ
 - เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ
  หมายเหต ุ : QH และบริษัทย่อย คือ 

บริษัท คิว เอช อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัดถือหุ้นใน Q-CON ในสัดส่วน
ร้อยละ 25.78 และร้อยละ 1.45 ตาม
ล�าดับ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52) เมื่อ
วันที่ 23 ก.พ. 53 QH และบริษัท
ย ่อยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ ้น 
Q-CON ทั้งหมดกับบริษัท เอสซีจี 
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด ซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ 100 โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จ�ากดั (มหาชน) โดยมกีารช�าระเงนิและ 
โอนหุ้นทั้งหมดในวันที่ 24 ก.พ. 53 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 53 
QH ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์กับ Q-CON โดยสัญญา
ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี QH ตกลงจะ
ซื้ออิฐมวลเบาชนิดก้อนในปริมาณซื้อ
ข้ันต�่าและราคาที่ก�าหนดไว้ในสัญญา 
ซื้อขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น Q-CON

 2.98
 0.01

 47.15
 13.16

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

 0.40
 0.07
 

 45.32
 8.64

114   รายงานประจ�าปี   2 5 6 1



	 	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 ความเห็น

 
ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการ

 31	ธ.ค.	60  31	ธ.ค.	61 คณะกรรมการตรวจสอบ

5)	บจก.	แอล	แอนด์	เอช	แมเนจเม้นท์	(“LHM”)

-  มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH ถือหุ้น QH 
และ บริษัทแอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล 
จ�ากัด (LHMH) ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 
(ณ วันที่ 27 ส.ค. 61) และร้อยละ 100 
ตามล�าดับ โดย LHMH ได้ถือหุ้น LHM 
ต่อในสัดส่วนร้อยละ 99.93

-  นางสุวรรณา พุทธประสาท เป็นกรรมการ
ร่วมใน QH และ LHM

-  QH เป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของ QHPF ใน
สัดส่วนร้อยละ 25.66 (ณ วันที่ 18 เม.ย. 
61)

มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมเีหตผุล
อันสมควรในการท�ารายการ โดยเป็น
ราคาตลาดยุติธรรม

มีความเห็นว่าการจ�าหน่าย และ/
หรือ ให้สิทธิการเช่าอาคารและที่ดิน 
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2 โครงการ 
คือ โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต และ 
โครงการคิวเฮ ้าส ์ ลุมพินี ให ้แก ่ 
QHPF เป ็นไปตามมติที่ ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2549 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 
ซึ่งเป็นราคายุติธรรม เนื่องจาก QH
ได้เปรียบเทียบราคากับผู ้ เสนอซื้อ 
แต่ละรายและคัดเลือกผู้เสนอซื้อที่ให้
ข้อเสนอและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งผล
ตอบแทนรวมสูงสุดต่อ QH ประกอบ
กับได้พิจารณารายงานของผู้ประเมิน
ราคาอิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบจงึมคีวามเหน็
ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสม
ผล และเป็นราคาที่ยุติธรรม รวมทั้ง 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ QHPF 
เรียกเก็บจาก QH เป็นราคาตลาด
ยุติธรรม

เงินส�ารองจ่าย
- ลูกหนี้อื่นค่าฝึกอบรม

(ก) สิทธิการเช่าระยะยาว
  QH ให้สทิธิการเช่าอาคารและทีด่นิ และ 

อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องของโครงการควิเฮ้าส์ 
เพลนิจติระยะเวลา 30 ปี (8 ธ.ค. 49 - 7 
ธ.ค. 79) โดย QH ได้รบัช�าระเงินจ�านวน 
819 ล้านบาท (รบัช�าระแล้วทัง้จ�านวน)

 - สิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
 - รายได้ค่าเช่า
(ข)  QH และ QHI (QH ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 100) ได้รับจ้างบริหารอาคาร
ส�านักงานให้เช่าจ�านวน 3 อาคาร 
ได้แก่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี อาคาร
ควิเฮ้าส์ เพลนิจติ และอาคารเวฟเพลส

 - รายได้ค่ารับจ้างบริหาร
 - ลูกหนี้อื่น
(ค)  QH ได้เช่าพืน้ทีโ่ครงการควิเฮ้าส์ ลุมพนิี 

ส�าหรับตั้งสถานประกอบการ
 - ค่าเช่าพื้นที่
 - เจ้าหนี้อื่น
 - เงินมัดจ�าค่าเช่าและค่าบริการ
  หมายเหตุ : ราคาประเมินอาคารคิว

เฮ้าส์ เพลินจิต (“PJ”) และ อาคาร
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี (“LU”) จากผู้ประเมิน
อิสระ 2 ราย ณ เวลานั้นมีมูลค่าดังนี้

 หน่วย : ล้านบาท
   PJ LU รวม
CBRE 838 5,566 6,404
 BKKAP 800 5,240 6,040
 - บจก. ซบี ีรชิาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย)
(“CBRE”)
 - บจก. กรงุเทพประเมินราคา (“BKKAP”)

 -

 

   
 541.58
 27.17

 62.72
 6.07

 32.02
 0.24
 7.20

 0.03

 

 487.25
 27.17
 

 62.98
 7.23

 
 33.57
 0.22
 7.20

6)	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้	เฮ้าส์	(“QHPF”)
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7)	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า	ควอลิตี้	เฮ้าส์	โฮเทล	แอนด์	เรซิเดนซ์	(“QHHR”)	

-  QH ได้จ�าหน่ายทรพัย์สนิทีใ่ช้ในการประกอบ
กิจการโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูน�้า 
สุขุมวิท 10 และชิดลม (“ทรัพย์สิน”) 
และด�าเนินการเพื่อให้ QHHR ได้เข้าท�า
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ส�าหรับโรงแรม
เซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม โดย QH ได้รับค่า
ตอบแทนรวม 3,342 ล้านบาท นอกจากนี้ 
บรษิทัได้ลงทนุใน QHHR ในสดัส่วนร้อยละ 
31.33 เมือ่วนัที ่18 ก.ค. 55 จ�านวน 105.28 
ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท เป็น
จ�านวนเงิน 1,053 ล้านบาท และ ณ วันที่ 
13 พ.ย. 61 QH ยังคงลงทุนใน QHHR 
สัดส่วนร้อยละ 31.33

-  บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพทิอลติี ้(“CPH”) 
(QH ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99) เช่า
ทรัพย์สินจาก QHHR เพื่อมาประกอบ
ธุรกิจโรงแรม

มคีวามเห็นว่าการจ�าหน่ายอสังหารมิทรพัย์ 
พร้อมส่วนควบและอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง 
และ/หรือให้สิทธิการเช่า และ/หรือ
โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แก่ 
QHHR นั้น ได้ด�าเนินการตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
4/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 
55 โดยมีมติอนุมัติให้บริษัทและบริษัท
ย่อยจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อม
ส่วนควบและอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง และ/
หรอืให้สิทธกิารเช่า และ/หรอืโอนสทิธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3 โครงการ 
คือ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูน�้า 
โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 
และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม 
เป็นราคาที่ยุติธรรม 
เน่ืองจาก QH ได้เปรียบเทียบราคา
กับผู้เสนอซื้อแต่ละรายและคัดเลือกผู้
เสนอซือ้ทีใ่ห้ข้อเสนอและเง่ือนไขต่างๆ 
รวมทั้งผลตอบแทนรวมสูงสุดแก่ QH 
ประกอบกับได้พิจารณารายงานของผู้
ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ณ เวลา
นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เหน็ว่าในขณะทีท่�ารายการนัน้ รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ราคาที่ยุติธรรม

(ก) การเช่าโรงแรม
  CPH ได้เช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินที่

ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมจาก 
QHHR ได้แก่ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ 
ประตูน�้า สุขุมวิท 10 และชิดลม

 - ค่าเช่า
 - ค่าเช่าค้างจ่าย
(ข)  QH เข้ารบัประกนัรายได้ค่าเช่าขัน้ต�า่ให้

แก่ QHHR จากการที่ QH จ�าหน่าย
ทรัพย์สินให้ QHHR และ CPH ได้
เข้าท�าสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ QHHR 
เข้าลงทนุในทรพัย์สินเป็นจ�านวนไม่เกนิ 
837 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 สัญญา
เงินประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต�่าได้ส้ินสุดลง 
และ QH ได้จ่ายเงินประกันดังกล่าวครบ
ถ้วนแล้ว 
หมายเหตุ : ราคาประเมนิโรงแรมเซนเตอร์ 
พอยต์ ประตนู�า้ (“CP1”) โรงแรมเซนเตอร์ 
พอยต์ สุขุมวิท 10 (“CP2”) และโรงแรม
เซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม (“CP3”) จาก 
ผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น มี
มูลค่าดังนี้

 หน่วย : ล้านบาท
   CP1 CP2 CP3 รวม
GAA 1,144 1,549 725 3,418
TAP 1,204 1,700 724 3,628
- บจก. แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี 
 (“GAA”)
- บจก. ทีเอพี แวลูเอชั่น (“TAP”)

 280.56
 68.28

 295.85
 71.26
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8)	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	(“LHPF”)	

มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั คอื LH ถอืหุน้ QH  
ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 27 ส.ค.  
61) และได้เข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของ 
LHPF ในสัดส่วนร้อยละ 26.96 (ณ วันที่ 
13 พ.ย. 61)

มีความเห็นว่าการเข้าท�ารายการที่
เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีความสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์ต ่อธุรกิจ
อาคารที่พักอาศัยให้เช่าของ QH หรือ 
บริษัทย่อย ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจ
ปกตขิอง QH หรอืบรษิทัย่อย โดย QH 
และบริษัทย่อยจะได้รับผลประโยชน์
จากค่าตอบแทนการรับจ้างบริหาร
โครงการและค่านายหน้าจากโครงการ
ทั้งหมดดังกล่าว

บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (“QHI”) 
(QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ท�า
สัญญารับจ้างบริหารอาคาร และให้บริการ
อื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
(ก)  โครงการเซอร์วสิ อะพาร์ตเมนต์ เซนเตอร์ 

พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ
1.  สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
  อัตราค่าบริการร้อยละ 2 ของรายได้

จากการด�าเนินงานรวมรายเดือนบวก 
ร้อยละ 5.5 ของก�าไรจากการด�าเนนิงาน 
ของโครงการ

 - รายได้ค่าบริหารอาคาร
 - รายได้ค่าธรรมเนียมในการจัดการ
 - ลูกหนี้อื่น
 - เจ้าหนี้อื่น
2. ค่าบุคลากร
 - รายได้ค่าบริการ 
3. สัญญาบริหารและจัดการโครงการ
 - รายได้ค่าบริการ 
 - ลูกหนี้การค้า
(ข)  โครงการอาคารพกัอาศยัให้เช่าเซนเตอร์ 

พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์
  QH และบรษิทัย่อยรบัจ้างบรหิารอาคาร 

จดัท�าบญัช ีและเป็นนายหน้าจดัหาลกูค้า 
เข้าพกัอาศยั รวมท้ังให้ LHPF ใช้เครือ่งหมาย 
การค้า “Centre Point Resident” 

 - รายได้ค่าบริหารอาคาร
 - รายได้ค่าธรรมเนียมในการจัดการ
 - รายได้ค่าบริการบุคลากร
 - ลูกหนี้อื่น
(ค)  โครงการบ้านพกัอาศยัให้เช่าแอล แอนด์ 

เอช วิลล่า สาทร
  QH และบรษิทัย่อยรบัจ้างบรหิารอาคาร 

จดัท�าบญัช ีและเป็นนายหน้าจดัหาลกูค้า 
เข้าพกัอาศยั รวมท้ังให้ LHPF ใช้เครือ่งหมาย 
การค้า “Centre Point Resident”

 - รายได้ค่าบริหารอาคาร 
 - รายได้ค่าธรรมเนียมในการจัดการ
 - รายได้ค่าบริการบุคลากร
 - ลูกหนี้อื่น

 8.18
 0.62
 2.17
 -

 1.80

 1.80
 0.02

 2.26
 0.32
 0.92
 0.31

 2.05
 0.14
 0.85
 0.27

 8.60
 0.62
 2.20
 0.02

 2.03

 1.92
 0.17

 2.36
 0.36
 1.03
 0.39

 2.22
 0.14
 0.95
 0.35
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9)	Harbour	View	Corporation	(“HVC”)

-  บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (“QHI”) 
(QH ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) ได้ถอืหุน้ 
บจก. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) 
(“QHI (BVI)”) ในสัดส่วนร้อยละ 99 โดย 
QHI (BVI) ถือหุ้นใน HVC ในสัดส่วน
ร้อยละ 14.15

-  นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ เป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ในบริษัทแมนดารินโฮเต็ล จ�ากัด 
(มหาชน) ในสดัส่วนร้อยละ 34.69 (ณ วันที ่
9 มี.ค. 61) และมีต�าแหน่งเป็นประธาน
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการของบริษัท

-  นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ เป็นมารดา 
นายอนันต์ อัศวโภคิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  
LH และ LH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ QH

มีความเห็นว่าการให้กู ้ยืมและการ
ค�้าประกันเงินกู้ยืมแก่ HVC นั้น มี
เหตุผลอันสมควร เนื่องจากเป็นการ
ให้กูย้มื และการค�า้ประกนัตามสัดส่วน
การถือหุ้น

พิจารณาแล้วเห็นว ่า การเข ้าท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล เป็นราคาที่ยุติธรรม 
และเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ โดย
บริษัทและบริษัทย ่อยจะได ้รับผล
ประโยชน์จากรายได้ค่าบรกิารโรงแรม
ที่ได ้รับจากลูกค้าของการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม  รวมทั้งส่งผลให้ลูกค้า
กลุ ่มเป้าหมายรู ้จักตราสินค้าในชื่อ 
“โรงแรมแมนดาริน” มากขึ้น

(ก) การให้เงินกู้ยืม
 - เงินให้กู้ยืม
 - ดอกเบี้ยค้างรับ
(ข) การค�้าประกันเงินกู้ยืม
  QH เป็นผูค้�า้ประกนัเงนิกูย้มืของ HVC 

ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ QHI (BVI) 
(ร้อยละ 21) เป็นจ�านวน 1.3 ล้านเหรยีญ 
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน 
แต่เนื่องจาก HVC ได้มีการเพิ่มทุนให้
แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ QHI (BVI) ไม่ได ้
ท�าการจองซ้ือหุ้นเพิม่ทนุดงักล่าว ท�าให้
สัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบันได้ลดลง
เหลอืร้อยละ 14.15 แต่ภาระค�า้ประกนั
ยังคงเกิดจากจ�านวนเงินกู้ยืมดังกล่าว 
ซ่ึงอาจเพิ่มขึ้นหรือลดจ�านวนลงตาม
ความสามารถของ HVC ในการจ่าย
ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น 
(รายละเอียดตามปัจจยัความเสีย่ง ข้อ 1 
ความเสีย่งด้านการเงิน เรือ่งความเส่ียง
จากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน บริษัทที่
เกี่ยวข้องราย HVC)

  ในระหว่างปี 2560 HVC ได้ช�าระคนืเงนิต้น 
และดอกเบีย้ค้างช�าระกับธนาคารแล้ว QH 
จงึไถ่ถอนการค�า้ประกันเงนิกู้ยืมกับธนาคาร

บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (“QHI”) 
(QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ท�า
สัญญา รับจ้างบริหารอาคาร โดยมีระยะ
เวลาตามสัญญา 2 ปี (1 ต.ค. 56 - 30 
ก.ย. 58) โดยคิดค่าตอบแทนร้อยละ 2 ของ
รายรับทั้งหมด และร้อยละ 4 ของก�าไร 
ขั้นต้นจากการด�าเนินการ
ต่อมา QHI ได้ต่อสัญญารับจ้างบริหาร
อาคารโดยคิดค่าตอบแทนร้อยละ 2 ของ
รายรับทั้งหมดจากการด�าเนินงานและ
ยกเลิกร้อยละ 4 ของก�าไรขั้นต้นจากการ
ด�าเนินการ
 - รายได้ค่าบริหารโครงการ
 - ลูกหนี้อื่น

 77.88
 4.55
 

 6.04
 1.23

10)		บมจ.	แมนดารินโฮเต็ล	

 73.13
 1.39
 

 6.05
 1.30
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11)	บมจ.	หลักทรัพย์	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์

-  QH และ LH เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แอล 
เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
(“LHFG”) ในสัดส่วนร้อยละ 13.74 และ
ร้อยละ 21.88 ตามล�าดบั (ณ วนัที ่26 พ.ย.
61) ขณะที่ LHFG เป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ. 
หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.80

มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่า
บริการของพื้นที่อาคารส�านักงานที่
ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอัน
สมควรในการเข้าท�ารายการ โดยเป็น
ราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับ
ผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้
เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

(ก)  บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร

สัญญาที่ 1 : 3 ปี (1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค. 
60) จ�านวนพื้นที่ 577 ตร.ม. อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน 
ต่อมาวันที ่16 ก.พ. 58 ได้รบัโอนสทิธกิารเช่า 
จาก บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ 
จ�านวน 30 ตร.ม. จึงได้ขอยกเลิกสัญญา
เดิมและท�าสัญญาฉบับใหม่ (สัญญาที่ 2 
และ 3)
สัญญาที่ 2 : 2 ปี 1 เดือน (16 ก.พ. 58 - 
31 ม.ีค. 60) จ�านวนพืน้ที ่607 ตร.ม. อตัรา
ค่าเช่าและค่าบรกิาร 550 บาท/ตร.ม./เดอืน
สัญญาที่ 3 : 2 ปี 1 เดือน (16 ก.พ. 58 - 
31 ม.ีค. 60) จ�านวนพืน้ที ่191 ตร.ม. อตัรา
ค่าเช่าและค่าบรกิาร 550 บาท/ตร.ม./เดอืน
สัญญาที่ 4 : 3 ปี (1 เม.ย. 60 - 31 มี.ค. 
63) จ�านวนพื้นที่ 607 ตร.ม. อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ 620 บาท/ตร.ม./เดือน
สัญญาที่ 5 : 3 ปี (1 เม.ย. 60 - 31 มี.ค. 
63) จ�านวนพื้นที่ 191 ตร.ม. อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ 620 บาท/ตร.ม./เดือน
 - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
 - ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ
 - เงินประกันการเช่าและบริการ
(ข)  บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์
สัญญาที่ 1 : 3 ปี (16 เม.ย. 58 - 15 
เม.ย. 61) จ�านวนพื้นที่ 400 ตร.ม. อัตรา
ค่าเช่าและค่าบรกิาร 550 บาท/ตร.ม./เดอืน 
สญัญาที ่2 : 1 ปี 1 เดอืน 15 วนั (16 เม.ย. 
61 - 31 พ.ค. 62) จ�านวนพืน้ที ่400 ตร.ม. อตัรา 
ค่าเช่าและค่าบรกิาร 570 บาท/ตร.ม./เดอืน
 - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
 - ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ
 - เงินประกันการเช่าและบริการ

 8.08
 0.17
 1.51

 

 3.11
 0.04
 0.66

 8.32
 0.18
 1.51

 3.12
 0.04
 0.69
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	 	 	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 ความเห็น

 
ความสัมพันธ์	 ลักษณะรายการ

 31	ธ.ค.	60  31	ธ.ค.	61 คณะกรรมการตรวจสอบ

12)	บจก.	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	แอดไวเซอรี่

-  QH และ LH เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั แอล เอช 
ไฟแนนซ์เชยีล กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) (“LHFG”) 
ในสดัส่วนร้อยละ 13.74 และร้อยละ 21.88 
ตามล�าดับ (ณ วันที่ 26 พ.ย. 61) ขณะที่ 
LHFG เป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัทหลักทรัพย์ 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ใน
สดัส่วนร้อยละ 99.80 และบรษิทัหลกัทรพัย์ 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ถือหุ้นในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอด
ไวเซอรี่ จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้
-  บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“LH”) ถอืหุน้ QH 
และ บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล 
ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 27 
ส.ค. 61) และร้อยละ 100 ตามล�าดับและ
มีกรรมการร่วมกัน คือ

 นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
 นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
 และนางสุวรรณา พุทธประสาท

มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่า
บริการของพื้นที่อาคารส�านักงานที่
ปล่อยเช่า เป็นรายการที่มีเหตุผลอัน
สมควรในการเข้าท�ารายการ โดยเป็น
ราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบกับ
ผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มีขนาดพื้นที่ใกล้
เคียงกัน และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล และเป็นราคาตลาด
ยุติธรรม

บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี ่เช่า
พื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร
สัญญาที่ 1 : 3 ปี (1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค. 
60) จ�านวนพื้นที่ 30 ตร.ม. อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ 550 บาท/ตร.ม./เดือน
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้โอนสิทธิ
การเช่าให้ บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ จึงได้ขอยกเลิกสัญญาเดิมและท�า
สัญญาฉบับใหม่ (สัญญาที่ 2)
สัญญาที่ 2 : 2 ปี 1 เดือน (16 ก.พ. 58 - 
31 มี.ค. 60) จ�านวนพื้นที่ 26 ตร.ม. อัตรา
ค่าเช่าและค่าบรกิาร 550 บาท/ตร.ม./เดอืน
สัญญาที่ 3 : 3 ปี (1 เม.ย. 60 - 31 มี.ค. 
63) จ�านวนพื้นที่ 26 ตร.ม. อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ 620 บาท/ตร.ม./เดือน
 - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
 - เงินประกันการเช่าและบริการ

บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (“QHI”) 
(QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ท�า
สัญญาว่าจ้างบริหารพ้ืนที่ค้าปลีก (อาคาร
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี)
 - ค่าบริหารพื้นที่ค้าปลีก
 - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

 0.19
 0.05
 

 

 4.49
 0.40

13)	บจก.	แอล	เอช	มอลล์	แอนด์	โฮเทล	(เดิมชื่อ	“บจก.	แปซิฟิค	เรียลเอสเตท”)	(“LHMH”)

 0.19
 0.05
 

 3.24
 -
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	 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน
  กรรมการตรวจสอบเห็นว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มิได้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ระหว่างบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งมิได้มี
โครงสร้างการถือหุ้นหรือการบริหารบริษัทในกลุ่มในลักษณะอ�าพราง (nominee) แต่อย่างใด

  กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบแล้วว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งตามความหมายของประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง  
การก�าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เป็นการรับและ
จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม (Fair Market Value) นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกัน
ดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นไปในราคาตลาดยุติธรรม พร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่า 
ของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวโยงที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.	 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

  ก่อนการเข้าท�ารายการระหว่างกันบริษัทจะมีขั้นตอนการอนุมัติรายการ โดยเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พจิารณาและอนมุตักิารเข้าท�ารายการระหว่างกนัว่ามคีวามเหมาะสมและได้ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ก่อนทีค่ณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเหน็ต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกัน 
เข้าทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาและอนมุตักิารเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัอกีครัง้ ทัง้นี้ 
ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าท�ารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิในการออกเสียง 
ลงมติในการท�ารายการระหว่างกันนั้นๆ

3.	 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

  บริษัทและบริษัทย่อยยังคงนโยบายการท�ารายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและในอนาคต ตามความเหมาะสมและ
ความจ�าเป็นทางธุรกิจ โดยจะมีการก�าหนดเง่ือนไขต่างๆตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติทั่วไปซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
ได้กบัราคาตลาดหรอืกรณทีีไ่ม่สามารถหาราคาเปรยีบเทยีบได้ บรษิทัและบรษิทัย่อยกจ็ะใช้ราคาต้นทนุบวกด้วยก�าไรขัน้ต้น 
โดยรายการดงักล่าวจะถกูเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาและอนมุตักิารท�ารายการทกุครัง้ รวมทัง้ ให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

  ทัง้นี ้หากมรีายการระหว่างกนัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยเกดิขึน้กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มส่ีวนได้ส่วนเสยี 
หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัและบรษิทัย่อยจะน�าเสนอรายการดงักล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัและบรษิทัย่อยจะให้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชี 
ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว และน�าข้อมูลที่ได้ดังกล่าวเสนอต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจตามสมควรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ�าปีและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส ์จ�ากัด (มหาชน)    121



4.	 	เหตผุลท่ีบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งถอืหุน้ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมเกนิกว่าร้อยละ	10	และบรษิทัมผีูถ้อืหุน้

รายใหญ่ที่อาจท�าธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

  บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เกีย่วข้อง ไม่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กรรมการ และผู้บรหิารของบริษัท รวมทั้ง บริษัทจะไม่จัด 
ให้มโีครงสร้างการถอืหุน้หรอืการบรหิารงานในกลุม่บรษิทัในลกัษณะอ�าพราง (nominee) อย่างไรกต็าม บคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วน
ร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) เนื่องจาก

 -  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าซึ่งเป็นธุรกิจ
ประเภทเดียวกันกับบริษัท

 -  นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร และนายอดิศร 
ธนนันท์นราพูล เป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) โดยสองท่านนี้เป็นกรรมการ
ในบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจากจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 12 ท่าน

 -  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นในบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด(มหาชน) ในสัดส่วน
ร้อยละ 30.23 (ณ วนัที ่12 กนัยายน 2561) ซึง่เกนิกว่าร้อยละ 10 และบรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัร่วมดงักล่าวในสดัส่วน
ร้อยละ 19.87 (ณ วันที่ 12 กันยายน 2561) โดยมีเหตุผลในการถือหุ้นดังกล่าว เพื่อเป็นการลงทุนร่วมกัน ตั้งแต่ 
เริ่มจัดตั้งบริษัทร่วมดังกล่าวในปี 2538 ซึ่งในช่วงแรกถือหุ้นโดยบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (บริษัท
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ต่อมาในปี 2544 บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัทร่วมดังกล่าวทั้งหมดจาก
บรษิทั ควิ.เอช. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดัทีถื่อหุน้อยูใ่นสดัส่วนร้อยละ 27 ทัง้นี ้เพือ่เป็นการสนบัสนนุธรุกิจของบรษิทั
เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน รวมทั้งเป็นการลงทุนระยะยาว

  เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) เป็น
กรรมการในบริษัท บริษัทได้วางแนวทางขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ ดังนี้

 1.  โครงสร้างผูถื้อหุน้ของบรษิทัมกีลุม่ผูล้งทนุทีเ่ป็นสถาบนัหรอืกองทนุถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่าทีบ่รษิทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ดังนั้น กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้บริษัทเสีย
ผลประโยชน์ กลุ่มผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันหรือกองทุนสามารถออกเสียงลงมติคัดค้านรายการนั้นๆในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น

 2.  โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีการถ่วงดุลโดยกรรมการอิสระ และปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง 

 3.  รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการท�ารายการนั้นๆ

 4.  ปัจจุบันฝ่ายตรวจสอบภายในข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ได้ขึ้นตรงกับฝ่ายจัดการ ดังนั้นคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถควบคุมดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้โดยตรง

 5.  คณะผู้บริหารของบริษัทมีความเป็นอิสระในการบริหารงานและตัดสินใจในทุกๆด้าน รวมทั้งไม่มีกรรมการ กรรมการ
บรหิาร ผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) อยู่ในคณะผูบ้รหิารดงักล่าวแต่อย่างใด 
ดังนั้น การด�าเนินธุรกิจจึงแยกจากกันโดยอิสระ
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 6.  รายการระหว่างกนัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยทีเ่กดิขึน้กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้เสยี
หรอือาจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัจะน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระ
พจิารณากลัน่กรอง และแสดงความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ๆทกุรายการ ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันหรือความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้แสดงความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน 
ดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่รายการที่เกิดขึ้น 
มีสาระส�าคัญหรือมีผลกระทบต่อบริษัทก็จะน�าเสนอคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินใจด้วย
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ 

ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

การวิเคราะห์การด�าเนินงาน

(ก)	 ภาพรวมของการด�าเนินงานที่ผ่านมา	

  ส�าหรับผลประกอบการปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจหลักรวม 16,080 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 
จ�านวน 1,027 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 ขณะที่มีต้นทุนขายรวม 10,335 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ�านวน 1,676 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 และมีก�าไรสุทธิในปี 2561 และปี 2560 จ�านวน 3,801 ล้านบาท และ 3,462 ล้านบาท 
ตามล�าดับ โดยมีอัตราก�าไรขั้นต้นในปี 2561 และปี 2560 เท่ากับร้อยละ 35.7 และ 29.8 ตามล�าดับ

(ข)	 ผลการด�าเนินงานตามกลุ่มธุรกิจที่ผ่านมา

  ผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยข้ึนอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถพิจารณาตามประเภทของ
ธุรกิจได้ดังนี้

	 (1)	 รายได้จากการขายและการบริการ
  - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
    บรษิทัและบรษิทัย่อยบนัทกึการขายอสงัหารมิทรพัย์เป็นรายได้ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ เมือ่งานก่อสร้างแล้วเสรจ็

ตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อหลังจากได้รับช�าระจากผู้ซือ้ครบถ้วนแล้ว (Completion method)

    ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 14,792 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 
1,080 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขาย
บ้านพร้อมที่ดิน ลดลงจ�านวน 352 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3 และรายได้จากการขายคอนโดมิเนียมลดลง 
จ�านวน 728 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 27

    ในปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารเปิดขายโครงการบ้านใหม่จ�านวน 11 โครงการ มลูค่าโครงการรวม 10,775 
ล้านบาท และเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม่จ�านวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 805 ล้านบาท และ
ปิดโครงการบ้านที่ขายหมดแล้วจ�านวน 10 โครงการ 

  - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
    ปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้จากค่าเช่าและค่าบรกิารรวม 1,288 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ�านวน 53 ล้านบาท 

คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจาก 
	 	 	 ก.	 ธุรกิจโรงแรม 
     ปี 2561 รายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นจ�านวน 45 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากอัตราการเข้าพักและอัตราค่าที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น 
	 	 	 ข.	 ธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่า
     ปี 2561 รายได้จากธุรกิจอาคารส�านักงานให้เช่าเพิ่มขึ้นจ�านวน 8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2  

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากอัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น
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	 (2)	 ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม	 
   ปี 2561 ลดลงจ�านวน 712 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน) (“LHFG”) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 7,545 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อ CTBC Bank Co., Ltd. 
(“CTBC”) ในราคา 2.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งส่งผลให้ CTBC เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ LHFG ในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 35.6 
ของทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว และการเพิม่ทนุดงักล่าวท�าให้สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทั ใน LHFG ลดลงจากร้อยละ 
21.3 เป็นร้อยละ 13.7 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทจึงได้บันทึกผลก�าไรจากการ
เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นดังกล่าวเป็นจ�านวน 712 ล้านบาท

	 (3)	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	
   บรษิทัมรีายได้จากส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมตามวธิส่ีวนได้เสยีเพิม่ขึน้จ�านวน 134 ล้านบาท หรอืเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
      หน่วย : ล้านบาท

	 บริษัท	/	กองทุน	 ปี	2560	 ปี	2561	 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 970 1,115 145

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ 161 174 13

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 463 427 (36)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้ เฮ้าส์ 48 60 12

 โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 

  รวม     1,642 1,776 134

	 (4)	 ต้นทุนขาย	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	และค่าใช้จ่ายทางการเงิน	
	 	 ก.	 ต้นทุนขาย 
    ปี 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ�านวนเงิน 9,519 ล้านบาท และ 

11,234 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต้นทนุขายอสงัหารมิทรพัย์ต่อต้นทนุขายรวมร้อยละ 92 และ 94 ตามล�าดบั 
ส่วนทีเ่หลอืเป็นต้นทนุขายจากธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ให้เช่า รวมเป็นจ�านวนเงนิ 816 ล้านบาท และ 777 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าต่อต้นทุนขายรวมร้อยละ 8 และ 6 ตามล�าดับ

  ข.	ค่าใช้จ่ายในการขาย
    ปี 2561 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ�านวน 135 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 12 เนื่องจากบริษัทและ

บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ลดลง 72 ล้านบาท ค่าส่งเสริมการขายลดลงเป็น
จ�านวน 23 ล้านบาท ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะลดลง 38 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมโอนบ้านและที่ดินลดลงจ�านวน 14 
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายอื่นเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท
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	 	 ค.	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	
    ปี 2561 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 351 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 14 ส่วนใหญ่เนื่องจาก

บริษัทและบริษัทย่อยต้ังส�ารองคดีความลดลงจ�านวน 168 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านและ
สาธารณูปโภคลดลง 75 ล้านบาท

	 	 ง.	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 198 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 ซึ่งผันแปรตาม

ผลก�าไรจากการด�าเนินงานของบริษัท ที่เพิ่มขึ้น

 (5)	 อัตราก�าไรขั้นต้น	
   อัตราก�าไรขั้นต้นจากการด�าเนินธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : ร้อยละ

	 ก�าไรขั้นต้น	 ปี	2560	 ปี	2561

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์  29.2 35.7

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 37.0 36.7

  - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์	
    ปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีตัราก�าไรขัน้ต้นจากธรุกจิขายอสงัหารมิทรพัย์เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 35.7 เมือ่เปรยีบเทยีบ 

กับปี 2560 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 29.2 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น

  - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
    ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 36.7 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 37.0

	 (6)	 ผลการด�าเนินงาน 
   ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ จ�านวน 3,801 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 339 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สรุปปัจจัยหลัก เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจขาย
อสงัหารมิทรพัย์เพิม่ขึน้จ�านวน 635 ล้านบาท ก�าไรขัน้ต้นจากธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ให้เช่าเพิม่ขึน้จ�านวน 16 ล้านบาท 
รายได้อื่นลดลง 22 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจ�านวน 135 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง
จ�านวน 351 ล้านบาท ก�าไรจากการเปลีย่นแปลงในส่วนของผูถ้อืหุน้ในบรษิทัร่วมลดลง 712 ล้านบาท รายได้ส่วนแบ่ง
ก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้จ�านวน 134 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้เพิม่ขึน้จ�านวน 198 ล้านบาท
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	 (7)	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับ 

ผลการด�าเนินงานในปี 2559 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ�านวน 857 ล้านบาท 
และเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด�าเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ/หรือ ก�าไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็น 
จ�านวน 750 ล้านบาท

   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับ 
ผลการด�าเนินงานในปี 2560 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ�านวน 1,393 ล้านบาท 
และเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก 
ผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ/หรือ ก�าไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท  
รวมเป็นจ�านวน 857 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

(1)	 สินทรัพย์

  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 เท่ากับ 53,059 ล้านบาท และ 54,148 
ล้านบาท ตามล�าดับ โดย ณ สิน้ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมสีินทรพัย์รวมเพิ่มขึน้จ�านวน 1,089 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยรายละเอียดสินทรัพย์ที่ส�าคัญ ประกอบด้วย

 -	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายในการถอืเงนิสดเท่าทีจ่�าเป็น โดยมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ สิน้ปี 2560 

และ 2561 จ�านวน 3,809 ล้านบาท และ 3,821 ล้านบาท ตามล�าดบั โดย ณ สิน้ปี 2561 เพิม่ขึน้จ�านวน 12 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

	 -	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   ณ สิ้นปี 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ�านวน 57 ล้านบาท และจ�านวน 58 

ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้นจ�านวน 1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8

   บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายให้ลกูค้ามรีะยะเวลาในการช�าระหนีภ้ายใน 30 วนั และบรษิทัและบรษิทัย่อยมหีน่วยงาน 
ท�าหน้าที่เร่งรัดลูกหนี้ค้างช�าระ เพื่อไม่ให้ลูกค้าค้างช�าระค่าเช่าและบริการเกินกว่า 1 เดือน ซึ่งลูกหนี้ส่วนใหญ่ 
ค้างช�าระไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน

	 -	 ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
   ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ณ สิ้นปี 2560 และ 2561 มีจ�านวน 35,895 

ล้านบาท และ 35,450 ล้านบาท ตามล�าดบั โดยทีด่นิและงานระหว่างก่อสร้าง/ทีด่นิและต้นทนุในการพฒันาโครงการ 
ณ สิ้นปี 2561 ลดลงจ�านวน 445 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับ
สินทรัพย์รวมทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ 
จะเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 และร้อยละ 65 ตามล�าดับ
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   ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมี “ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง” ซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
จ�านวน 25,550 ล้านบาท และ 25,805 ล้านบาทตามล�าดับ โดยที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างสามารถสร้างรายได้
ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยภายในระยะเวลาประมาณ 1-3 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของโครงการ และ
เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 86 และร้อยละ 86 ตาม
ล�าดับ ส�าหรับ “ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ” ซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2560 และ 2561 
มีจ�านวน 10,345 ล้านบาท และ 9,645 ล้านบาท ตามล�าดับ ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ
พัฒนาเพื่อขาย และเป็นท่ีดินเปล่ารอการพัฒนาบางส่วน ดังนั้น จึงเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ในขณะที่
แสดงอยูภ่ายใต้ชือ่นี ้โดยสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพฒันาโครงการก่อนทีจ่ะสร้างรายได้ประมาณ 
1-2 ปี ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการได้รับใบอนุญาตต่างๆ ในการจัดสรรที่ดินและการก่อสร้าง รวมทั้งขึ้นอยู่กับ
ขนาดและประเภทโครงการนั้นๆ

	 -	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
   เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน ณ สิ้นปี 2560 และ ณ สิ้นปี 2561 ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีจ�านวนเท่ากับ 

6,680 ล้านบาท และตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจ�านวน 10,793 ล้านบาท และ 11,198 ล้านบาท ตามล�าดับ บริษัท 
มีรายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 31	ธ.ค.	2560	 31	ธ.ค.	2561	 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

      วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ 2,017 1,228 2,017 1,221 - (7)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 1,053 350 1,053 349 - (1)

 ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 760 3,918 760 4,173 - 255

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 2,850 5,297 2,850 5,455 - 158

  รวม  6,680 10,793 6,680 11,198 - 405

 
	 -	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
   เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยส�าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัตามวธิรีาคาทนุ ณ สิน้ปี 2560 และ ณ สิน้ปี 2561 

ไมเ่ปลีย่นแปลงโดยมจี�านวนเท่ากบั 3,124 ล้านบาท และตามวธิสี่วนได้เสียเป็นจ�านวน 6,442 ล้านบาท และ 7,623 
ล้านบาท ตามล�าดับ

	 -	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
   บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงทุนใน Harbour 

View Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 (รายละเอียดตามหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 1 ความเส่ียง 
ด้านการเงิน เรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน บริษัทที่เกี่ยวข้องราย Harbour View Corporation)
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	 -	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
   บริษัทบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า โดย ณ  

สิน้ปี 2560 และปี 2561 อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุมมีลูค่าจ�านวน 475 ล้านบาท และ 466 ล้านบาท ตามล�าดบั 
โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ สิ้นปี 2561 ลดลงจ�านวน 8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 เกิดจากการ 
ตัดค่าเสื่อมราคาระหว่างปี

   ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 บรษิทัมอีสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุเป็นอาคารส�านกังานให้เช่า 1 อาคาร คอื โครงการ
ควิเฮ้าส์ เพลนิจติ ซึง่กรรมสทิธิเ์ป็นของบรษิทั ในปี 2549 บรษิทัได้ให้สทิธกิารเช่าโครงการควิเฮ้าส์ เพลนิจติแก่กองทนุ 
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์เป็นระยะเวลา 30 ปี และเมื่อครบก�าหนดสามารถต่อได้อีก 30 ปี

	 -	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์/สิทธิการเช่า
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สิทธิการเช่า ณ สิ้นปี 2560 และปี 2561 มีมูลค่าจ�านวน 980 ล้านบาท และ 2,047 

ล้านบาท ตามล�าดับ โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สิทธิการเช่า ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขี้นจ�านวน 1,067 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 109 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ส่วนใหญ่เนื่องจากในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยได้โอนเปลี่ยน
ประเภทสินทรัพย์จากที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�านวนเงิน 938 ล้านบาท 

   มูลค่ารวมทั้งหมดของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ / อสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
การลงทุน/ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สิทธิการเช่า ณ สิ้นปี 2560 และ 2561 มีจ�านวนรวม 37,350 ล้านบาท และ 
37,963 ล้านบาท ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 
และ 70 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการสร้างรายได้ระยะสั้นและระยาวของบริษัทและบริษัทย่อย โดยแสดง
ตามราคาทุนสุทธิหลังหักส�ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการซึ่งมีจ�านวน 705 ล้านบาท และ 967 
ล้านบาท ตามล�าดับ

   การต้ังส�ารองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้ราคาตามบัญชีเปรียบ
เทียบกับราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ ซึ่งในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าประเมิน ส่วนแตกต่างของมูลค่า
ตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าประเมินจะถูกบันทึกเป็นส�ารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการในงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใต้บัญชี “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร”

(2)	 สภาพคล่อง

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาเป็นดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

	 กระแสเงินสด	 ปี	2560	 ปี	2561

เงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 4,172 2,363

เงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,184 1,044

เงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (4,435) (3,396)
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  ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,363 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและ
บรษิทัย่อยเริม่ลงทนุซือ้ทีด่นิเพิม่ขึน้หลงัจากทีม่กีารชะลอการลงทนุในการซือ้ทีด่นิอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2559 ซึง่ในปี 2560 
บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�าเนินงานจ�านวน 4,172 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย
ชะลอการลงทุนในการซื้อที่ดิน โดยมุ่งเน้นพัฒนาที่ดินที่ซื้อไว้ในปีก่อนและเร่งโอนโครงการที่เปิดขายอยู่ให้ได้มากที่สุด

  ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 1,044 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทได้
รับเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจ�านวน 1,293 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจ�านวน 15 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทและบริษัท
ย่อยลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนเงินรวม 262 ล้านบาท ซึ่งในปี 2560 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 1,184 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทได้รับเงินปันผลรับจากบริษัท
ร่วมจ�านวน 1,206 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจ�านวน 28 ล้านบาท และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกันลดลง
จ�านวน 16 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีการซื้ออุปกรณ์การด�าเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนเงินรวม 16 ล้าน
บาท และให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นจ�านวน 45 ล้านบาท

  ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,396 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัท
ย่อยได้ออกหุ้นกู้จ�านวน 6,500 ล้านบาท และช�าระคืนหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระจ�านวน 8,300 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้น
เพิ่มขึ้นจ�านวน 1,300 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลรวมจ�านวน 2,250 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจ�านวน 640 ล้านบาทและจ่าย
ค่าธรรมเนียมทางการเงินจ�านวน 6 ล้านบาท ซึ่งในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
จัดหาเงิน 4,435 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้ออกหุ้นกู้จ�านวน 5,500 ล้านบาท และช�าระคืนหุ้นกู้ที่ถึง
ก�าหนดช�าระจ�านวน 6,500 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�านวน 1,000 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลรวมจ�านวน 1,607 
ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจ�านวน 822 ล้านบาทและจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินจ�านวน 6 ล้านบาท

(3)	 แหล่งที่มาของเงินทุน

 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
  ด้วยบริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า ดังนั้น ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

จึงต้องค�านึงถึงแหล่งที่มาของเงินทุนและสัดส่วนของเงินทุนที่มาจากเงินกู้ยืมและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบกับการบริหาร
จัดการระดับของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกัน

  สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่ก่อให้เกิดรายได้ในระยะสั้นและระยะปานกลางประมาณ 1-3 ปี ดังนั้น 
บริษัทและบริษัทย่อยจึงบริหารและจัดการกระแสเงินสดของกิจการ โดยเงินลงทุนระยะยาวจะใช้แหล่งเงินกู้ยืมระยะยาว 
การลงทุนระยะสั้นจะใช้แหล่งเงินกู้ยืมระยะสั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนของ
บริษัท

  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายใช้แหล่งเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้อายุ 3-5 ปี จ�าหน่ายให้แก่
สถาบันการเงินและบุคคลทั่วไป ณ สิ้นปี 2560 สัดส่วนของหุ้นกู้ต่อเงินกู้ยืมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 และ ณ สิ้นปี 
2561 สดัส่วนของหุน้กูต่้อเงนิกูย้มืทัง้หมดคดิเป็นร้อยละ 94 และอกีส่วนหนึง่มาจากตัว๋สญัญาใช้เงนิระยะสัน้คดิเป็นร้อยละ 
6 ซึง่มีอัตราดอกเบี้ยต�่า เพื่อใช้ในการบริหารต้นทุนดอกเบี้ยให้อยู่ในอัตราถวัเฉลี่ยที่ต�่า โดยรายละเอียดเงนิกู้ยืมได้แสดงไว้
ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ (4) หนี้สิน
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  ณ สิน้ปี 2560 และ ปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีดัส่วนร้อยละของเงนิกูย้มืระยะสัน้ และระยะยาว และหนีส้นิระยะสัน้ 
และระยะยาว ดังต่อไปนี้

หน่วย : ร้อยละ

	 สัดส่วนเงินกู้ยืม	 31	ธ.ค.	2560	 31	ธ.ค.	2561

เงินกู้ยืมระยะสั้น    35 45

เงินกู้ยืมระยะยาว    65 55

 รวม      100 100

หน่วย : ร้อยละ

	 สัดส่วนหนี้สิน	 31	ธ.ค.	2560	 31	ธ.ค.	2561

หนี้สินระยะสั้น     42 51

หนี้สินระยะยาว     58 49

 รวม      100 100

  ณ สิน้ปี 2560 และ ปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีตัราส่วนหนีส้นิรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 1.14 เท่า และ 1.06 เท่า 
ตามล�าดบั ซึง่อตัราส่วนปรบัลดลง เนือ่งจากบรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารช�าระคนืเงนิกูร้ะยะสัน้บางส่วนและมส่ีวนของผูถ้อืหุน้ 
เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการจากการด�าเนินงาน

  ตามข้อก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ได้ก�าหนดให้บริษัทจะต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตาม 
งบการเงินรวมของบริษัทไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาส โดยส่วนของหนี้สินจะไม่รวม เงินรับ
ล่วงหน้า ค่าเช่ารับล่วงหน้า เงินมัดจ�าจากลูกค้า และภาระค�้าประกันที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่ต่อบุคคลภายนอกและบริษัทย่อย 
ซึ่งหนี้ของบริษัทย่อยดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินแล้ว ดังนั้น ณ สิ้นปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย 
จะมีอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ เท่ากับ 0.93 เท่า และ 0.87 เท่า 
ตามล�าดับ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

(4)	 หนี้สิน

  ณ สิ้นปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/
ธนาคาร และหุ้นกู้ จ�านวนรวม 23,490 ล้านบาท และ 22,987 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 83 และร้อยละ 82 
ของหนี้สินรวม รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 เงินกู้ยืม 31	ธ.ค.	2559	 กู้เพิ่ม	 ช�าระคืน	 31	ธ.ค.	2560	 กู้เพิ่ม	 ช�าระคืน	 31	ธ.ค.	2561

เงินกู้ยืมระยะสั้น 998 3,000 (3,998) - 15,700 (14,403) 1,297

 จากสถาบันการเงิน/

 เงินกู้ยืมระยะสั้น

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 24,489 5,000 (5,999) 23,490 6,500 (8,300) 21,690

	 	 รวม	 25,487	 8,000	 (9,997)	 23,490	 22,200	 (22,703)	 22,987
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  บริษัทฯ ได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 4,879 ล้านบาท  
(2561: ไม่มี) ไปค�้าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร โดยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้จ�านวน
เงินรวม 1,303 ล้านบาท (2561: ไม่มี)

  ณ สิ้นปี 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 27,878 ล้านบาท และ 28,257 ล้านบาท ตามล�าดับ  
โดย ณ สิ้นปี 2561 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 14,223 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว 13,655 ล้านบาท

(5)	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวมเพิม่ขึน้จากปี 2560 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560) 
จ�านวน 1,468 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เนื่องจาก

 - บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิส�าหรับปี จ�านวน 3,801 ล้านบาท 
 -  องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจ�านวน 78 ล้านบาท เนือ่งจากผลขาดทนุในส่วนแบ่งก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 

ในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้
 - ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้จ�านวน 5 ล้านบาท
 -  ในเดอืนพฤษภาคม 2561 บรษิทัจ่ายเงนิปันผลจ�านวน 1,393 ล้านบาท ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 และเดือนกันยายน 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ�านวน 857 ล้านบาท 
ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ/หรือก�าไรสะสม ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

(6)		 ภาระผูกพัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น คงเหลือ 
อยู่ดังต่อไปนี้

 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการต่างๆ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

 รายการ 31	ธ.ค.	2560	 31	ธ.ค.	2561

สัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ 3,333 1,384

สัญญาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต  445 461

 -  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและอาคารซึ่งมีอายุสัญญาโดย
ประมาณ 30 ปี และการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ซึ่งมีอายุสัญญาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี
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   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าต้องจ่ายใน
อนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานดังกล่าว ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

	 จ่ายช�าระ	 31	ธ.ค.	2560	 31	ธ.ค.	2561

ภายใน 1 ปี 18 15

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 45 39

มากกว่า 5 ปี 7 -

 -  บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�าสัญญาเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิต้ี 
เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (บริษัทร่วม) โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และให้ค�ามั่นที่จะเช่าต่ออีก 3 ปี และ
สามารถต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกครั้งละ 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงแต่ละคราวโดย
มีอัตราค่าเช่าคงที่และค่าเช่าผันแปรตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
ดังกล่าวดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	 จ่ายช�าระ	 31	ธ.ค.	2560	 31	ธ.ค.	2561

ภายใน 1 ปี 92 168

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - 260

 -  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจ�ายอม
รวมจ�านวนประมาณ 38 ไร่ และ 50 ไร่ ตามล�าดับ ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ติดภาระจ�ายอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุน
โครงการแล้ว

	 ปัจจัยและเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�าเนินงานในอนาคต
 ไม่มี 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ควอลิตี้เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั ควอลติีเ้ฮ้าส์ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุม่บรษิทั) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดง 
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญช ี
ที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ 
ของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติาม
ข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ตามทีร่ะบใุนข้อก�าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิ 
ส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ งบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ 
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบ 
ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน  
ผลของวธิกีารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวธิกีารตรวจสอบส�าหรบัเรือ่งเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายการบัญชีที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 
เนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นบัญชีที่มีสาระส�าคัญที่สุดในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่
ผลการด�าเนินงานทางธุรกิจซึ่งผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขายและสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ�านวนมาก ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง
และไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทโดยการ
 •  ประเมินและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของ กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

กับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมา สุ่มทดลองการปฏิบัติตามการควบคุมที่
กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 

 •  สุม่ตวัอย่างสญัญาขายทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างและสญัญาซือ้ขายห้องชดุเพือ่ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้ว่าเป็นไปตามเงือ่นไข
ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายของกลุ่มบริษัทและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

 • สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
 •  วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบ

ระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างและที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ

กลุม่บรษิทัแสดงรายละเอยีดของบญัชทีีด่นิและงานระหว่างก่อสร้าง ทีด่นิและต้นทนุในการพฒันาโครงการและส�ารองเผือ่ผลขาดทนุ
จากการลดลงของมูลค่าโครงการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และข้อ 17 การพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดิน 
และงานระหว่างก่อสร้างและทีด่นิและต้นทนุในการพฒันาโครงการ ต้องอาศยัดลุยพนิจิของฝ่ายบรหิารค่อนข้างมากในการวเิคราะห์
ในรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะของโครงการ สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการตลาด ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับ
มูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างและที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและ 
งานระหว่างก่อสร้างและที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการดังนี้
 •  ท�าความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง และที่ดินและต้นทุนใน

การพัฒนาโครงการ รวมถึงสอบทานความสม�่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าวและเหตุผลส�าหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าโครงการแบบเฉพาะเจาะจงในบางกรณี 

 •  วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของการขายหน่วยในโครงการและสอบทานก�าไร 
ขัน้ต้นของโครงการทีม่ยีอดขายในรอบระยะเวลาบญัชปัีจจบุนัเพือ่ระบถุงึโครงการทีม่ข้ีอบ่งชีว่้ามกีารขายหน่วยในโครงการ
ที่ช้ากว่าปกติ

 •  วเิคราะห์เปรยีบเทยีบจ�านวนเงนิสทุธทิีก่ลุม่บรษิทัได้รบัจากการขายหน่วยในโครงการภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิกบัราคาทนุ 
ของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ 

 •  เปรยีบเทยีบมลูค่าสทุธติามบญัชขีองทีด่นิและงานระหว่างก่อสร้างและทีด่นิและต้นทนุในการพฒันาโครงการกบัมลูค่าสทุธิ
ที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับจากการขายหน่วยในโครงการ
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ส�ารองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง

ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 22 และข้อ 32 กลุม่บรษิทัมหีนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหาย 
จากคดีฟ้องร้อง โดยการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ท�าให้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณา 
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องเพื่อใช้ในการประมาณการหนี้สินจากความเสียหายดังกล่าว  
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อการพิจารณาคดีดังกล่าวส้ินสุดอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้ จึงท�าให้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การรับรู้ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบรหิารและแผนกกฎหมายของกลุม่บรษิทัเกีย่วกบักระบวนการในการรวบรวมและควบคมุดแูลคดฟ้ีองร้องที่
เกดิขึน้และคงค้าง ณ วนัทีใ่นงบการเงนิ รวมถงึสอบทานรายการค่าใช้จ่ายค่าทีป่รกึษากฎหมายเพือ่สอบทานความครบถ้วนสมบรูณ์ 
ของรายการคดคีวามต่างๆ ทีก่ลุม่บรษิทัแจ้งให้ทราบและสอบถามถงึรายละเอยีด ความคบืหน้าของคดฟ้ีองร้อง และวธิกีารทีผู่บ้รหิาร 
ใช้ในการประมาณการหนีส้นิจากคดฟ้ีองร้อง และประเมนิดลุยพนิจิทีฝ่่ายบรหิารใช้ในการประมาณการหนีส้นิจากคดฟ้ีองร้องดงักล่าว 
โดยการ 
 •  สอบทานเงื่อนไขและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องในสัญญา รวมถึงค�าฟ้องและค�าคัดค้านต่างๆ ทั้งของกลุ่มบริษัทและคู่กรณีที่ได้

น�าเสนอต่อศาลเพื่อท�าความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
 •  สอบทานเอกสารที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง รวมถึงส่งหนังสือยืนยันไปยังที่ปรึกษา

กฎหมายที่กลุ่มบริษัทใช้เพ่ือให้รายงานรายละเอียด สถานะและความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบท่ีจะ 
เกดิขึน้กบักลุม่บรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยข้าพเจ้าได้ประเมนิความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอสิระและ
ความเที่ยงธรรมของที่ปรึกษากฎหมายตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องรวมถึงพิจารณาถึงหลักกฎหมาย ข้อก�าหนด
และคดคีวามตวัอย่างทีเ่คยมกีารตดัสินแลว้ในอดตีทีท่ีป่รกึษากฎหมายใช้ในการอา้งองิว่ามคีวามสอดคลอ้งกบัคดคีวามของ 
กลุ่มบริษัท

ข้อมูลอื่น	

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดว่าจะถกูจดัเตรยีมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือม่ันในรูปแบบ
ใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่
มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีแสดงข้อมูลที่ 
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้าจะสือ่สารเรือ่งดงักล่าวให้ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลทราบเพือ่ให้มกีารด�าเนนิการแก้ไขทีเ่หมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�า งบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย 
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้น
แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที่ 
ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อ
ข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิจากการใช้งบการเงนิเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
 •  ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก 

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได ้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก 
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 •  ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 •  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ 
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

 •  สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐาน 
การสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยั
อย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน 
งบการเงนิ หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
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 •  ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมิน
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 •  รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกับข้อมลูทางการเงินของกจิการหรอืของกจิกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทางการควบคุมดูแล 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลในเรือ่งต่างๆ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ 
ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการ
เงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรอืข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะหรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบใน
ทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

รสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2562



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหต ุ 2561 2560 2561 2560

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,	7 3,820,877,422 3,809,085,843 1,791,823,720 2,183,156,444 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6,	8 57,545,747 57,100,062 20,413,677 19,750,025 

ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 9 25,804,881,760 25,549,895,066 12,723,629,438 10,027,533,607 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง  24,483,075 142,475,369 20,551,096 97,566,241 

ส�ารองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง  60,856,101 27,730,077 43,882,189 10,756,165 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  76,139,262 63,163,998 9,333,510 7,993,625 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  29,844,783,367 29,649,450,415 14,609,633,630 12,346,756,107 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 10,	32 112,777,821 111,824,335 107,858,625 106,955,747 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 - - 7,622,858,705 6,442,374,640 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 11,198,095,407 10,793,059,432 11,198,095,407 10,793,059,432 

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

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 12,334,978,353 14,469,088,007 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14 466,249,665 474,564,604 466,249,665 474,564,604 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,651,094,856 479,928,590 205,661,481 211,212,788 

สิทธิการเช่า 16 396,061,915 499,882,558 396,061,915 499,882,558 

ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ 17 9,645,058,313 10,345,107,662 4,942,754,036 5,280,787,925 

เงินมัดจ�าการเช่าที่ดินและอาคาร  41,674,185 50,433,552 41,674,185 50,433,552 

เงินมัดจ�าการซื้อที่ดิน  115,214,660 111,312,290 115,214,660 111,312,290 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 25 633,411,393 507,506,163 156,119,743 130,125,205 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6 43,446,470 36,086,950 12,065,546 12,907,175 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  24,303,086,683 23,409,708,134 37,599,594,319 38,582,705,921 

รวมสินทรัพย์  54,147,870,050 53,059,158,549 52,209,227,949 50,929,462,028 

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส ์จ�ากัด (มหาชน)    139



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหต ุ 2561 2560 2561 2560

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6,	19 1,179,166,436 1,097,159,231 860,255,769 569,403,595 

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 20 9,100,000,000 8,300,000,000 9,100,000,000 8,300,000,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 18 1,297,310,896 - 1,297,310,896 - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 10,502,014 - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  312,636,515 155,012,108 124,121,116 36,016,454 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 22 584,425,281 520,312,344 200,676,492 153,633,345 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  552,429,900 660,677,229 517,069,238 593,236,878 

เงินมัดจ�าค่าเช่าและค่าบริการ 6 90,919,198 91,435,675 79,798,527 79,441,113 

เงินประกันงานก่อสร้าง  453,661,237 494,972,902 265,962,656 212,501,809 

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

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6 624,830,300 565,522,402 284,598,375 241,038,378 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  14,222,603,763 11,912,315,891 12,767,519,083 10,212,495,572 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

 ภายในหนึ่งปี 20 12,590,126,659 15,190,021,893 12,590,126,659 15,190,021,893 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21 158,944,869 136,118,360 105,275,419 85,324,700 

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 22 446,310,957 530,913,006 16,792,566 152,215,404 

ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้

 ภายในหนึ่งปี 6 460,023,312 487,189,979 460,023,312 487,189,979 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 25 369,580 384,940 - - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  13,655,775,377 16,344,628,178 13,172,217,956 15,914,751,976 

รวมหนี้สิน  27,878,379,140 28,256,944,069 25,939,737,039 26,127,247,548 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหต ุ 2561 2560 2561 2560

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 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 

 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

  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 

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 23 1,071,442,609 1,071,442,609 1,071,442,609 1,071,442,609 

 ยังไม่ได้จัดสรร  14,164,643,563 12,619,371,179 14,164,643,563 12,619,371,179 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   (60,223,021)  17,772,933   (60,223,021)  17,772,933 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   26,269,490,910   24,802,214,480   26,269,490,910   24,802,214,480 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   54,147,870,050   53,059,158,549   52,209,227,949   50,929,462,028 

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส ์จ�ากัด (มหาชน)    141



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหต ุ 2561 2560 2561 2560

(หน่วย : บาท)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�าไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  14,792,081,274 15,871,991,966 5,841,850,415 3,838,277,725
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 6 1,288,309,004 1,234,385,959 598,122,133 573,698,054
รายได้อื่น
 ดอกเบี้ยรับ 6 15,146,293 27,732,225 455,329,893 672,610,574
 รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด  8,179,125 6,325,732 2,271,709 966,149
 ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
  ผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม 12 - 712,335,123 - 712,335,123
 อื่นๆ  6 237,704,090 248,808,522 60,456,215 81,572,096
รวมรายได้  16,341,419,786 18,101,579,527 6,958,030,365 5,879,459,721
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 6 9,518,695,830 11,233,795,139 3,795,954,894 2,650,835,094
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 6 815,801,779 777,468,871 300,449,274 298,388,454
ค่าใช้จ่ายในการขาย  1,014,512,182 1,150,259,340 353,634,232 290,270,420
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6 2,070,538,311 2,421,043,132 913,275,344 777,431,733
รวมค่าใช้จ่าย  13,419,548,102 15,582,566,482 5,363,313,744 4,016,925,701
ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	  2,921,871,684 2,519,013,045 1,594,716,621 1,862,534,020
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 - - 1,177,279,137 741,142,300
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 1,776,244,288 1,642,353,093 1,776,244,288 1,642,353,093
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้  4,698,115,972 4,161,366,138 4,548,240,046 4,246,029,413
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 6 (356,446,118) (356,551,060) (523,366,804) (695,646,401)
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้  4,341,669,854 3,804,815,078 4,024,873,242 3,550,383,012
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25 (540,929,367) (342,579,054) (224,132,755) (88,146,988)
ก�าไรส�าหรับปี  3,800,740,487 3,462,236,024 3,800,740,487 3,462,236,024
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
 - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12,	25 (77,995,954) 7,543,141 (77,995,954) 7,543,141
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
 - สุทธิจากภาษีเงินได้  (77,995,954) 7,543,141 (77,995,954) 7,543,141
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 - สุทธิจากภาษีเงินได้ 21,	25 (5,451,135) - (8,656,062) -
ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย
 - สุทธิจากภาษีเงินได้ 11,	25 - - 3,204,927 -
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
 - สุทธิจากภาษีเงินได้  (5,451,135) - (5,451,135) -
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  (83,447,089) 7,543,141 (83,447,089) 7,543,141
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  3,717,293,398 3,469,779,165 3,717,293,398 3,469,779,165
ก�าไรต่อหุ้น 26        
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน         
 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.35 0.32 0.35  0.32
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรก่อนภาษี  4,341,669,854 3,804,815,078 4,024,873,242 3,550,383,012 
รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
 จากกิจกรรมด�าเนินงานที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
 ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย  9,443,710,539 11,120,713,021 3,703,834,510 2,571,733,707 
 ค่าเสื่อมราคา  68,225,881 70,545,790 25,008,668 26,709,694 
 ค่าตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่า  104,359,590 104,097,172 104,359,590 104,097,172 
 ค่าตัดจ�าหน่ายอื่นๆ  8,759,367 8,759,367 8,759,367 8,759,367 
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  551,219 4,919,897 - - 
 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย  - - (1,177,279,137) (741,142,300)
 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (1,776,244,288) (1,642,353,093) (1,776,244,288) (1,642,353,093)
 รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด  (8,179,125) (6,325,732) (2,271,709) (966,149)
 ดอกเบี้ยรับ  (15,146,293) (27,732,225) (455,329,893) (672,610,574)
 ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม  - (712,335,123) - (712,335,123)
 ก�าไรจากการขายอุปกรณ์  (1,954,518) (1,820,988) (239,436) (88,858)
 ส�ารองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง  174,718,149 230,019,131 16,427,932 14,729,195 
 โอนกลับค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง  (112,381,005) - (4,911,576) - 
 โอนกลับส�ารองค่าเผื่อผลเสียหายจากการค�้าประกันเงินกู้ยืม  - (58,300,000) - (58,300,000)
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ  - 40,046,190 - - 
 ส�ารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ  354,037,615 409,896,693 62,853,829 5,013,228 
 โอนกลับส�ารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ  (85,349,954) (45,709,849) (15,466,373) (17,274,883)
 ส�ารองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้าน  106,168,798 135,409,421 40,728,055 43,102,173 
 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  18,005,259 17,161,574 11,072,915 10,694,052 
 โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน  6,576,765 7,404,825 6,576,765 7,404,825 
 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  333,614,177 332,853,050 504,384,055 677,285,261
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
 หนี้สินด�าเนินงาน  12,961,142,030 13,792,064,199 5,077,136,516 3,174,840,706
สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (996,904) (7,157,939) (663,652) (5,745,975)
 ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง  (5,278,521,866) (6,341,721,085) (3,109,199,624) (2,931,068,508)
 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง  117,992,294 373,581,459 77,015,145 110,065,030 
 ส�ารองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง  (33,126,024) (25,016,711) (33,126,024) (8,951,230)
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  1,756,239 7,279,405 (1,339,885) 2,017,508 
 ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ  (4,571,752,493) (2,948,816,136) (2,785,832,824) (2,397,532,516)
 เงินมัดจ�าการซื้อที่ดิน  (115,214,660) (111,312,290) (115,214,660) (111,312,290)
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (7,359,520) 2,500,130 841,629 184,083 
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  112,731,535 87,752,589 321,576,505 57,166,907 
 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  (127,234,869) 9,341,689 (101,062,598) 209,348,956 
 เงินมัดจ�าค่าเช่าและค่าบริการ  (516,477) (4,608,549) 357,414 107,352 
 เงินประกันงานก่อสร้าง  (41,311,665) (72,641,709) 53,460,847 34,847,084 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  23,987,570 (118,232,499) 56,661,015 (23,162,067)
 ช�าระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง  (146,939,194) (1,500,000) (146,939,194) (1,500,000)
 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (8,728,200) (2,024,840) (8,728,200) (2,024,840)
เงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน  2,885,907,796 4,639,487,713 (715,057,590) (1,892,719,800)
 จ่ายภาษีเงินได้  (522,594,269) (467,143,699) (159,858,615) (68,716,304)
เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน  2,363,313,527 4,172,344,014 (874,916,205) (1,961,436,104) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)  (953,486) 15,748,489 (902,878) 15,805,418 

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย  - - - 217,558,600 

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย  - - - 899,999,850 

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม  1,293,212,358 1,205,865,649 1,293,212,358 1,205,865,649 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)  - (45,180,530) 2,136,200,000 4,426,000,000 

ดอกเบี้ยรับ  15,146,293 27,732,225 453,239,547 673,797,088 

สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)  (538,947) (4,331,307) (538,947) (4,331,307)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (สุทธิจากการขาย)  (262,449,856) (16,251,099) (10,902,984) (9,053,789)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  1,044,416,362 1,183,583,427 3,870,307,096 7,425,641,509 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)  1,300,000,000 (1,000,000,000) 1,300,000,000 (1,000,000,000)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  - - 10,500,000 - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  6,500,000,000 5,500,000,000 6,500,000,000 5,500,000,000 

เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้  (8,300,000,000) (6,500,000,000) (8,300,000,000) (6,500,000,000)

เงินปันผลจ่าย  (2,250,016,968) (1,607,142,340) (2,250,016,968) (1,607,142,340)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  (6,472,000) (6,061,550) (6,472,000) (6,061,550)

จ่ายดอกเบี้ย  (639,449,342) (821,419,689) (640,734,647) (821,404,678)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (3,395,938,310) (4,434,623,579) (3,386,723,615) (4,434,608,568)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ  11,791,579 921,303,862 (391,332,724) 1,029,596,837 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  3,809,085,843 2,887,781,981 2,183,156,444 1,153,559,607 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันปลายปี  3,820,877,422 3,809,085,843 1,791,823,720 2,183,156,444 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงินสด

 โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  938,114,001 - - - 

 โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 4,145,111,428 2,806,942,606 3,050,805,264 1,280,466,869 

 โอนเงินมัดจ�าการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ  111,312,290 - 111,312,290 - 

 โอนที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ - 1,331,687,167 - - 

 ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 272,421,731 438,274,016 102,939,172 93,826,794 

 รายการขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

  - สุทธิจากภาษีเงินได้  (5,451,135) - (5,451,135) - 

 การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม         

  - สุทธิจากภาษีเงินได้  (77,995,954) 7,543,141 (77,995,954) 7,543,141 

 โอนส�ารองผลประโยชน์พนักงานไปเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   -  (8,728,200)  -  (8,728,200)
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100

บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด รับจ้างบริหารอพาร์ตเมนต์ ไทย 100 100

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จ�ากัด ให้เช่าที่ดิน ไทย 100 100

บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ากัด ให้เช่าอาคารที่พักอาศัย ไทย 100 100

บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จ�ากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -

บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จ�ากัด รับจ้างบริหารงานสาธารณูปโภค ไทย 81 81

 (ถือหุ้นผ่านบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จ�ากัด  ส่วนกลางในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   

 อีกในอัตราร้อยละ 19)  และเจ้าของที่ดิน   

บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ากัด** ลงทุนในบริษัทต่างๆ เกาะบริติช - -

      เวอร์จิน  

บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จ�ากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -

บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จ�ากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -

   จัดตั้งขึ้น	 อัตราร้อยละ

	 บริษัทย่อย	 ลักษณะธุรกิจ	 ในประเทศ	 ของการถือหุ้น

 2561 2560
 ร้อยละ ร้อยละ

1.	 ข้อมูลทั่วไป

  บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

2.	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 2.1  งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงนิตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้าลงวนัที ่11 ตลุาคม 2559 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

   งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

  งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
  ก)  งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 

“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
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  ข)  บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน 
ผลตอบแทนของกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุ และสามารถใช้อ�านาจในการสัง่การกจิกรรมทีส่่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคญั
ต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

  ค)  บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�านาจในการควบคุม
บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

  ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
  จ)  ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม

นี้แล้ว

 2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

3.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
   ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุ
หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรบัปรงุและอธบิายให้ชดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ การน�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จ�ากัด*  ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท ไทย - -

     ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส�าเร็จรูป   

บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จ�ากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -

บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จ�ากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ไทย - -

     ให้เช่าอาคารที่พักอาศัย

บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -

 จ�ากัด*

   จัดตั้งขึ้น	 อัตราร้อยละ

	 บริษัทย่อย	 ลักษณะธุรกิจ	 ในประเทศ	 ของการถือหุ้น

 2561 2560
 ร้อยละ ร้อยละ

*	 ถือหุ้นผ่านบริษัท	คาซ่า	วิลล์	จ�ากัด	ในอัตราร้อยละ	100
**	ถือหุ้นผ่านบริษัท	คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ในอัตราร้อยละ	100
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	 ข.	 	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่	
1	มกราคม	2562

   สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั
ปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2561) และฉบบัใหม่จ�านวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายให้ชดัเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

   ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเม่ือน�ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วข้อง

ต่อไปนี้ 
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้
  การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรือ่ง รายได้ - รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา
   (ปรับปรุง 2560)
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
   (ปรับปรุง 2560)
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
   (ปรับปรุง 2560)
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
   (ปรับปรุง 2560)

   กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท�ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชฉีบบัอืน่ มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก�าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนส�าหรบัการรบัรูร้ายได้ทีเ่กดิขึน้ 
จากสญัญาทีท่�ากบัลกูค้า โดยกจิการจะรบัรูร้ายได้ในจ�านวนเงินทีส่ะท้อนถงึสิง่ตอบแทนทีกิ่จการคาดว่าจะมสีทิธไิด้รบั 
จากการแลกเปลีย่นสนิค้าหรอืบรกิารทีไ่ด้ส่งมอบให้แก่ลกูค้า และก�าหนดให้กจิการต้องใช้ดลุยพนิจิและพจิารณาข้อเทจ็จรงิ 
และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

   ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยคาดว่าการน�ามาตรฐานฉบบันีม้าใช้ จะมผีลให้เกดิรายการปรบัปรงุจากรายการ
ดังต่อไปนี้

  -  ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ากับลูกค้า - บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าค่านายหน้าที่จ่ายไปเพื่อ
ให้ได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท�ากับลูกค้าจะต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
รูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อเกิดรายการ
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	 ค.	 	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563

   ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

  
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 7  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
  ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงิน

  มาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
  ฉบับที่ 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่ดงักล่าวข้างต้น ก�าหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่าเครือ่งมอื 
ทางการเงนิด้วยมลูค่ายตุธิรรมหรอืราคาทนุตดัจ�าหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่า 
ของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี
ป้องกนัความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูเครือ่งมอืทางการเงนิ และเมือ่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

   ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน�า
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 4.1	 การรับรู้รายได้
  ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

เมื่อกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญให้แก่ผู้ซื้อแล้ว โดยรับรู้รายได้เม่ืองานก่อสร้างเสร็จ
ตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับช�าระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

  ข) รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
    รายได้จากค่าเช่าพืน้ทีใ่นอาคารส�านกังานและอาคารพกัอาศยัและค่าบรกิารทีเ่กีย่วข้องจะรบัรูเ้ป็นรายได้ตามเกณฑ์

คงค้างตลอดอายุสัญญาเช่า
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  ค) ดอกเบี้ยรับ
   ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

  ง) เงินปันผลรับ
   เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

 4.2	 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
   ในการค�านวณหาต้นทนุขายบ้านพร้อมทีด่นิและหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยั บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้ท�าการแบ่งสรร

ต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค�านึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายได้ตาม
เกณฑ์พื้นที่ที่ขาย ส่วนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขายถ่วงน�้าหนักด้วยราคาที่ขายในแต่ละหน่วย 
แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขายในก�าไรหรือขาดทุนตามรายได้จากการขายที่ได้บันทึกไว้

   ต้นทุนการพัฒนาแสดงตามราคาทุนซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างและ
ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะ
มีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่าง
มีสาระส�าคัญ

 4.3	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 

ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

	 4.4	 ลูกหนี้การค้า
   ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับ 

ผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิ 
และการวิเคราะห์อายุหนี้ 

	 4.5	 ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
   ทีด่นิและงานระหว่างก่อสร้าง/ทีด่นิและต้นทนุในการพฒันาโครงการแสดงตามราคาทนุสทุธจิากส�ารองเผือ่ผลขาดทนุ

จากการลดลงของมูลค่าโครงการ โดยมีรายละเอียดการค�านวณราคาทุนดังนี้
  ที่ดิน   - ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักโดยแยกที่ดินตามแต่ละโครงการ
  งานระหว่างก่อสร้าง -  ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างและต้นทุนในการพัฒนาโครงการประกอบด้วยต้นทุนงาน

ก่อสร้างงานสาธารณูปโภคส่วนกลางและดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของโครงการ  
โดยต้นทุนงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคจะบันทึกตามที่เกิดขึ้นจริง
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 4.6 เงินลงทุน
  ก)  เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายแสดงตามมลูค่ายตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์ดงักล่าว

บนัทกึในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ และจะบนัทกึในสว่นของก�าไรหรอืขาดทนุเมื่อได้จ�าหนา่ยหลักทรพัย์นั้นออกไป 
  ข)  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจาก 

ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 
  ค)  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

   มลูค่ายตุธิรรมของหลักทรพัย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท�าการสดุท้ายของปี 
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

  บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน

   เมือ่มกีารจ�าหน่ายเงนิลงทนุ ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ด้รบักบัมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทนุจะถกูบนัทกึในส่วน 
ของก�าไรหรือขาดทุน

	 4.7	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
   บริษัทฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ารายการ หลังจากนั้น 

บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

   ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 
โดยประมาณ 15 - 60 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

   บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของก�าไร
หรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

	 4.8	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา
   ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ 

ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

   ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 
โดยประมาณเป็นดังนี้

  ส่วนปรับปรุงที่ดิน - 10 ปี
  สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า - 5 - 20 ปี
  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 60 ปี
  อุปกรณ์และอุปกรณ์ด�าเนินงาน - 5 ปี
  ยานพาหนะ - 5 ปี
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  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

   บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้
รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่าย
สินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

	 4.9	 สิทธิการเช่าและค่าตัดจ�าหน่าย
   สทิธกิารเช่าแสดงตามราคาทนุหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสม บริษัทฯตดัจ�าหน่ายสิทธิการเช่าตามวิธีเส้นตรงตามอายุสญัญาเช่า

  ค่าตัดจ�าหน่ายรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 4.10 ต้นทุนการกู้ยืม
   ต้นทนุการกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ช้ในการได้มา การก่อสร้างหรอืการผลติสนิทรพัย์ทีต้่องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ

ให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตาม
ที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวด ที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและ
ต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

   อตัราการตัง้ขึน้เป็นราคาทนุของสนิทรพัย์ค�านวณจากอตัราถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของดอกเบีย้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี
ของเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ

 4.11	ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัการกูย้มืเงนิซึง่เกดิขึน้ก่อนหรอื ณ วนัท�าสญัญาวงเงนิสนิเชือ่และก่อนการเบกิถอนเงนิกูย้มื

จะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย ค่าธรรมเนียม ทางการเงินรอตัดจ่ายจะตัดจ่ายตามสัดส่วนของ
เงนิกูย้มืทีไ่ด้เบกิถอนแล้วจะแสดงหกัจากเงินกู้ยมืทีเ่ก่ียวข้องและถูกตดัจ�าหน่ายโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิตามอายุ
ของเงินกู้

  ค่าตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 4.12	รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อี�านาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯควบคมุ

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

   นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลหรอืกจิการทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซ่ึงท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ 
ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ
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	 4.13	สัญญาเช่าระยะยาว
   สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่า

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุ
ของสญัญาเช่า สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอื
อายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ากว่า

   สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่า 
ถอืเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน จ�านวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด�าเนนิงานรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

   ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับความเสี่ยง 
และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 4.14	เงินตราต่างประเทศ
   บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของ
แต่ละกิจการนั้น

   รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ สนิทรพัย์และหนีส้นิ 
ทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่อยูใ่นสกลุเงนิตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา 
รายงาน

  ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 4.15	การด้อยค่าของสินทรัพย์
   ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะท�าการประเมนิการด้อยค่าของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตนอืน่ของบรษิทัฯ หากมข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยจะรบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่าต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรพัย์หรอืมลูค่าจาก
การใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยประมาณการ 
กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด
ก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัย์ทีก่�าลงัพจิารณาอยู่ ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมหกัต้นทนุในการขาย บรษิทัฯและบรษิทั
ย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมนิมลูค่าทีด่ทีีส่ดุซึง่เหมาะสมกบัสนิทรพัย์ ซึง่สะท้อนถงึจ�านวนเงนิทีก่จิการสามารถจะได้
มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
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  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

   หากในการประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ มข้ีอบ่งชีท้ีแ่สดงให้เหน็ว่าผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทีร่บัรูใ้น
งวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผล
ขาดทนุจากการด้อยค่าทีร่บัรูใ้นงวดก่อนกต่็อเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงประมาณการทีใ่ช้ก�าหนดมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื 
ภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มข้ึนจากการกลับ 
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสนิทรพัย์ในงวดก่อนๆ บรษิทัฯจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์โดยรบัรูไ้ปยงั 
ส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที

 4.16	ผลประโยชน์พนักงาน
  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
  โครงการสมทบเงิน
   บรษิทัฯ บรษิทัย่อยและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและ

เงนิที่บริษัทฯและบรษิัทย่อยจา่ยสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรพัย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์
ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย เงนิทีบ่รษิทัฯและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในปีทีเ่กดิ
รายการ

  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซ่ึง

บริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน

   บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพัน
ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

   ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 4.17	ประมาณการหนี้สิน
   บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้ 

แล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้อง
ภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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	 4.18	ภาษีเงินได้
  ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
   บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

ค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
   บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์

และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

   บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ แต่รบัรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน
จ�านวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่รษิทัฯและบรษิทัย่อยจะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

   บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลารายงาน
และจะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

   บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบั
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

	 4.19	การวัดมูลค่ายุติธรรม
   มลูค่ายตุธิรรม หมายถึง ราคาทีค่าดว่าจะได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรอืเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพือ่โอนหนีส้นิให้ผูอ้ืน่ 

โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กิดข้ึนในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า บรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิซึง่มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพ
คล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ 
และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

   ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออก 
เป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

  ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
  ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
  ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
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   ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจ�า

5.	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

  ในการจดัท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการในเรือ่ง
ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงิน 
และต่อข้อมูลทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบ งบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้ การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างและที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างและที่ดินและต้นทุนในการ

พัฒนาโครงการเมื่อพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระส�าคัญ ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของที่ดิน
และงานระหว่างก่อสร้างและที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ อย่างไรก็ตาม การปรับลด
มูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการประมาณการของฝ่ายบริหาร

 คดีฟ้องร้อง
  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมนิผลของคดทีีถู่กฟ้องร้องแล้วเพือ่บนัทกึประมาณการหนีส้นิดงักล่าว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้

6.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 6.1  ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น 
ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 นโยบายการก�าหนดราคา

 2561 2560 2561 2560

รายการธุรกิจกับบรษิัทย่อย  

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)  

ดอกเบี้ยรับ - - 446 652 2.50% ถึง 4.10% ต่อปี

เงินปันผลรับ - - - 900 ตามที่ประกาศจ่าย

ค่าบริการอื่นจ่าย - - - 3 ราคาตามสัญญา

ค่าวัสดุก่อสร้างจ่าย - - 112 46 ราคาตลาด

ดอกเบี้ยจ่าย - - 1 - 2.93% และอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก+0.25%

รายได้ค่าตอบแทนใช้ทางร่วม - - 166 - ราคาตามสัญญา
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  ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 นโยบายการก�าหนดราคา

 2561 2560 2561 2560

รายการธรุกิจกับบริษัทร่วม  

ค่าวัสดุก่อสร้างจ่าย - 3 - 2  ราคาขายส่งที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

        ขายให้บุคคลภายนอก

ค่าเช่าอาคารจ่าย 329 313 34 32 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าบริหารอาคาร 63 63 19 22 ร้อยละ 1.00 - 1.25 ของรายได้ของ

        ทรัพย์สินและร้อยละ 2.40 - 3.00

        ของก�าไรสทุธขิองทรพัย์สนิและร้อยละ

        30.00 - 37.50 ของผลต่างของ

        ประมาณการก�าไรสุทธิกับ

        ก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 57 54 57 54 ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ 13 26 8 19 0.25% ถึง 1.30% ต่อปี

เงินปันผลรับ 1,293 1,206 1,293 1,206 ตามที่ประกาศจ่าย

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1 1 1 1 ราคาตลาด

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน  

ค่าวัสดุก่อสร้างจ่าย 45 47 20 19 ราคาตลาด

ค่าบริการอื่นจ่าย 3 4 - - ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 20 19 20 19 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าบริหารอาคาร 22 21 2 2 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าบริการอื่น 4 4 - - ราคาตามสัญญา

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

เงินฝากสถาบันการเงิน

	 (แสดงภายใต้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)

บริษัทร่วม  

 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  2,819,047 3,065,874 1,337,574 1,967,039

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั  

บริษัทย่อย  - - 18 -

บริษัทร่วม  467 406 467 406

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน)  529 331 529 331

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  996 737 1,014 737
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	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษัทย่อย  - - 1,177 1,054

บริษัทร่วม  7,229 6,071 689 771

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน)  4,270 3,991 - -

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  11,499 10,062 1,866 1,825

รวม    12,495 10,799 2,880 2,562

เงินมัดจ�าค่าเช่าและค่าบริการ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น) 

บริษัทร่วม  7,202 7,204 7,202 7,204

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั

บริษัทย่อย  - - 32,176 10,363

บริษัทร่วม  68 13 67 13

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน)  8,640 13,157 4,464 4,347

รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  8,708 13,170 36,707 14,723

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษัทย่อย  - - 721 526

บริษัทร่วม  217 243 217 243

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน)  18 - - -

รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  235 243 938 769

รวม    8,943 13,413 37,645 15,492

เงินมัดจ�าค่าเช่าและค่าบริการ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทร่วม  6,076 6,057 6,076 6,057

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน)  4,066 3,787 4,066 3,787

รวม    10,142 9,844 10,142 9,844

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น) 

บริษัทย่อย  - - 426 55

บริษัทร่วม  71,266 68,283 - -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน)  - 401 - -

รวม    71,266 68,684 426 55
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(หน่วย : พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย  

บริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ากัด - - 12,334,978 14,469,088 2.50% - 4.10%

กจิการที่เกี่ยวข้องกัน  

Harbour View Corporation 74,520 82,427 - - LIBOR+2.00%,

        LIBOR+3.00%, 

        4.00% และ 8.00%

รวม   74,520 82,427 12,334,978 14,469,088

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (74,520) (82,427) - -

สุทธิ   - - 12,334,978 14,469,088

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย  

บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ากัด - - 10,502 - 2.93% และอัตราดอกเบี้ย

        เงินฝาก + 0.25%

รวม   - - 10,502 -

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 นโยบายการคิดต้นทุน

	 	 	 กู้ยืมระหว่างกัน

 2561 2560 2561 2560 (ร้อยละต่อปี) 

  เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 

2560 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

ค่าเช่ารับล่วงหน้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษัทร่วม (หมายเหตุ 6.3)  

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

 ส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้เกินกว่าหนึ่งปี  460,023 487,190 460,023 487,190

รวม    487,247 514,414 487,247 514,414

	 งบการเงินรวม

	 	 1	มกราคม	2561 เพิ่มขึ้น	 ลดลง 31	ธันวาคม	2561

(หน่วย : พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน  

Harbour View Corporation  82,427 - (7,907) 74,520

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (82,427) - 7,907 (74,520)

สุทธิ    - - - -
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	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 1	มกราคม	2561 เพิ่มขึ้น	 ลดลง 31	ธันวาคม	2561

(หน่วย : พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทยอ่ย  

บริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ากัด  14,469,088 8,972,973 (11,107,083) 12,334,978

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทยอ่ย  

บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด  - 310,175 (310,175) -

บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จ�ากัด  - 25,182 (25,182) -

บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ากัด  - 81,455 (70,953) 10,502

     - 416,812 (406,310) 10,502

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
   ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

ที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	 	 งบการเงินรวมและ

	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2561 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น    60 63

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน    2 2

รวม      62 65

   มูลค่าตามสัญญา 

    คู่สัญญา	 	 2561	 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

ก) สัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการ คิวเฮ้าส์ เพลินจิต กองทุนรวมสิทธิการเช่า 819 819

    อสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์  

ข) สัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงอาคารและ  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ 504* 504*

 ทรัพย์สินโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล  สิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์  

 ประตูน�้า สุขุมวิท 10 และชิดลม   โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์  

 * มูลค่าตามสัญญาไม่รวมค่าเช่าผันแปร

 6.2  บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมกีารท�าสญัญาระยะยาวกบักองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ทีม่บีรษิทัฯและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัเป็น
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้
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 6.3  เมือ่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2549 บรษิทัฯได้ลงนามในสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์โครงการควิเฮ้าส์ เพลนิจติกบักองทนุรวม 
สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ควอลติี ้เฮ้าส์ โดยบรษิทัฯตกลงให้กองทนุฯเช่าทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ทีเ่ก่ียวข้อง โดยบรษิทัฯ 
ได้รบัช�าระค่าเช่าทีด่นิ อาคาร งานสาธารณปูโภคและอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องในโครงการดงักล่าวส�าหรบัระยะเวลา 30 ปี 
เป็นจ�านวนเงนิรวม 819 ล้านบาท ซึง่บรษิทัฯได้บนัทกึไว้ในบญัช ี“ค่าเช่ารบัล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ
จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

7.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

เงินสด   4,179 5,268 1,785 1,902

เงินฝากธนาคาร  3,816,698 3,803,818 1,790,039 2,181,254

รวม    3,820,877 3,809,086 1,791,824 2,183,156

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)  

อายุหนี้  

 ไม่เกิน 3 เดือน  996 737 1,014 737

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  996 737 1,014 737

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  

อายุหนี้  

 ไม่เกิน 3 เดือน  26,676 22,509 11,312 9,976

 3 - 6 เดือน  598 2,223 4 1,015

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  27,274 24,732 11,316 10,991

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ  28,270 25,469 12,330 11,728

ลูกหนี้อื่น  

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)  11,499 10,062 1,866 1,825

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  17,777 21,569 6,218 6,197

รวมลูกหนี้อื่น  29,276 31,631 8,084 8,022

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ  57,546 57,100 20,414 19,750

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 
0.10 ถึง 1.30 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี)

8.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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9.	 ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง	

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

วัสดุก่อสร้าง  15,626 14,024 - -

ที่ดิน    10,418,646 10,668,329 5,886,044 4,819,530

ต้นทุนดอกเบี้ย  1,549,430 1,736,462 575,952 592,586

งานระหว่างก่อสร้าง  14,475,086 13,508,196 6,332,441 4,673,580

รวม    26,458,788 25,927,011 12,794,437 10,085,696

หัก: ส�ารองเผื่อผลขาดทุนจากการ  

  ลดลงของมูลค่าโครงการ  (653,906) (377,116) (70,808) (58,162)

ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ  25,804,882 25,549,895 12,723,629 10,027,534

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี  377,116 77,423 58,162 70,423

บันทึกส�ารองเพิ่มขึ้นระหว่างปี  297,645 345,403 28,112 5,014

โอนจากที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ  64,495 - - - 

โอนกลับบัญชีส�ารองตามการรับรู้รายได้ในระหว่างปี  (85,350) (45,710) (15,466) (17,275)

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี  653,906 377,116 70,808 58,162

  ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างจ�านวน 
226 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 91 ล้านบาท) (2560: 382 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 76 ล้านบาท) โดยค�านวณอัตราจาก 
อัตราตั้งขึ้นเป็นทุนในอัตราร้อยละ 1.2 (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.4) (2560: ร้อยละ 1.8 เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.4)

  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีส�ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

  ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดให้ผู้ประเมินราคาอิสระท�าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและงาน
ระหว่างก่อสร้างของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยส�าหรบัโครงการทีม่กีารหมนุเวยีนช้า โดยใช้วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market 
Approach) และ/หรือวิธีสมมติฐานการพัฒนา (Hypothetical Development Method) บริษัทฯและบริษัทย่อยได้บันทึก
ส�ารองเผือ่ผลขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าโครงการเพิม่เตมิจ�านวน 298 ล้านบาท (เฉพาะบรษิทัฯ: 28 ล้านบาท) (2560: 
345 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 5 ล้านบาท)

  บรษิทัฯได้น�าทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างซึง่มมีลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จ�านวน 4,879 ล้านบาท (2561: 
ไม่มี) ไปค�้าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร โดยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้จ�านวนเงินรวม 
1,303 ล้านบาท (2561: ไม่มี)

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส ์จ�ากัด (มหาชน)    163



	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ชื่อบริษัท	 ทุนช�าระแล้ว	 สัดส่วนเงินลงทุน	 ราคาทุน	 มลูค่าบญัชตีามวธิส่ีวนได้เสยี

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)

(หน่วย : พันบาท)

บริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ากัด 3,000,000 3,000,000 100 100 2,999,999 2,999,999 7,382,044 6,254,631

บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 25,000 25,000 100 100 25,000 25,000 173,925 120,167

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จ�ากัด 5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 4,662 4,686

บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ากัด 5,000 5,000 100 100 4,999 4,999 33,667 22,506

บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จ�ากัด* 1,000,000 1,000,000 - - - - - -

บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

 (ถือหุ้นผ่านบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์

 จ�ากัด อีกในอัตราร้อยละ 19) 110,000 110,000 81 81 88,635 88,635 28,561 40,385

บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ)

 จ�ากัด** 30,796 30,796 - - - - - -

บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จ�ากัด* 5,000 5,000 - - - - - -

บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จ�ากัด* 5,000 5,000 - - - - - -

บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จ�ากัด* 5,000 5,000 - - - - - -

บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จ�ากัด* 500,000 500,000 - - - - - -

บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จ�ากัด* 5,000 5,000 - - - - - -

บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)

 จ�ากัด* 5,000 5,000 - - - - - -

รวม      3,123,633 3,123,633 7,622,859 6,442,375

*	 ถือหุ้นผ่านบริษัท	คาซ่า	วิลล์	จ�ากัด	ในอัตราร้อยละ	100
**	ถือหุ้นผ่านบริษัท	คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ในอัตราร้อยละ	100

 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

มูลค่าประมาณของโครงการที่เปิดด�าเนินการอยู่  

 และเริ่มมีการท�าสัญญาแล้ว  120,438 128,931 50,363 45,998

จ�านวนเงินที่ได้ท�าสัญญาตามหนังสือจองซ้ือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  73,917 78,060 25,989 21,643

ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที่เปิดด�าเนินการอยู่  61% 61% 52% 47%

จ�านวนเงินตามหนังสือจองซื้อที่ดินพร้อม  

 สิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้  1,597 3,496 1,462 2,671

10.	 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจ�าซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�าไปค�้าประกันวงเงินสินเชื่อและวางค�้าประกันต่อศาล

11.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ชื่อบริษัท	 ลักษณะธุรกิจ	 จัดตั้งขึ้นใน	 สัดส่วน	 ราคาทุน	 มูลค่าตามบัญชี
	 	 	 ประเทศ	 เงินลงทุน	 	 ตามวิธีส่วนได้เสีย

 2561 2560 2561 2560 2561 2560
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)

(หน่วย : พันบาท)

กองทุนรวมสิทธิการเช่า ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ ไทย 26 26 2,017,695 2,017,695 1,221,223 1,227,847

 อสังหารมิทรพัย์ควอลติี ้เฮ้าส์ (1)

กองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่า ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ ไทย 31 31 1,052,800 1,052,800 349,006 350,060

 ควอลติี ้เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซเิดนซ์ (2)

บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จ�ากดั (มหาชน) ธรุกจิซือ้มาขายไป ไทย 20 20 759,959 759,959 4,172,656 3,918,495

บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ลงทนุในบรษัิทต่างๆ ไทย 14* 14* 2,849,800 2,849,800 5,455,210 5,296,657

 (ถือหุน้ในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากดั

 (มหาชน) ร้อยละ 100)    

รวม      6,680,254 6,680,254 11,198,095 10,793,059
(1)	 มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนแสดงยอดสุทธิจากก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าที่ดินโครงการคิวเฮ้าส์	ลุมพินีให้กับกองทุนฯ
(2)	 	มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนแสดงยอดสุทธิจากก�าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการขายทรัพย์สินโครงการเซนเตอร์	 พอยต์	 โฮเทล	 ประตูน�้า	 และโครงการเซนเตอร	์

พอยต์	โฮเทล	สุขุมวิท	10	และการโอนสิทธิการเช่าอาคารโครงการเซนเตอร์	พอยต์	โฮเทล	ชิดลม	ให้กับกองทุนฯ	

*	 	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญในบริษัท	 แอล	 เอช	 ไฟแนนซ์เชียล	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็น

สัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ	20	เนื่องจากบริษัทฯมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ชื่อบริษัท	 ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
	 	 จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย

 2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

บริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ากัด 1,123,435 739,862 3,979 -

บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 54,766 (3,041) (1,009) -

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จ�ากัด (24) (39) - -

บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ากัด 10,926 9,729 235 -

บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จ�ากัด (11,824) (5,369) - -

รวม   1,177,279  741,142 3,205 -

 

 ชื่อบริษัท	 เงินปันผลรับในระหว่างปี	 

     2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

บริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ากัด - 900,000

รวม   - 900,000

 11.2 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
  ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบเฉพาะกิจการ ดังนี้

12.	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

 12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
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	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ชื่อบริษัท	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน		 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
	 	 ในบริษัทร่วม	 จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์  173,960 160,613 - -

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า  

 ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์  60,114 48,344 - -

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)  1,115,169 970,561 1,289 (11,848)

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  427,001 462,835 (79,285) 19,391

รวม    1,776,244  1,642,353 (77,996)  7,543

 12.2 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
  ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมดังนี้

 12.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ
   ส�าหรบัเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มลูค่ายุตธิรรมของเงินลงทนุ

ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

 

 ชื่อบริษัท	 เงินปันผลรับในระหว่างปี	 

     2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ 180,584 178,130

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 61,168 63,273

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 862,297 731,647

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 189,163 232,816

รวม   1,293,212 1,205,866

 

 ชื่อบริษัท	 มูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม		

     2561 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ 2,679 2,372

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 879 927

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 39,718 33,447

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 3,958 4,918

รวม   47,234 41,664
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 กองทุนรวมสิทธิ	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	 	 บริษัท	แอล	เอช
 การเช่าอสังหาริมทรัพย์	 และสิทธิการเช่า	ควอลิตี้	เฮ้าส์	 บริษัท	โฮม	โปรดักส์	 ไฟแนนซ์เชียล	กรุ๊ป
 ควอลิตี้	เฮ้าส์ โฮเทล	แอนด์	เรซิเดนซ์ เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน) จ�ากัด	(มหาชน)

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 9,644 9,457 4,690 4,214 54,811 50,949 245,933 233,111

หนี้สินรวม 393 381 4 3 34,897 32,315 206,224 194,557

สินทรัพย์	-	สุทธิ	 9,251	 9,076	 4,686	 4,211	 19,914	 18,634	 39,709	 38,554

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 26 26 31 31 20 20 14 14

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ

	 ในสินทรัพย์	-	สุทธิ	 2,374	 2,329	 1,468	 1,319	 3,957	 3,702	 5,455	 5,297

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินราคา

 สินทรัพย์ (226) (207) (379) (237) - - - -

ก�าไรที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินทรัพย์ (523) (523) (601) (601) - - - -

รับรู้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายของ

 สินทรัพย์ (404) (371) (139) (131) - - - -

ค่าความนิยม - - - - 216 216 - -

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ

	 กิจการในบริษัทร่วม	 1,221	 1,228	 349	 350	 4,173	 3,918	 5,455	 5,297

 12.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม
  สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

  สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

	 กองทุนรวมสิทธิ	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	 	 บริษัท	แอล	เอช
	 การเช่าอสังหาริมทรัพย์	 และสิทธิการเช่า	ควอลิตี้	เฮ้าส์	 บริษัท	โฮม	โปรดักส์	 ไฟแนนซ์เชียล	กรุ๊ป
	 ควอลิตี้	เฮ้าส์	 โฮเทล	แอนด์	เรซิเดนซ์	 เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	 จ�ากัด	(มหาชน)

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้ 1,207 1,165 1,165 282 66,050 64,234 10,899 10,295

ก�าไร  879 869 670 280 5,613 4,886 3,108 2,603

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 6 (60) (577) 196

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - 5,619 4,826 2,531 2,799
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  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้	เฮ้าส์
   เมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ควอลติี ้เฮ้าส์ 

มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 0.1730 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 138 ล้านบาท โดยก�าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า	ควอลิตี้	เฮ้าส์	โฮเทล	แอนด์	เรซิเดนซ์ 
   เมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่า ควอลติี้ 

เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 0.1530 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51 ล้านบาท 
โดยก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2562

  บริษัท	โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) มีมติ

อนุมัติเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการด�าเนินงานของเดือนกรกฎาคม 
2561 ถึงธันวาคม 2561 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.2000 บาท หรือคิดเป็นจ�านวนเงินรวมไม่เกิน 
2,630 ล้านบาท โดยมกี�าหนดจ่ายเงนิปันผลจ�านวนดงักล่าวภายในวนัที ่8 พฤษภาคม 2562 เนือ่งจากในการประชมุ 
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็น
เงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1500 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ดังนั้นรวมการจ่ายปันผล
ส�าหรับปี 2561 คิดเป็น 0.3500 บาทต่อหุ้น

	 	 บริษัท	แอล	เอช	ไฟแนนซ์เชียล	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
   เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มี

มตใิห้เสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีเพือ่พจิารณาอนมุตัจ่ิายเงนิปันผลประจ�าปี 2561 จากผลการด�าเนนิงาน 
ส�าหรับปี โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0450 บาท คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 953 ล้านบาท โดยมี
ก�าหนดจ่ายเงินปันผลจ�านวนดังกล่าวภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 
0.0350 บาท ซ่ึงได้จ่ายเงินปันผลไปเม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดังนั้นรวมการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2561  
คิดเป็น 0.0800 บาทต่อหุ้น
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13.	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด  2 2 2 2

เงินลงทุนในบริษัทอื่น  

(ถือโดยบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ากัด) 

 Harbour View Corporation 

 (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  32,599 32,599 - -

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

เงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	สุทธิ  - - - -

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น  2 2 2 2

14.	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

	 	 งบการเงินรวมและ

	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

อาคารส�านักงานให้เช่า 

ราคาทุน     888,957 888,957

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม    (358,877) (344,483)

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า    (63,830) (69,910)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ    466,250 474,564

	 	 งบการเงินรวมและ

	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี    474,564 482,879

ค่าเสื่อมราคา    (8,314) (8,315)

มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นปี    466,250 474,564

  การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
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ราคาทุน   

1 มกราคม 2560 329,989 91,797 18,563 557,680 77,499 2,481 1,078,009

เพิ่มระหว่างปี - 140 1,020 16,649 2,821 - 20,630

โอนเข้า (ออก) - 493 - 1,991 (3) (2,481) -

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - - (17,375) (11,710) - (29,085)

31 ธันวาคม 2560 329,989 92,430 19,583 558,945 68,607 - 1,069,554

เพิ่มระหว่างปี - 222 168 18,043 1,631 300,175 320,239

โอนเข้า (ออก) 135,160 214,210 578,984 283,581 - (273,821) 938,114

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - - (15,093) (4,774) (26,354) (46,221)

31 ธันวาคม 2561 465,149 306,862 598,735 845,476 65,464 - 2,281,686

ค่าเสื่อมราคาสะสม   

1 มกราคม 2560 5,061 24,620 7,930 377,775 56,663 - 472,049

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 162 7,775 946 43,036 10,312 - 62,231

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - - (16,202) (10,326) - (26,528)

31 ธันวาคม 2560 5,223 32,395 8,876 404,609 56,649 - 507,752

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 161 8,784 2,314 42,708 5,944 - 59,911

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - - (14,761) (4,184) - (18,945)

31 ธันวาคม 2561 5,384 41,179 11,190 432,556 58,409 - 548,718

ค่าเผื่อการด้อยค่า   

1 มกราคม 2560 81,873 - - - - - 81,873

31 ธันวาคม 2560 81,873 - - - - - 81,873

31 ธันวาคม 2561 81,873 - - - - - 81,873

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

31 ธันวาคม 2560 242,893 60,035 10,707 154,336 11,958 - 479,929

31 ธันวาคม 2561 377,892 265,683 587,545 412,920 7,055 - 1,651,095

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี    

2560 (15 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)    62,231

2561 (23 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)    59,911

	 งบการเงินรวม

	 ที่ดินและ	 	 อาคารและ	 อุปกรณ์และ	 	 สินทรัพย์	
	 ส่วนปรับปรุง	 สิ่งปรับปรุง	 ส่วนปรับปรุง	 อุปกรณ์	 	 ระหว่าง	
	 ที่ดิน	 สินทรัพย์เช่า	 อาคาร	 ด�าเนินงาน	 ยานพาหนะ	 ติดตั้ง	 รวม

(หน่วย : พันบาท)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าสุทธิของค่าเช่ารับล่วงหน้าจากผู้เช่าอาคารคงเหลือจ�านวน 487 ล้านบาท (2560: 
514 ล้านบาท) และมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประเมินโดย ผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) มีมูลค่าประมาณ 866 ล้านบาท (2560: 862 ล้านบาท) ข้อสมมติฐานหลัก
ที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว 
และอตัราการเตบิโตระยะยาวของค่าเช่า ซึง่อ้างองิจากข้อมลูการเช่าของลกูค้ารายย่อยในอาคารของกองทนุรวมสทิธกิารเช่า 
อสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ ซึ่งเป็นผู้เช่าอาคารจากบริษัทฯ

15.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
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	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ที่ดินและ	 	 อาคารและ	 อุปกรณ์และ	 	 สินทรัพย์	
	 ส่วนปรับปรุง	 สิ่งปรับปรุง	 ส่วนปรับปรุง	 อุปกรณ์	 	 ระหว่าง	
	 ที่ดิน	 สินทรัพย์เช่า	 อาคาร	 ด�าเนินงาน	 ยานพาหนะ	 ติดตั้ง	 รวม

(หน่วย : พันบาท)

ราคาทุน   

1 มกราคม 2560 255,664 10,146 15,544 298,196 26,183 - 605,733

เพิ่มระหว่างปี - - 1,020 6,315 1,860 - 9,195

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - - (8,079) - - (8,079)

31 ธันวาคม 2560 255,664 10,146 16,564 296,432 28,043 - 606,849

เพิ่มระหว่างปี - - - 11,890 - - 11,890

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - - (6,195) (1,530) - (7,725)

31 ธันวาคม 2561 255,664 10,146 16,564 302,127 26,513 - 611,014

ค่าเสื่อมราคาสะสม   

1 มกราคม 2560 4,557 10,137 7,568 261,374 19,759 - 303,395

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1 795 14,258 3,341 - 18,395

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - - (8,027) - - (8,027)

31 ธันวาคม 2560 4,557 10,138 8,363 267,605 23,100 - 313,763

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1 828 13,724 2,141 - 16,694

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - - (6,025) (952) - (6,977)

31 ธันวาคม 2561 4,557 10,139 9,191 275,304 24,289 - 323,480

ค่าเผื่อการด้อยค่า   

1 มกราคม 2560 81,873 - - - - - 81,873

31 ธันวาคม 2560 81,873 - - - - - 81,873

31 ธันวาคม 2561 81,873 - - - - - 81,873

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

31 ธันวาคม 2560 169,234 8 8,201 28,827 4,943 - 211,213

31 ธันวาคม 2561 169,234 7 7,373 26,823 2,224 - 205,661

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี    

2560 (5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)    18,395

2561 (5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)    16,694
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  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมอีาคารและอปุกรณ์จ�านวนหนึง่ซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ 
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงิน 369 ล้านบาท 
(เฉพาะบริษัทฯ: 272 ล้านบาท) (2560: 325 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 255 ล้านบาท)

  ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ�านวน 32 ล้านบาท 
(2560:ไม่มี) โดยค�านวณจากอัตราตั้งขึ้นเป็นทุนในอัตราร้อยละ 1.2 (2560: ไม่มี)

16.	 สิทธิการเช่า

	 	 งบการเงินรวมและ

	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 โครงการ   2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

คิวเฮ้าส์ คอนแวนต์    337,762 337,762

คิวเฮ้าส์ สาทร    507,218 507,115

คิวเฮ้าส์ อโศก    629,493 629,439

เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล สีลม    1,036,949 1,036,599

รวม      2,511,422 2,510,915

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม    (2,115,360) (2,011,032)

สิทธิการเช่า - สุทธิ    396,062 499,883

	 	 งบการเงินรวมและ

	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันต้นปี    499,883 599,648

ซื้อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน    559 4,345

จ�าหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จ�าหน่าย    (20) (13)

ค่าตัดจ�าหน่ายระหว่างปี (แสดงรวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ)    (104,360) (104,097)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันสิ้นปี    396,062 499,883

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสิทธิการเช่าส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
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17.	 ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ	

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

ที่ดิน    8,910,812 8,227,040 4,466,237 4,712,841

ต้นทุนดอกเบี้ย  198,617 335,106 180,743 196,145

งานระหว่างก่อสร้าง  703,245 1,958,681 441,155 482,441

รวม    9,812,674 10,520,827 5,088,135 5,391,427

หัก: ส�ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ  

  มูลค่าโครงการ  (167,616) (175,719) (145,381) (110,639)

ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ - สุทธิ  9,645,058 10,345,108 4,942,754 5,280,788

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี  175,719 111,225 110,639 110,639

บันทึกส�ารองเพิ่มขึ้นระหว่างปี  56,392 64,494 34,742 -

โอนเข้าที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง  (64,495) - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี  167,616 175,719 145,381 110,639

  ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
จ�านวน 15 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 12 ล้านบาท) (2560: 56 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 18 ล้านบาท) โดยค�านวณ
จากอัตราการต้ังข้ึนเป็นทุนในอัตราร้อยละ 1.2 (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.4) (2560: ร้อยละ 1.8 เฉพาะบริษัทฯ:  
ร้อยละ 0.4)

  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีส�ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

  ในระหว่างปีปัจจบุนั บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้จดัให้ผูป้ระเมนิราคาอสิระท�าการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของทีด่นิและต้นทนุใน
การพฒันาโครงการของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยส�าหรบัโครงการทีด่นิเปล่าทีย่งัไม่มแีผนพฒันาโครงการ โดยใช้วธิเีปรยีบเทยีบ
ราคาตลาด (Market Approach) บริษัทฯและบริษัทย่อยได้บันทึกส�ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
เพิ่มเติมจ�านวน 56 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 35 ล้านบาท) (2560: 64 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี)

  ในระหว่างปีปัจจบุนั บรษิทัย่อยได้โอนเปลีย่นประเภทสนิทรพัย์จากทีด่นิและต้นทนุในการพฒันาโครงการเป็นทีด่นิ อาคาร
และอุปกรณ์ จ�านวนเงิน 938 ล้านบาท จากการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
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	 	 	 งบการเงินรวมและ	

	 อัตราดอกเบี้ย	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2561 2560 2561 2560

   (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

(หน่วย : พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น  

 ตั๋วเงินจ่าย  1.85 - 1,300,000 - 

 หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า    (2,689) -

 สุทธิ     1,297,311 -

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน   

 - ครั้งที่ 1/2556   

 - ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.16 ต่อปี 5 ปี 9 พฤษภาคม 2561 - 2,500,000 - 2,500,000

 - 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 

 - ครั้งที่ 2/2558   

 - ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.71 ต่อปี 3 ปี 26 มิถุนายน 2561 - 1,800,000 - 1,800,000 

 - ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.07 ต่อปี 4 ปี 26 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 3,400,000 3,400,000 

 - ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.22 ต่อปี 5 ปี 25 เมษายน 2564 600,000 600,000 600,000 600,000 

 - ครั้งที่ 2/2559 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.58 ต่อปี 3 ปี 29 พฤศจิกายน 2562 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

  	 	 จ�านวนหน่วย	(หน่วย)	 จ�านวนเงิน	(พันบาท)

 ประเภทหุ้นกู้	 อัตราดอกเบี้ย	 อายุ	 วันที่ครบก�าหนด	 2561 2560 2561 2560

18.	 เงินกู้ยืมระยะสั้น

19.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)  8,708 13,170 36,707 14,723

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  987,700 908,801 692,114 400,411

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)  235 243 938 769

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  75,816 37,513 23,790 16,069

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  106,707 137,432 106,707 137,432

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  1,179,166 1,097,159 860,256 569,404

20.	 หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน
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หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน   

 - ครั้งที่ 1/2560 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.69 ต่อปี 3 ปี 11 พฤษภาคม 2563 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

 - ครั้งที่ 2/2560 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 ต่อปี 3 ปี 21 พฤศจิกายน 2563 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

 - ครั้งที่ 1/2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.16 ต่อปี 3 ปี 5 มีนาคม 2564 3,000,000 - 3,000,000 -

 - ครั้งที่ 2/2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.46 ต่อปี 3 ปี 25 มิถุนายน 2564 1,000,000 - 1,000,000 -

 - ครั้งที่ 3/2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.97 ต่อปี 2 ปี 12 พฤศจิกายน 2563 2,500,000 - 2,500,000 -

รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า    21,700,000 23,500,000 21,700,000 23,500,000

หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย     (9,873) (9,978)

หุ้นกู้ - สุทธิ      21,690,127 23,490,022 

หัก: หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี     (9,100,000) (8,300,000)

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี     12,590,127 15,190,022 

	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

  	 	 จ�านวนหน่วย	(หน่วย)	 จ�านวนเงิน	(พันบาท)

 ประเภทหุ้นกู้	 อัตราดอกเบี้ย	 อายุ	 วันที่ครบก�าหนด	 2561 2560 2561 2560

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นป ี  136,118 127,685 85,325 83,359

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน  

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  11,958 13,463 6,587 8,325

 ต้นทุนดอกเบี้ย  4,055 3,698 2,543 2,369

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์  1,794 - 1,380 -

 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน   3,666 - 2,315 -

 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์  1,354 - 7,125 -

ผลประโยชน์ที่จ่าย/โอนออกในระหว่างปี  - (8,728) - (8,728)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายป ี  158,945 136,118 105,275 85,325

	 	 งบการเงินรวมและ

	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี    23,500,000 24,500,000

บวก: ออกหุ้นกู้ระหว่างปี    6,500,000 5,500,000 

หัก: ไถ่ถอนหุ้นกู้ระหว่างปี    (8,300,000) (6,500,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี    21,700,000 23,500,000 

  หุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ�ากัดบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผลและการด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน
บางประการ เป็นต้น

21.	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

ต้นทุนขาย  3,526 3,312 2,189 2,057

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  12,487 13,849 6,941 8,637

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน  16,013 17,161 9,130 10,694

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้า 
เป็นจ�านวนประมาณ 2 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จ�านวน 1 ล้านบาท) (2560: ไม่มี เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี)

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ

และบริษัทย่อยประมาณ 12 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: 12 ปี) (2560: 13 ปี เฉพาะ บริษัทฯ: 13 ปี)

 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
	 	 	 งบการเงินรวมและ	

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2561 2560

     (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด     2.8 3.0

อัตราการขึ้นเงินเดือน      6.0 6.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน      0 - 25.0 0 - 25.0

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม (8,946) 9,706 9,355 (8,726) (5,667) 6,181

งบการเงินเฉพาะกิจการ (5,655) 6,116 5,896 (5,515) (3,375) 3,665

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	

	 	 	 	 อัตราคิดลด	 อัตราการขึ้นเงินเดือน	 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

	 เพิ่มขึ้น	0.5%	 ลดลง	0.5%	 เพิ่มขึ้น	1%	 ลดลง	1%	 เพิ่มขึ้น	10%	 ลดลง	10%

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม (8,093) 8,808 19,102 (16,413) (5,948) 6,536

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (4,653) 5,147 11,142 (9,567) (3,138) 3,529

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	

	 	 	 	 อัตราคิดลด	 อัตราการขึ้นเงินเดือน	 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

	 เพิ่มขึ้น	0.5%	 ลดลง	0.5%	 เพิ่มขึ้น	1%	 ลดลง	1%	 เพิ่มขึ้น	10%	 ลดลง	10%

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
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  เม่ือวนัที ่13 ธนัวาคม 2561 สภานติบิญัญตัแิห่งชาตไิด้มมีตผ่ิานร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ซึง่กฎหมายดังกล่าว 
อยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ก�าหนดอัตราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 
ค่าจ้างอตัราสดุท้าย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถอืเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท (เฉพาะ
ของบริษัทฯ: 30 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการ
ในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�าไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

22.	 ประมาณการหนี้สิน	

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 250,047 62,460 136,688 58,300 302,394 809,889

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 65,958 135,410 29,023 - 230,019 460,410

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (38,999) (105,472) (12,981) - (1,500) (158,952)

โอนกลับในระหว่างปี (446) - (1,376) (58,300) - (60,122)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 276,560 92,398 151,354 - 530,913 1,051,225

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 59,904 106,169 21,813 - 174,718 362,604

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (39,131) (58,090) (19,984) - (146,939) (264,144)

โอนกลับในระหว่างปี (1,972) - (4,596) - (112,381) (118,949)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 295,361 140,477 148,587 - 446,311 1,030,736

   

ปี	2561   

หมุนเวียน 295,361 140,477 148,587 - - 584,425

ไม่หมุนเวียน - - - - 446,311 446,311

 295,361 140,477 148,587 - 446,311 1,030,736

ปี	2560   

หมุนเวียน 276,560 92,398 151,354 - - 520,312

ไม่หมุนเวียน - - - - 530,913 530,913

 276,560 92,398 151,354 - 530,913 1,051,225

	 งบการเงินรวม

 ส�ารองเผื่อค่า ส�ารองเผื่อค่า เงินสมทบ การค�้า   
 ซ่อมแซม ค่าซ่อมแซม กองทุนนิต ิ ประกัน คดี  
	 สาธารณูปโภค	 บ้าน บุคคลหมู่บ้าน เงินกู้ยืม ฟ้องร้อง รวม

(หน่วย : พันบาท)
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 ประมาณการส�ารองเผื่อค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค/ค่าซ่อมแซมบ้าน
  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการส�ารองเผื่อค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค/ค่าซ่อมแซมบ้านโดยฝ่ายบริหารพิจารณา

จากประสบการณ์ในอดีตและ/หรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส�าหรับงานซ่อมแซมประเภทต่างๆ

	 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
  บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้านโดยใช้อัตราตามที่กฎหมายก�าหนดและใช้มูลค่า

ประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค�านวณ

	 ค่าเผื่อผลเสียหายจากการค�้าประกันเงินกู้ยืม
  ในการบนัทกึค่าเผือ่ผลเสยีหายจากการค�า้ประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิ 

ความสามารถในการช�าระหนีข้องบรษิทัดงักล่าวทีม่ต่ีอผูใ้ห้กู ้และบนัทกึประมาณการหนีส้นิตามสดัส่วนการค�า้ประกนัของบรษัิทฯ 
และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 72,872 11,785 37,363 58,300 138,986 319,306

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 18,219 43,102 6,438 - 14,729 82,488

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (14,233) (20,776) (569) - (1,500) (37,078)

โอนกลับในระหว่างปี - - (568) (58,300) - (58,868)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 76,858 34,111 42,664 - 152,215 305,848

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 20,961 40,728 9,567 - 16,428 87,684

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (1,754) (16,545) (5,762) - (146,939) (171,000)

โอนกลับในระหว่างปี - - (152) - (4,911) (5,063)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 96,065 58,294 46,317 - 16,793 217,469

   

ปี	2561   

หมุนเวียน 96,065 58,294 46,317 - - 200,676

ไม่หมุนเวียน - - - - 16,793 16,793

 96,065 58,294 46,317 - 16,793 217,469

ปี	2560   

หมุนเวียน 76,858 34,111 42,664 - - 153,633

ไม่หมุนเวียน - - - - 152,215 152,215

 76,858 34,111 42,664 - 152,215 305,848

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ส�ารองเผื่อค่า ส�ารองเผื่อค่า เงินสมทบ การค�้า   
 ซ่อมแซม ค่าซ่อมแซม กองทุนนิต ิ ประกัน คดี  
	 สาธารณูปโภค	 บ้าน บุคคลหมู่บ้าน เงินกู้ยืม ฟ้องร้อง รวม

(หน่วย : พันบาท)
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23.	 ส�ารองตามกฎหมาย

  ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�า
ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

24.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

ซื้อที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี  8,998,649 9,364,624 6,061,896 5,434,690

การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง  (254,987) 3,285,602 (2,696,096) (1,727,996)

การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ  700,049 (1,529,513) 338,034 (1,134,960)

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน  808,362 770,669 514,957 469,832

ค่าเสื่อมราคา  68,226 70,546 25,009 26,710

ค่าตัดจ�าหน่าย  104,360 104,097 104,360 104,097

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน  375,626 358,635 61,133 57,049

25.	 ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน  

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี  665,439 469,275 247,963 92,685

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของปีก่อน  48 - - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

 และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว  (124,558) (126,696) (23,830) (4,538)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  540,929 342,579 224,133 88,147
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  จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุน

 จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  (1,363) - (2,164) -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ

 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย  - - 801 -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ

 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม  (19,821) (4,367) (19,821) (4,367)

     (21,184) (4,367) (21,184) (4,367)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  4,341,670 3,804,815 4,024,873 3,550,383

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  0 - 20% 0 - 20% 20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี  868,334 760,963 804,974 710,077

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ  

 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  (104,890) 31,319 (343,700) (197,993)

 รายได้ที่ได้รับยกเว้นและค่าใช้จ่ายต้องห้าม  (222,400) (449,287) (237,026) (423,777)

 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น  (115) (460) (115) (160)

 อื่นๆ   - 44 - -

รวม    (327,405) (418,384) (580,841) (621,930)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  540,929 342,579 224,133 88,147

 รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี จ�านวน 93 ล้านบาท 
(เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) (2560: 93 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย ์
ภาษเีงินได้รอการตดับญัช ี เนือ่งจากบรษิทัฯและบรษิทัย่อยพจิารณาแล้วเหน็ว่าผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าวจะไม่ได้น�ามา
ใช้ประโยชน์ในอนาคต

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์	(หนี้สิน)	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส�ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ 196,794 112,307 75,548 33,760

ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 12,766 13,982 12,766 13,982

ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16,374 16,374 16,374 16,374

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 31,789 29,048 21,055 18,811

ส�ารองเผื่อค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 59,072 55,312 19,213 15,372

ส�ารองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้านลูกค้า 28,096 18,479 11,659 6,822

ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง 89,262 106,183 3,359 30,443

ต้นทุนกู้ยืมของโครงการ 153,414 129,431 - -

การรับรู้รายได้ค่างวด 11,728 14,573 - -

ค่าเสื่อมราคาสะสมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

 และค่าตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่า (2,267) (3,443) (2,267) (3,443)

รายได้จากการให้เช่าที่ดิน (370) (385) - -

อื่นๆ   36,384 15,260 (1,587) (1,996)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	สุทธิ 633,042 507,121 156,120 130,125

รายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดังนี ้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 633,412 507,506 156,120 130,125

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (370) (385) - -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	สุทธิ 633,042 507,121 156,120 130,125

	 	 งบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน	

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2561 2560 2561 2560

(หน่วย : พันบาท)
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26.	 ก�าไรต่อหุ้น

  ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย
จ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี

ก�าไรส�าหรับปี (พันบาท) 3,800,740 3,462,236 3,800,740 3,462,236

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (พันหุ้น) 10,714,382 10,714,382 10,714,382 10,714,382

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.35 0.32 0.35 0.32

	 	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2561 2560 2561 2560

27.	 ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

  ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯทีผู่ม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงาน 
ได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงาน 
ของส่วนงาน

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

 -  ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานที่ด�าเนินธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
 -  ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ เป็นส่วนงานที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าอาคารส�านักงานและอาคาร 

พักอาศัย
 - ส่วนงานธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจรับจ้างบริหารอาคารและธุรกิจการลงทุน

  ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงานและสนิทรพัย์รวมซึง่วดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัทีใ่ช้ในการ
วัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารงาน 
ด้านภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน

  การบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการระหว่างส่วนงานทีร่ายงานเป็นไปในลกัษณะเดยีวกบัการบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการธรุกจิกบั
บุคคลภายนอก
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  ข้อมลูรายได้ ก�าไร และสนิทรพัย์รวมของส่วนงานของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 มีดังต่อไปนี้

	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ	 	 	 	

	 	 ขายหน่วย	 	 	 	 	 รายการอื่นๆ	

	 ขายบ้าน	 ในอาคารชุด	 อาคาร	 อาคาร	 ธุรกิจ	 รวมส่วนงาน	 และตัดรายการ	 	 	
	 พร้อมที่ดิน	 พักอาศัย	 ส�านักงาน	 พักอาศัย	 อื่นๆ	 ที่รายงาน	 ระหว่างกัน งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก 12,803 1,989 384 905 89 16,170 - 16,170

รายได้ระหว่างส่วนงาน 209 - - - 39 248 (248) -

ดอกเบี้ยรับ 5 - - 1 - 6 - 6

ดอกเบี้ยจ่าย (162) (168) - (3) - (333) - (333)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (33) (1) (70) (63) (6) (173) - (173)

โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุน

 จากการลดลงของมูลค่าโครงการ 65 20 - - - 85 - 85

    

ก�าไรของส่วนงาน 2,538 16 169 39 61 2,823 - 2,823

รายได้อื่น        9

ค่าใช้จ่ายในการขาย        (6)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        (249)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน

 ในบริษัทร่วม        1,776

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน        (11)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        (541)

ก�าไรส�าหรับปี        3,801

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน    

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึกตาม

 วิธีส่วนได้เสีย - - 1,221 349 9,628 11,198 - 11,198

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน

 และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 9,066 1,734 - 281 8 11,089 - 11,089
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	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ	 	 	 	

	 	 ขายหน่วย	 	 	 	 	 รายการอื่นๆ	

	 ขายบ้าน	 ในอาคารชุด	 อาคาร	 อาคาร	 ธุรกิจ	 รวมส่วนงาน	 และตัดรายการ	 	 	
	 พร้อมที่ดิน	 พักอาศัย	 ส�านักงาน	 พักอาศัย	 อื่นๆ	 ที่รายงาน	 ระหว่างกัน งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก 13,155 2,717 375 859 89 17,195 - 17,195

รายได้ระหว่างส่วนงาน 160 - - - 38 198 (198) -

ดอกเบี้ยรับ 5 - - 1 - 6 - 6

ดอกเบี้ยจ่าย (135) (197) - - - (332) - (332)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (40) (2) (75) (58) (6) (181) - (181)

โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุน

 จากการลดลงของมูลค่าโครงการ 40 6 - - - 46 - 46

    

ก�าไร	(ขาดทุน)	ของส่วนงาน 1,421	 (22)	 162	 45	 58	 1,664	 -	 1,664

รายได้อื่น        24

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม        712

ค่าใช้จ่ายในการขาย        (8)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        (217)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน

 ในบริษัทร่วม        1,642

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน        (12)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        (343)

ก�าไรส�าหรับปี        3,462

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน    

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึกตาม

 วิธีส่วนได้เสีย - - 1,228 350 9,215 10,793 - 10,793

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน

 และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 7,355 3,500 4 7 2 10,868 - 10,868
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	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ	 	 	 	

	 	 ขายหน่วยใน	 	 	 	 	 	
	 ขายบ้าน	 อาคารชุดพัก	 อาคาร	 อาคาร	 ธุรกิจ	 รวมส่วนงาน	 สินทรัพย์ที่	
	 พร้อมที่ดิน	 อาศัย	 ส�านักงาน	 พักอาศัย	 อื่นๆ	 ที่รายงาน	 ไม่ได้ปันส่วน	 งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์ของส่วนงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 27,111 13,863 778 1,630 - 43,382 10,766 54,148

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 24,720 15,221 848 361 - 41,150 11,909 53,059

 สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
  บรษิทัฯและบรษิทัย่อยด�าเนนิธรุกจิในเขตภมูศิาสตร์เดยีว คอืประเทศไทย ดงันัน้รายได้และสนิทรพัย์ทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ 

จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
  ในปี 2561 และ 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไม่มรีายได้จากลกูค้ารายใดทีม่มีลูค่าเท่ากบัหรอืมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ 

ของกิจการ

28.	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

  บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทนุส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 บรษิทัฯ บรษิทัย่อยและพนกังานจ่ายสมทบกองทนุดงักล่าวเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ 
3 - 6 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด และ
จะถูกจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 
บริษัทฯและ บริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 22 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 14 ล้านบาท) (2560: 
22 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 13 ล้านบาท)

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส ์จ�ากัด (มหาชน)    185



ปี	2561	    

เงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 857,149 0.08 7 กันยายน 2561

 ผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือน  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561   

 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561    

 และ/หรือก�าไรสะสม    

เงินปันผลจากผลการด�าเนินงาน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 1,392,868 0.13 15 พฤษภาคม 2561

 ส�าหรับปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561   

รวมเงินปันผลจ่าย  2,250,017 0.21 

ปี	2560	    

เงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 749,999 0.07 5 กันยายน 2560

 ผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือน  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560   

 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560    

 และ/หรือก�าไรสะสม    

เงินปันผลจากผลการด�าเนินงาน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 857,144 0.08 12 พฤษภาคม 2560

 ส�าหรับปี 2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560   

รวมเงินปันผลจ่าย  1,607,143 0.15 

	 อนุมัติโดย	 เงินปันผลรวม		 เงินปันผลต่อหุ้น	 วันที่จ่ายเงินปันผล

  (พันบาท) (บาท) 

29.	 เงินปันผลจ่าย

 เงินปันผลส�าหรับปี 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

30.	 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นคงเหลืออยู่ดังต่อไปนี้
 30.1 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการต่างๆ ดังนี้

 30.2  บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้เข้าท�าสญัญาเช่าด�าเนนิงานทีเ่ก่ียวข้องกับการเช่าทีด่นิและอาคารซึง่มอีายุสญัญาโดยประมาณ 
30 ปี และการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ซึ่งมีอายุสัญญาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานดังกล่าวดังนี้

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

     2561 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

สัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ     1,384 3,333

สัญญาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต     461 445

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

     2561 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

จ่ายช�าระ  

 ภายใน 1 ปี     15 18

 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี     39 45

 มากกว่า 5 ปี     - 7
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	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

     2561 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

จ่ายช�าระ  

 ภายใน 1 ปี     168 92

 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี     260 -

 30.3  บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�าสัญญาเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิต้ี 
เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (บริษัทร่วม) โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และให้ค�ามั่นที่จะเช่าต่ออีก 3 ปี และ
สามารถต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกคร้ังละ 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงแต่ละคราว 
โดยมีอัตราค่าเช่าคงที่และค่าเช่าผันแปรตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

  บริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายส�าหรับค่าเช่าคงที่ตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้

 30.4  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจ�ายอมรวมจ�านวนประมาณ 50 ไร่ 
(2560: 38 ไร่) ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ติดภาระจ�ายอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว

31.	 หนังสือค�้าประกันธนาคาร

  บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมหีนงัสอืค�า้ประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยซึง่เกีย่วเนือ่งกบัภาระผกูพัน
ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯคงเหลืออยู่ดังนี้

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

     2561 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

หนังสือค�้าประกันการจัดหาสาธารณูปโภคและการบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภค   2,352 2,017

หนังสือค�้าประกันการใช้ไฟฟ้า     16 16

หนังสือค�้าประกันอื่นๆ     48 48

รวม       2,416 2,081

32.	 คดีฟ้องร้อง

 32.1  ในปี 2555 - 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถูกลูกค้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการซื้อบ้านและที่ดินในโครงการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ�านวนเงินรวม 1,082 ล้านบาท (2560: 697 ล้านบาท) ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่าง
การด�าเนนิการตามกระบวนการยตุธิรรม เพือ่ความรอบคอบบรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้ตัง้ส�ารองเผือ่ผลเสยีหายจากคดี
ฟ้องร้องในส่วนที่บริษัทฯและบริษัทย่อยคิดว่าเหมาะสมเป็นจ�านวนเงินรวม 407 ล้านบาท (2560: 322 ล้านบาท) 
ไว้ในบัญชีแล้ว

 32.2  ในปี 2553 บรษิทัฯได้ถกูนติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรรฟ้องร้องให้ส่งมอบเงนิกองทนุนติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรรเป็นจ�านวนเงนิ 
32 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้ตั้งส�ารองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องในส่วนที่บริษัทฯคิดว่า 
จะต้องจ่ายเป็นจ�านวนเงิน 33 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ศาลฎีกามีค�าสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา  
ยกค�าร้อง และไม่รับฎีกา ส่งผลให้บริษัทฯต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายพร้อมดอกเบี้ยเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 34 
ล้านบาทตามค�าพพิากษาของศาลอทุธรณ์ บรษิทัฯได้น�าเงนิจ�านวนดงักล่าวไปวางช�าระหนีแ้ล้วเมือ่วนัที ่28 กนัยายน 
2561 ท�าให้คดีถึงที่สุด และบริษัทฯได้ล้างส�ารองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวออกในปีปัจจุบัน
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   ในปี 2553 บริษัทฯได้ถูกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฟ้องร้องให้ส่งมอบเงินค่าบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะเป็นจ�านวนเงิน 102 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 บริษัทฯได้น�าบัญชีเงินฝากประจ�ารวม
จ�านวน 105 ล้านบาท ไปวางค�้าประกันต่อศาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้ตั้งส�ารองเผื่อผลเสียหาย
จากคดีฟ้องร้องในส่วนที่บริษัทฯคิดว่าจะต้องจ่ายเป็นจ�านวนเงินรวม 108 ล้านบาท ไว้ในบัญชีแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 
17 ตุลาคม 2561 ศาลฎีกามีค�าสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา ยกค�าร้อง และไม่รับฎีกา ส่งผลให้บริษัทฯต้องจ่ายค่าชดเชย
ความเสียหายพร้อมดอกเบี้ยเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 113 ล้านบาทตามค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ บริษัทฯได้น�าเงิน
จ�านวนดังกล่าวไปวางช�าระหนี้แล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ท�าให้คดีถึงที่สุด และบริษัทฯได้ล้างส�ารองเผื่อ
ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวออกในปีปัจจุบัน

 32.3  ในปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถูกลูกค้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายพร้อมทั้งรับคืนที่ดินและบ้าน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 เป็นจ�านวนเงินรวม 15 ล้านบาท (2560: 15 ล้านบาท) โดยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 บริษัท
ย่อยได้น�าเช็คจ�านวน 13 ล้านบาท ไปวางค�้าประกันที่ศาลตามค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์

 32.4  ในปี 2557 - 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้ถกูบรษิทัรบัเหมาก่อสร้างฟ้องร้องเป็นจ�าเลยข้อหาผดิสญัญาจา้งท�าของ
โดยเรียกเงินค่าจ้างคงค้างและค่าเสียหายจากบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ�านวนเงิน
รวม 163 ล้านบาท (2560: 163 ล้านบาท) ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการด�าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อ
ความรอบคอบ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ส�ารองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องในส่วนที่บริษัทฯและบริษัทย่อยคิดว่า
เหมาะสมเป็นจ�านวนเงินรวม 1 ล้านบาท (2560: 1 ล้านบาท)

 32.5  ในปี 2557 - 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฟ้องร้องเป็นจ�าเลย/จ�าเลยร่วม
ข้อหาผิดสัญญาตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และข้อหาไม่ช�าระค่าบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะของลูกค้าโดยเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ�านวน
เงินรวม 164 ล้านบาท (2560: 79 ล้านบาท) ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการด�าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  
เพื่อความรอบคอบ บรษิัทฯและบรษิทัย่อยไดต้ัง้ส�ารองเผื่อผลเสียหายจากคดฟีอ้งร้องในส่วนที่บรษิัทฯและบรษิัทย่อย
คิดว่าเหมาะสมเป็นจ�านวนเงินรวม 38 ล้านบาท (2560: 67 ล้านบาท)

 32.6  ในปี 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้องเป็นจ�าเลย โดยโจทก์เรียกร้องให้บริษัทย่อยเพิกถอนชื่อ 
และนิติกรรมบนที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ และให้คืนกรรมสิทธิ์บนที่ดินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
เป็นจ�านวนเงินรวม 23 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในระหว่างปีปัจจุบันศาลมีค�าสั่งยกฟ้องท�าให้คดีถึงที่สุด

 32.7  ในปี 2561 บรษิทัฯได้ถกูกลุม่ผูข้ายทีด่นิฟ้องร้องเป็นจ�าเลย โดยโจทก์เรยีกร้องให้บรษิทัฯชดเชยส่วนแบ่งค่าเวนคนืทีด่นิ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ�านวนเงนิรวม 25 ล้านบาท ขณะนีค้ดอียูใ่นระหว่างการด�าเนนิการตามกระบวนการ
ยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ

 32.8  ในระหว่างเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯได้ถูกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและสมาชิกฟ้องร้องเป็นจ�าเลย
ข้อหาผิดสัญญาตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เป็นจ�านวนเงินรวม 592 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับ
หมายเรียกจ�าเลยคดีดังกล่าวโดยปิดหมายศาลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ในระหว่างด�าเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อเตรียมด�าเนินการต่อสู้คดีต่อไป

188   รายงานประจ�าปี   2 5 6 1



33.	 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	 	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

   ระดับ	1	 ระดับ	2	 ระดับ	3	 รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม   47,234 - - 47,234

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   - - 866 866

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน   - 21,706 - 21,706

	 	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

   ระดับ	1	 ระดับ	2	 ระดับ	3	 รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในบริษัทร่วม   41,664 - - 41,664

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   - - 862 862

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน   - 23,721 - 23,721

34.	 เครื่องมือทางการเงิน

 34.1	นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ” ประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนี ้
เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อ่ืน ฝ่าย

บริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ 
และบรษิทัย่อยจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเชือ่ นอกจากนี ้การให้สนิเชือ่ของบริษัทฯ 
และบรษิทัย่อยไม่มกีารกระจกุตวัเนือ่งจากบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมฐีานของลกูค้าทีห่ลากหลายและมอียู่จ�านวนมากราย 
จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม
และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
   บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

หุน้กูแ้ละเงนิกู้ยมืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้ สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัรา
ตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือ 
วันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - - 3,341 468 3,809 0.10 - 1.25

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 57 57 -

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 112 - - - 112 0.85 - 1.05

หนี้สินทางการเงิน      

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,097 1,097 -

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 8,300 15,190 - - 23,490 1.96 - 4.38

		 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

 อัตราดอกเบี้ยคงที่	 อัตราดอกเบี้ย	 	 	

	 ภายใน	 มากกว่า		 ปรับขึ้นลง	 ไม่มี	 	 อัตรา
	 1	ปี	 1	ถึง	5	ปี	 ตามราคาตลาด	 อัตราดอกเบี้ย	 รวม	 ดอกเบี้ย

 (ร้อยละต่อปี)

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 3,187 634 3,821 0.10 - 1.30

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 58 58 -

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 113 - - - 113 0.85 - 1.05

หนี้สินทางการเงิน   

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,179 1,179 -

เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,297 - - - 1,297 1.85

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 9,100 12,590 - - 21,690 1.96 - 4.38

		 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

 อัตราดอกเบี้ยคงที่	 อัตราดอกเบี้ย	 	 	

	 ภายใน	 มากกว่า		 ปรับขึ้นลง	 ไม่มี	 	 อัตรา
	 1	ปี	 1	ถึง	5	ปี	 ตามราคาตลาด	 อัตราดอกเบี้ย	 รวม	 ดอกเบี้ย

 (ร้อยละต่อปี)

(หน่วย : ล้านบาท)

	 	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ที่มีสาระส�าคัญ
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	 34.2	มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  ก)  สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน  

ลูกหนี้ เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน

  ข)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส�าหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไข
ใกล้เคียงกัน

   เนือ่งจากสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบีย้
ในตลาด บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึประมาณมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิใกล้เคยีงกบัมลูค่าตาม
บญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ยกเว้นหุน้กูช้นดิไม่มหีลกัประกนัซึง่ได้สรปุเปรยีบเทยีบมลูค่าตามบญัชแีละมลูค่า
ยุติธรรมดังนี้

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

35.	 การบริหารจัดการทุน 
  วัตถุประสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่�าคญัของบรษิทัฯ คอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิ 

ของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนเท่ากับ 1.06:1 (2560: 1.14:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.99:1 (2560: 1.05:1)

36.	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก ผลการด�าเนินงาน 
ส�าหรบัปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.2200 บาท หรอืคดิเป็นจ�านวนเงนิ 2,357 ล้านบาท ซึง่บรษิทัฯได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0800 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 
0.1400 บาทหรือคิดเป็นจ�านวนเงิน 1,500 ล้านบาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

 เงินปันผลข้างต้นจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

37.	 การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

   มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : ล้านบาท)

หนี้สินทางการเงิน    

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน   21,690 21,706 23,490  23,721
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

  บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัช ีให้แก่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยในรอบปี 2560 และปี 2561 
เป็นจ�านวนเงินรวม 6,070,000 บาท และ 6,270,000 บาท ตามล�าดับ

 ส�าหรับปี 2560 และปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1.	 นายทะเบียนหลักทรัพย์

 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ : 0-2009-9000 
 โทรสาร : 0-2009-9991
  
2.	 ผู้สอบบัญชี

 2.1 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ
 2.2 นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ
 2.3 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521และ/หรือ
 2.4 นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ
 2.5 นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด 
 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ : 0-2264-0777 
 โทรสาร : 0-2264-0789-90

3.	 นายทะเบียนหุ้นกู้	

 3.1 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)
  ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1(QH194A)
  ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2(QH214A)
  ครั้งที่ 2/2559 (QH19NA)
  ครั้งที่ 1/2560 (QH205A)
  ครั้งที่ 2/2560 (QH20NA)

  ธนาคาร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
  อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  โทรศัพท์ : 02-626-7503-4, 02-626-7506
  โทรสาร : 02-626-7543
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 3.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)
  ครั้งที่ 4/2557 (QH198A)
  ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 (QH196A)
  ครั้งที่ 1/2561 (QH 213A)
  ครั้งที่ 2/2561 (QH 216A)
  ครั้งที่ 3/2561 (QH 20NB)

	 	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)
  1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรศัพท์ : 02-296-5692
  โทรสาร : 02-683-1389

4.	 ผู้ประเมินทรัพย์สินโครงการ

 บริษัท	แกรนด์	แอสเซท	แอดไวเซอรี่	จ�ากัด
 1350/279 - 283 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้น 16
 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 โทรศัพท์ : 0-2719-4500 
 โทรสาร : 0-2719-5070-71
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สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ และโครงการต่างๆ

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่

บริษัท	ควอลิตี้เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน) ชั้น 6-7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทร 0-2677-7000 และ 0-2343-8888
  โทรสาร 0-2677-7009

สถานที่ตั้งของโครงการบ้าน	 โทร 1388 ทุกโครงการ

กรุงเทพและปริมณฑล
Q.House Avenue พระรามห้า ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ลัดดารมย์ Elegance วงแหวน-สาทร แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ลัดดารมย์ ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วรารมย์ Premium วัชรพล-จตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
คาซ่า Grand อ่อนนุช-วงแหวน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
คาซ่า Grand ราชพฤกษ์-พระรามห้า ต�าบลบางเลน อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
คาซ่า Grand สุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
คาซ่า Legend เกษตร-นวมินทร์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
คาซ่า Legend ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า แขวงวัดไชยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน (บางใหญ่) กรุงเทพมหานคร
คาซ่า Legend พระรามห้า-ราชพฤกษ์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย (บางใหญ่) จ.นนทบุรี
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
คาซ่า Presto ประชาอุทิศ 90 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
คาซ่า วิลล์ รังสิต-คลองสอง ต.คลองรังสิตฝั่งใต้ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
คาซ่า วิลล์ บางนา-เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
คาซ่า วิลล์ รามค�าแหง-วงแหวน 2 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
คาซ่า วิลล์ รามอินทรา วงแหวน 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
คาซ่า วิลล์ วัชรพล-เพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
คาซ่า วิลล์ บางใหญ่ ถ.บางรักใหญ่-บ้านใหม่ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
คาซ่า วิลล์ ประชาอุทิศ 90 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
คาซ่า วิลล์ วงแหวน-จตุโชติ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
คาซ่า วิลล์ ปิ่นเกล้า-ศรีรัช ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เดอะทรัสต์ วิลล์ ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ถ.วัดใหญ่-ขุนมหาดไทย ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
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สถานที่ตั้งของโครงการบ้าน	 โทร 1388 ทุกโครงการ

กรุงเทพและปริมณฑล
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.คลองตะเค็ดฝั่งตะวันออก ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้า
  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
คาซ่า ซิติ้ ประชาอุทิศ 90 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
คาซ่า ซิตี้ ดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
คาซ่า ซิตี้ ดอนเมือง-ศรีสมาน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
คาซ่า ซิตี้ กัลปพฤกษ์-สาทร ต.บางหว้า เขตภาษีภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
คาซ่า ซิตี้ ราชพฤกษ์-พระรามห้า ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
คาซ่า ซิตี้ พระรามห้า-ปิ่นเกล้า ต.บางสีทอง (บางกรวยฝั่งเหนือ) อ.บางกรวย(ตลาดขวัญ)
  จังหวัดนนทบุรี
คาซ่า Waterside พระรามห้า ต.บางขนุน อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เดอะทรัสต์ ทาวน์โฮม รังสิตคลอง 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
กัสโต้ บางนา-สุวรรณภูมิ ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
กัสโต้ วงแหวน-พระรามห้า ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
กัสโต้ เพชรเกษม-ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
กัสโต้ ราชพฤกษ์-พระรามห้า ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
กัสโต้ เพชรเกษม 69 - กาญจนาภิเษก แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
Q District กิ่งแก้ว-สุวรรณภูมิ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
Q District ดอนเมือง-สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
Q District สุขสวัสดิ์-วงแหวนพระรามสาม ต�าบลบางจาก อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
Q District เวสต์เกต ต�าบลบางรักพัฒนา อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ต่างจังหวัด
ลัดดารมย์ Elegance ศาลากลาง ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
คิวเฮ้าส์ วิลล่า นครพิงค์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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 ศรีราชา ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
คาซ่า Grand มิตรสัมพันธ์ ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
คาซ่า Legend บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
คาซ่า วิลล์ บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
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สถานที่ตั้งของโครงการบ้าน	 โทร 1388 ทุกโครงการ

ต่างจังหวัด
คาซ่า วิลล์ ระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
คาซ่า ซีไซด์ ระยอง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เดอะทรัสต์ บ้านโพธิ์ ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

สถานที่ตั้งของโครงการคอนโดมิเนียม โทร 1388 ทุกโครงการ

กรุงเทพและปริมณฑล
คิว คอนโด สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
คาซ่า คอนโด @MRT สามแยกบางใหญ่ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
เดอะทรัสต์ คอนโด งามวงศ์วาน ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน(ลานโตนด) อ.นนทบรุ(ีตลาดขวญั) จ.นนทบรุี
เดอะทรัสต์ คอนโด @BTS เอราวัณ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เดอะพอยต์ คอนโด รังสิต-คลอง 6 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต่างจังหวัด
คิวซีไซด์ หัวหิน ถ.เพชรเกษม อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี
คิวเฮ้าส์ คอนโด พหลโยธิน เชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
คาซ่า คอนโด แอทซีเอ็มยู 2 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
คาซ่า คอนโด ศรีราชา ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เดอะทรัสต์ คอนโด นครปฐม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ถ.ทางหลวงแผ่นดินสายอ้อมเมืองชลบุรี ต.หนองไม้แดง
  อ.เมือง จ.ชลบุรี
เดอะทรัสต์ คอนโด หัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เดอะพอยต์ คอนโด แหลมฉบัง ต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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สถานที่ตั้งของโรงแรม	และโครงการเซอร์วิส	อะพาร์ตเมนต์

โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ประตูน�้า ซอยสมประสงค์ 3 (เพชรบุรี 15) ถนนเพชรบุรี โทร 0-2653-6690
  กรุงเทพมหานคร
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
โรงแรม เซ็นเตอร์ พอยต์ พัทยา 275 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร 038-186-888
เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท โทร 0-2365-8300
  กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้งของ	โครงการอาคารส�านักงานให้เช่า

คิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ ชั้น 1 อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ โทร 0-2234-7500-4
  เลขที่ 38 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม
  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
คิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 16 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก โทร 0-2264-2245-7
  เลขที่ 66 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ
  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
คิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น G อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร โทร 0-2679-1621-2
  เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
คิวเฮ้าส์ เพลินจิต ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต โทร 0-2254-1020-1
  เลขที่ 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โทร 0-2677-7177
  เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
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