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วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้น�ำด้านคุณภาพและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการ ส�ำหรับลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย

พันธกิจ

ด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ

•	สร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวโดยการเน้นด้านคุณภาพและการให้บริการ
ที่ดีเลิศกับลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย
•	พัฒนานวัตกรรมของสินค้าและการให้บริการเพือ่ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ด้านคุณภาพชีวิตการท�ำงาน

•	สร้างสรรค์บรรยากาศ และวัฒนธรรมการท�ำงาน รวมทั้งปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการท�ำงานสูงสุด

ด้านบุคลากร

•	ด�ำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน
•	สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองในแขนงต่างๆ
ที่สอดคล้องกับส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ

ด้านคุณภาพสังคม

•	คุณภาพสังคมในโครงการ เน้นความร่มรืน่ น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และความสะดวก
ปลอดภัย ของลูกค้า
•	คุณภาพสังคมโดยรอบ ส่งเสริมและรับผิดชอบต่อชุมชนในบริเวณรอบๆ พื้นที่ที่บริษัท
และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจอยู่ รวมทั้งสังคมวงกว้าง

ด้านคุณภาพการลงทุน

•	มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงาน และรูปแบบของการลงทุน เพื่อสร้างความเติบโต
ทางผลก�ำไรที่เหมาะสมและยั่งยืน
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปในรอบปี 2561 - 2563
สรุปข้อมูลงบการเงิน

2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562

(หน่วย : ล้านบาท)
2563

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขายสุทธิ
รายได้รวม
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรสุทธิ

54,164
27,878
26,286
15,887
16,148
5,553
3,798

50,902
24,039
26,863
10,680
10,949
3,596
2,854

47,667
21,099
26,568
9,138
9,377
2,820
2,123

2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562

2563

23.5
14.9
7.1
0.35
0.22
1.1
4.5
2.45

26.1
10.7
5.4
0.27
0.20
0.9
4.6
2.51

22.6
7.9
4.3
0.20
n.a.
0.8
10.4
2.48

			
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
ความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
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สารจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 (COVID-19) ในปี 2563 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะวิกฤตครัง้ รุนแรง
ขณะทีเ่ ศรษฐกิจไทยได้รบั ผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและบริการ จากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทลี่ ดลงจากปี
2562 ถึงร้อยละ 83 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 ซึ่งกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยรวม
จากปัจจัยข้างต้น ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้รวมจากธุรกิจหลัก 9,138 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
ร้อยละ 14 คิดเป็นสัดส่วนรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จากค่าเช่าและบริการ ร้อยละ 93 และร้อยละ 7 ตามล�ำดับ
ขณะที่ก�ำไรสุทธิเท่ากับ 2,123 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 26 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารต้นทุนและควบคุม
ค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น รวมทั้งมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.64 เท่า (ปี 2562
เท่ากับ 0.77 เท่า) ท�ำให้บริษัทฯ ยังคงระดับความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับเครดิตโดย TRIS Rating อยู่ที่ระดับ A- / Stable
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดโครงการแนวราบใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวม 4 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 2 โครงการ และ
ทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 5,012 ล้านบาท ภายใต้ 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยยึด
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพือ่ เข้าถึงความต้องการทีแ่ ท้จริงของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์รปู แบบใหม่
ที่ทันสมัย พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน 3) เพิ่มประสิทธิภาพการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายในแต่ละโครงการโดยการเพิ่มความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ และ 4) ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ยังคงยึดมัน่ และให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนด้วยการสร้างสมดุลทีเ่ หมาะสมใน 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ส่งมอบคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั ลูกค้า รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับบริการหลังการขายทีค่ รบวงจร
และความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในโครงการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเน้นการด�ำเนินงานบนพื้นฐานของการก�ำกับดูแลที่ดี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการ
ส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในระดับดีเลิศ
(Excellent) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
ท้ายทีส่ ดุ นี้ คณะกรรมการบริษทั ใคร่ขอขอบคุณลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ กู้ สถาบันการเงิน คูค่ า้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายทีใ่ ห้การสนับสนุน
บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และบริษัทฯ จะยังยึดมั่นการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์)
ประธานกรรมการ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำ กัด (มหาชน) ได้จัดท�ำ ขึ้นภายใต้นโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งก�ำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชี
ด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดท�ำงบการเงิน
เพื่อให้สะท้อนผลการด�ำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�ำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการให้มี
การสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปในการใช้งบการเงิน
ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒิ เป็นผูด้ แู ลเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว้ใน
รายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและผลการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่มีเงื่อนไขท�ำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท
ควอลิตเี้ ฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์)
ประธานกรรมการ
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ในรอบปี 2563 ได้
จัดให้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง เพื่อหารือและพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญด้วยความเป็นอิสระ โดยมีรายนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
1. นายราชัย
2. นายสุริย์
3. นายอดุลย์

วัฒนเกษม
บัวคอม
วินัยแพทย์

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
7/7
7/7
7/7

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีผลการปฏิบัติงานในรอบปี สรุปได้ ดังนี้
1. ส อบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี ของบริษทั ร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในและฝ่ายจัดการ เห็นว่า
งบการเงินของบริษทั ได้จดั ท�ำตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปและข้อก�ำหนดของทางการ มีการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีข้อสังเกตที่เป็น
สาระส�ำคัญ
		ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ครัง้
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น รับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะทีส่ ำ� คัญจากผูส้ อบบัญชี และเป็นการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่ อย่างทันเวลา ท�ำให้งบการเงินมีความถูกต้อง เป็นที่น่าเชื่อถือ
กับผู้ใช้งบการเงิน
2. ด ูแลงานตรวจสอบภายใน พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจ�ำปี ซึ่งจัดท�ำขึ้นจากการพิจารณา ความเสี่ยงของ
แต่ละระบบงานที่ส�ำคัญของบริษัท และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบประจ�ำปี
		คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นเรือ่ งการควบคุมภายในให้รดั กุม เพือ่ ป้องกันหรือ
ลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ แนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญ
กับการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ เพือ่ ให้งานตรวจสอบภายในด�ำเนินการอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิผล ในปี 2563 ไม่พบความบกพร่องเรื่องการควบคุมภายในอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
3. ส อบทานความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเพียงพอของระบบ
บริหารความเสี่ยง โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อก�ำหนดประเภทความเสี่ยง หลักเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยง และประเมินผลกระทบของความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการด�ำเนินธุรกิจ
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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4. ด ูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ทราบถึง กฎ ระเบียบของทางการและกฎหมายที่
เกีย่ วข้องทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบเป็นประจ�ำ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ในรอบปี 2563 ไม่พบเหตุการณ์ใดทีเ่ ป็นข้อบ่งชีท้ แี่ สดงว่า มีการปฏิบตั ทิ ขี่ ดั ต่อ กฎ ระเบียบของทางการและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง อย่างมีสาระส�ำคัญ
5. ค ดั เลือกผูส้ อบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ผลการ
ปฏิบตั งิ านและการบริการ รวมถึงค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมของผูส้ อบบัญชี ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
คัดเลือกผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึง่ ได้นำ� เสนอคณะกรรมการบริษทั และได้รบั อนุมตั กิ ารแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563
6. ส อบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยดูแลให้บริษัทมีขั้นตอนปฏิบัติการท�ำรายการเกี่ยวโยงทุกรายการให้ถูกต้องตาม
ข้อก�ำหนดของทางการ และก�ำหนดแนวทางในการดูแลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ให้มเี งือ่ นไขการท�ำรายการโดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ เสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของทางการ
7. ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีระบบการรับเรือ่ งร้องเรียนจาก
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบริษทั
และให้มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นที่ยอมรับ เพิ่มความเชื่อมั่นแก่
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
8. ป ฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอบเขตทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ใน “กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ” ของบริษทั
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังอย่างเป็นอิสระ และได้มกี ารพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
9. จัดให้มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ		
		 - องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การฝึกอบรมและทรัพยากร
- การประชุม
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสัมพันธ์กับผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร
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		ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอทุกไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาโดยสรุปว่า บริษทั ยึดถือการบริหารจัดการตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นส�ำคัญ มีผลให้
ระบบการบริหารจัดการและระบบการควบคุมภายในของบริษทั ไม่มขี อ้ บกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ และเป็นการปฏิบตั โิ ดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

							

(นายราชัย วัฒนเกษม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
หรือตราบเท่าที่วาระการเป็นกรรมการยังคงอยู่ มีสมาชิก 3 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่มิได้เป็น
ผู้บริหาร (Non-executive Directors) 1 ท่าน ได้แก่
1. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2. นายราชัย วัฒนเกษม
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เกีย่ วกับนโยบายทรัพยากรบุคคล การสรรหากรรมการ นโยบายการก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนส�ำหรับพนักงาน โดยใช้ผลประกอบการ
ของบริษัท เป็นเกณฑ์การพิจารณา รวมทั้ง การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครัง้ เพือ่ ร่วมกันพิจารณาวาระต่างๆ และ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบตามวาระ
2. พิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ�ำปี 2563
3. พิจารณาโบนัสกรรมการส�ำหรับปี 2562
4. พิจารณาโบนัสพนักงานประจ�ำปี 2563 และขึ้นเงินเดือนพนักงานประจ�ำปี 2564
5. พิจารณาโบนัสประจ�ำปี 2563 และขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี 2564 ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. พิจารณาเรื่องการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี 2563

(นายอดุลย์ วินัยแพทย์)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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รายงานจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษทั ควอลิตเี้ ฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำหน้าทีส่ นับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำกับดูแล ให้บริษทั
มีนโยบาย ข้อก�ำหนด และวิธีปฏิบัติ เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการก�ำหนดนโยบายและวางแผนงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมีรายนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในปี 2563 ดังนี้
		

รายชื่อ

1. นายสุริย์
บัวคอม
2. นายราชัย
วัฒนเกษม
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท
4. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย
5. นายกรศุทธิ์
ปิยัมบุตร
			

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

4/4
4/4
4/4
3/4
1/1

หมายเหตุ : * นายกรศุทธิ์ ปิยัมบุตร ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งสามารถสรุป
สาระส�ำคัญการด�ำเนินงานได้ ดังนี้
(1) พ จิ ารณารับทราบและทบทวนข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพือ่ การพัฒนาการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
		คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้รบั ทราบและทบทวนข้อเสนอแนะของ IOD เพือ่ การพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัท ตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) รวมถึงได้พิจารณาแนวทางแก้ไข
เพื่อพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
(2) ก ารทบทวนประจ�ำปี เกี่ยวกับการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code 2017) มาปรับใช้ตาม
บริบททางธุรกิจของบริษัท
		คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้เห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ซึ่งออกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงได้มกี ารทบทวนการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ปี 2560
(CG Code 2017) มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทและได้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
		หมายเหตุ ปัจจุบนั บริษทั ได้รบั การรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2560 และได้รบั การรับรองในการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ฯิ เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน
2562
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
		 เพือ่ สอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ คี ณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้กำ� หนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะทุกคณะ
เพื่อน�ำผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และได้สนับสนุนให้กรรมการเข้ารับอบรมหลักสูตรต่างๆ
ของ IOD และหลักสูตรจากสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) การก�ำหนดแนวทางการพัฒนากิจการอย่างยั่งยืน
		คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้ให้นโยบายแนวทางการด�ำเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้บริษัท
ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยเจตนารมณ์ ที่มุ่งมั่นในการผลักดันการปฏิบัติงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลให้ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด
(มหาชน) ได้รับผลการประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการในปี 2563 ดังนี้
• ผลประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2563
		บริษัทได้รับผลการประเมินในระดับ ดีเลิศ หรือ 5 ดาว จากการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ในปี 2562 บริษัทได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ
เช่นเดียวกัน)
• ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563
		บริษัทได้รับผลการประเมินด้วยเต็ม 100 คะแนน จากการจัดท�ำโครงการของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้ให้ความส�ำคัญ และมีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่จะพัฒนาการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคง และการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน อันจะเป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสังคมโดยรวม ต่อไป
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(นายสุริย์ บัวคอม)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการ
นายบุญสม
เลิศหิรัญวงศ์
นายราชัย
วัฒนเกษม
		
นายอดุลย์
วินัยแพทย์
		
นายสุริย์
บัวคอม
นายนพร
สุนทรจิตต์เจริญ
นายอดิศร
ธนนันท์นราพูล
นางสุวรรณา พุทธประสาท
นายอาชวิณ
อัศวโภคิน
นายเฉลิม
เกียรติธนะบ�ำรุง
นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์
นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหาร
นายเฉลิม
นายประวิทย์
นางสาวอภิญญา
นายอดิศักดิ์
นายสมมาตร
นางสาวอรทัย

เกียรติธนะบ�ำรุง
โชติวัฒนาพันธุ์
จารุตระกูลชัย
ศรีสุข
พรหมคุณากร
เหลืองไพฑูรย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

13

นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ (อายุ 67 ปี)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 21 กันยายน 2558)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2563)
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรอบรม
ปี 2562 - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 7/2019
			
- หลักสูตร Ethical Leaderships Program (ELP) 15/2019
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�ำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์กร หรือหน่วยงานอื่น
2558 - ปัจจุบัน
อธิการบดี
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารอาคารสถานที่
		
และระบบสาธารณูปโภค
2558 - 2561
ประธานกรรมการ
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บริษัท
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
มหาวิทยาลัยชินวัตร
สภากาชาดไทย
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

นายราชัย วัฒนเกษม (อายุ 73 ปี)
กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 10 สิงหาคม 2548)
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2562)
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 23 มิถุนายน 2551)
กรรมการบรรษัทภิบาล (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 20 ธันวาคม 2559)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2563)
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2562 - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 7/2019
ปี 2554 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
ปี 2550 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558 - 2561
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
		
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท
บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็ค คอร์ปอร์เรชั่น
(ประเทศไทย)
บจก. ยิบอินซอย และ แย๊คส์
บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายอดุลย์  วินัยแพทย์ (อายุ 74 ปี)
กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 30 มีนาคม 2561)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2562)
กรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 30 มีนาคม 2561)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2563)
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2553 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) (1/2010)
ปี 2550 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) (2/2007)
ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (7/2005)
ปี 2545 - หลักสูตร Directors Certification Program (25/2002)
สถาบันอื่น
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 388)
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง, ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.)
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
ก.ค. 2561 - ก.ย. 2561 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เม.ย. 2552 - ก.ค. 2561 ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เม.ย. 2552 - ส.ค. 2560 กรรมการตรวจสอบ
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
องค์กร หรือหน่วยงานอื่น
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ
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บริษัท
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บจก. เอเวอร์กรีน พลัส
บมจ. ไอจีเอส
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�ำปะหลัง
แห่งประเทศไทย (TTDI)

นายสุริย์ บัวคอม (อายุ 76 ปี)
กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 20 เมษายน 2553)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557)
กรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 26 พฤษภาคม 2557)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2563)
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2562 - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 7/2019
		
- หลักสูตร Ethical Leaderships Program (ELP) 15/2019
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�ำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2556 - 2559
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการสรรหา

บริษัท
บมจ. ไทยไวร์โพรดักส์
บมจ. บลิส-เทล
Zhengxin Bank Co., Ltd.

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ (อายุ 62 ปี)
กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 27 มิถุนายน 2560)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2563)

100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00093 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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. รุ่น 2549)

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
ช่วงเวลา
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ต�ำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2556 - ส.ค. 2560
กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2554 - ก.ค. 2561
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2554 - มิ.ย. 2560
กรรมการบริหาร
2537 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2538 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
กรรมการ
		
กรรมการ
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2533 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2530 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2529 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2548 - ก.ย. 2561
กรรมการ
2548 - ก.ค. 2561
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2548 - 2560
กรรมการ
2544 - 2559
กรรมการ

บริษัท
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์
บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
Land and Houses U.S.A., Inc.
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บจก. แอล เอช แอสเซท
บจก. แอล เอช เรียลเอสเตท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1
บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส
บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ
บจก. แอล.เอช. เมืองใหม่
บจก. สยามธานี เรียลเอสเตท
บจก. สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้
บจก. แอตแลนติก เรียลเอสเตท
บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
บจก. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บจก. ดับเบิ้ลทรี
บมจ. เมืองใหม่ กัตทรี

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล (อายุ 66 ปี)
กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 9 พฤษภาคม 2546)
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 30 มีนาคม 2561)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2563)

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2547 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
		
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
สถาบันอื่น
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2545 - มี.ค. 2556
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
กรรมการ
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ
			
2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2534 - ปัจจุบัน
กรรมการ

บริษัท
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Land and Houses U.S.A., Inc.
บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้
บจก. แอล เอช แอสเซท
บจก. แอล เอช เรียลเอสเตท
กองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II
บจก. แอล เอช เมืองใหม่
บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นางสุวรรณา พุทธประสาท (อายุ 65 ปี)
กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 27 มิถุนายน 2543)
กรรมการบรรษัทภิบาล (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2563)

7,013,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06546 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2554 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
ปี 2550 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
ปี 2547 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2554 - ส.ค. 2560
กรรมการ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
กรรมการ
		
กรรมการ
		
กรรมการ
		
กรรมการ
		
กรรมการ
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
กรรมการ
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
กรรมการ
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
กรรมการ
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บริษัท
บมจ. แมนดาริน โฮเต็ล
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
บลจ.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้
แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์
กัสโต้ วิลเลจ
คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)
คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)
พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท
คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)
เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
แอล แอนด์ เอช โฮเทลแมเนจเมนท์
คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์
แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์
คาซ่า วิลล์
คิว.เอช. แมเนจเม้นท์
คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล
เดอะ คอนฟิเด้นซ์

นายอาชวิณ อัศวโภคิน (อายุ 45 ปี)
กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 26 ธันวาคม 2560)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2563)
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2557 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการและ
		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดสายการตลาด
		
และช่องทางการขาย
2554 - 2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ

บริษัท
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ำรุง (อายุ 68 ปี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2563)

136,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00127 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ถือโดยคู่สมรส)

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2548 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2005
		
- หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่น 16/2005

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ธ.ค. 2561
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
2557 - ธ.ค. 2561
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2556 - ส.ค. 2560
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสูงสุดด้านการปฏิบัติการ
2554 - ธ.ค. 2561
กรรมการ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548 - ธ.ค. 2561
กรรมการ
		
กรรมการ
2547 - ธ.ค. 2561
กรรมการ
		
กรรมการ
2544 - ธ.ค. 2561
กรรมการ
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บริษัท
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.

ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน
ดับเบิ้ล ทรี
แอล เอช เรียลเอสเตท
แอล เอช แอสเซท
แอล เอช เมืองใหม่

นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ (อาย 63 ปี)
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 20 เมษายน 2553)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2563)
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

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

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
กรรมการ
		
กรรมการ
		
กรรมการ
		
กรรมการ
		
กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
กรรมการ
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
กรรมการ
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ

บริษัท
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.

กัสโต้ วิลเลจ
เดอะ คอนฟิเด้นซ์
เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)
คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)
พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท
คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์
คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)
คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล
คาซ่า วิลล์
คิว.เอช. แมเนจเม้นท์

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย (อายุ 58 ปี)
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 10 สิงหาคม 2561)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558)
กรรมการบรรษัทภิบาล (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558)
เลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2563)
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2559 - หลักสูตร How to Develop Risk Management (HRP)
		
- Directors Accreditation Program : (DAP)
สถาบันอื่น
2563
- TLCA CFO Professional Development Program 2020, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
			 • ครั้งที่ 4/2020 “Capital Structure and Funding Strategy”
			 • ครั้งที่ 6/2020 “Update on Taxes and Foreign Investment Issues”
			 • ครั้งที่ 7/2020 “Data Privacy Law and Cyber Security”
			 • ครั้งที่ 8/2020 “Strategic Financial Communication”
2562
-	TLCA CFO Professional Development Program 2019, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
		
- Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 1, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		
- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (FCS), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
		
- สัญญาเช่าต่องบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
		
กรรมการ
		
กรรมการ
		
กรรมการ
		
กรรมการ
		
กรรมการ
		
กรรมการ
		
กรรมการ
		
กรรมการ
		
กรรมการ
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บริษัท
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.

คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล
กัสโต้ วิลเลจ
เดอะ คอนฟิเด้นซ์
เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)
คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)
คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์
คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)
คาซ่า วิลล์
คิว.เอช. แมเนจเม้นท์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า โดยมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 6
และ 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เลขทะเบียนบริษัทมหาชน
เลขที่ 0107536000579 โทรศัพท์ 0-2677-7000 โทรสาร 0-2677-7009 เว็บไซต์ “www.qh.co.th” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีทุนจดทะเบียน 10,714,426,091 บาท ทุนช�ำระแล้ว 10,714,381,645 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 10,714,381,645 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1. ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส�ำคัญ

		บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) มีประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส�ำคัญ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้
		

ปี 2526	บริษทั ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ด้วยทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1.0 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2526 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านอย่างครบวงจรบนที่ดินของลูกค้า

		

ปี 2533	บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อาคาร
ที่พักอาศัยให้เช่าและอาคารส�ำนักงานให้เช่า
ปี 2534	บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนและน�ำหุ้นสามัญเข้าท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2534
ปี 2535

บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน

ปี 2536

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2536

ปี 2540

บริษัทประสบปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจในช่วงวิกฤติการณ์การเงิน

ปี 2542	บริษัทได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารและสถาบันการเงินและสามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ด้วยดี และในปี 2548 บริษัทได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืม
ให้แก่ธนาคารและสถาบันการเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครบทั้งจ�ำนวน
ปี 2544	บริษทั ได้เพิม่ ทุนและเสนอขายหุน้ ให้แก่ Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd.
(GIC) สัดส่วนร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่าหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด 812.0 ล้านบาท
ปี 2549	บริษัทและบริษัทย่อยได้จ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
ให้สิทธิการเช่า และ/หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ส�ำหรับโครงการประเภทอาคารส�ำนักงาน
(Office Building) จ�ำนวน 2 โครงการ คือ โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต และโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากส�ำนักงาน ก.ล.ต. เมือ่
วันที่ 7 ธันวาคม 2549 และบริษทั ได้ลงทุนในกองทุนรวมจ�ำนวน 204.5 ล้านหน่วย ซึง่ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 25.66 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมและคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,045.1 ล้านบาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

25

				นอกจากนี้ บริษทั จัดการ ได้แต่งตัง้ ให้บริษทั คิว. เอช. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั
เป็นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์ทงั้ หมดทีก่ องทุนรวมเข้าลงทุน
ในครั้งนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี และคู่สัญญาสามารถขยายเวลาได้อีกเป็นคราวๆ คราวละไม่เกิน 5 ปี
ปี 2555	บริษทั ได้จำ� หน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง และ/หรือให้สทิ ธิการเช่า และ/หรือ
โอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม จ�ำนวน 3 โรงแรม คือ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์
ประตูนำ�้ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขมุ วิท 10 และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม ให้แก่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (QHHR) (“กองทุนรวม”)
ซึ่งได้รับอนุมัติจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 และบริษัทได้ลงทุนในกองทุนรวม
จ�ำนวน 105.28 ล้านหน่วย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.33 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม
และคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,050.28 ล้านบาท
				โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินแล้ว กองทุนรวมจะน�ำอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าออกให้เช่าหรือให้เช่าช่วงแก่บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
				ทั้งนี้ บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นผู้บริหาร
จัดการโรงแรม และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์เป็นระยะเวลา 3 ปี และคู่สัญญาสามารถขยายเวลาได้
อีกเป็นคราวๆ คราวละไม่เกิน 3 ปี
ปี 2560	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“LHFG”) ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้กับ CTBC Bank Co.,Ltd (“CTBC”) ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลดลงจากร้อย
ละ 21.34 เป็นร้อยละ 13.74 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว
ปี 2561	บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จ�ำกัด ได้เปิดให้บริการโรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา ในเดือน
ธันวาคม 2561 (ปี 2563 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ไพร์ม พัทยา”)

2

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
		บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ขายและให้เช่า รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทอื่น และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถจ�ำแนกได้ดังนี้ คือ
		 1. ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน
		 2. ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
		 3. ธุรกิจโรงแรม
		 4. ธุรกิจอาคารส�ำนักงานให้เช่า
		 5.	ธุรกิจรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ อาคารส�ำนักงานให้เช่า และ
บ้านที่พักอาศัยให้เช่า
		 6. ธุรกิจการลงทุน
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(รายละเอียดตามหัวข้อ การตลาดและการแข่งขัน ข้อ 1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อย่อย ก) ถึง ง))

2.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
19.87%

100.0%

บมจ. โฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์

25.66%

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
ควอลิตี้ เฮ้าส์  

บจก. คิว.เอช.
อินเตอร์เนชั่นแนล

100.0%

บจก. คิว.เอช. อินเตอร์
เนชั่นแนล (บีวีไอ)

100.0%

100.0%

บจก. เซนเตอร์ พอยต์
ฮอสพิทอลิตี้

100.0%

บจก. คาซ่า วิลล์

100.0%

บจก. พร็อพเพอร์ตี้
โฮสท

100.0%

บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์

บจก. คาซ่า วิลล์  
(เพชรบุรี 2553)
100.0%

31.33%

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่า ควอลิตี้เฮ้าส์
โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

13.74%

2/

บมจ. แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

100.0%

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จ�ำกัด (มหาชน)

บจก. คาซ่า วิลล์
(ระยอง 2553)

14.15%

Harbour View
Corporation 1/

100.0%
80.58%

บจก. คิว.เอช.
แมเนจเม้นท์

19.42%

บจก. คิว.เฮ้าส์
พรีคาสท์
100.0%

บจก. กัสโต้ วิลเลจ
100.0%

บจก. คาซ่า วิลล์
(ชลบุรี 2554)
100.0%

บจก. คาซ่า วิลล์
(ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
หมายเหตุ : 1/ ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 85.85 ของ Harbour View Corporation ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ได้แก่
1. Glory Star
23.63%
2. IPEM
31.83%
3. RGR
30.39%
2/ สัดส่วนการถือหุ้น 13.74% ค�ำนวณจากจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว
21,183,660,594 หุ้น

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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			 บริษัทมีนโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังนี้
2.2.1 บริษัทย่อย
				
บริษทั ได้ลงทุนในบริษัทย่อย 13 บริษัท ได้แก่
				
1. บ ริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ
100 ปัจจุบันด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน และหน่วยใน
อาคารชุดพักอาศัย
2. บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ถือหุ้นโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 80.58 และส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 19.42 ถือหุ้นโดยบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จ�ำกัด ปัจจุบันไม่ได้ด�ำเนินธุรกิจ เนื่องจาก
ได้โอนย้ายงานบริหารงานสาธารณูปโภค และบริการหลังการขายโครงการบ้านไปยังบริษัทและ
บริษัทย่อย
3. บริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด ถือหุ้นโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบันด�ำเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
4. บริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ถือหุน้ โดยบริษทั ในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบนั ด�ำเนิน
ธุรกิจรับจ้างบริหารในอาคารทีพ่ กั อาศัย โรงแรม และอาคารส�ำนักงานให้เช่า และลงทุนในบริษทั
ต่างๆ
5. บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบันด�ำเนินธุรกิจการลงทุนใน Harbour View Corporation
ซึง่ ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรมและอาคารส�ำนักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง ประเทศเวียดนาม และ
ได้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 14.15
6. บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ปัจจุบันด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน และ
หน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
7. บริษทั คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จ�ำกัด บริษทั ถือหุน้ ผ่านบริษทั คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ปัจจุบันด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน และ
หน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
8. บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ
100 เพือ่ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูปให้กบั โครงการบ้านส�ำหรับบริษทั
และบริษัทในเครือ
9. บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100
เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน และหน่วยในอาคาร
ชุดพักอาศัย
10. บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัทคาซ่า วิลล์ จ�ำกัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน หน่วยใน
อาคารชุดพักอาศัย และธุรกิจโรงแรม
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11. บ ริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
12. บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด
ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ หน่วยในอาคาร
ชุดพักอาศัย
13. บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบ
ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์
			 2.2.2 บริษัทร่วม
				
บริษทั ได้ลงทุนในบริษัทร่วม 2 บริษัท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2 กองทุน ได้แก่
1. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทมีนโยบายลงทุนระยะยาวโดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.87 บริษัทร่วมดังกล่าวประกอบธุรกิจค้าปลีก
โดยจ�ำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง
อาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center) โดยใช้ชื่อ
โฮมโปร (HomePro) เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และการให้บริการพื้นที่ร้านค้าให้เช่า
2. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.74
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุน
ระยะยาวในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
โดยให้บริการเกี่ยวกับเงินฝาก สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อบุคคล โดยบริษัทร่วม
ดังกล่าวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
3. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ จัดตัง้ ขึน้ ในเดือนธันวาคม 2549 ซึง่ บริษทั
ลงทุนระยะยาวโดยถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25.66 ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าและได้รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ�ำนวน
7,970 ล้านบาท อาคารส�ำนักงานให้เช่าที่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 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
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน มูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเท่ากับจ�ำนวน 3,360 ล้านบาท ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ ได้แก่ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์
ประตูน�้ำ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม
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2.2.3 บริษัทอื่น ได้แก่
				Harbour View Corporation ซึ่งด�ำเนินธุรกิจโรงแรม และอาคารส�ำนักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง
ประเทศเวียดนาม โดยเดิมบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถือหุ้น
ร้อยละ 21 ปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นได้ลดลงเหลือร้อยละ 14.15 สาเหตุจากบริษัทไม่ได้ท�ำการจองซื้อ
หุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ดังกล่าว ทีเ่ สนอขายแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน เนือ่ งจากเห็นว่าบริษทั ดังกล่าวมี
ผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
		 2.3 เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
			บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ธุรกิจโรงแรม
และธุรกิจอาคารส�ำนักงานให้เช่า ทั้งนี้ นโยบายการด�ำเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า บริษัทและ
บริษัทย่อยยังคงมุ่งเน้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม
ที่มีคุณภาพในหลายระดับราคา ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย รวมทั้งการเน้นความปลอดภัยและบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
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เงินลงทุนของบริษัท
1.

เงินลงทุนของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

ทุนช�ำระแล้ว
%
(ล้านบาท) การถือหุ้น
1. บริษัทย่อย			
1.1 บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล
รับจ้างในอาคารที่พักอาศัย โรงแรม อาคาร
25.0
100.00
		 จ�ำกัด
ส�ำนักงานให้เช่า และลงทุนในบริษัทต่างๆ
1.2 บริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
3,000.0
100.00
1.3 บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
รับบริหารงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง
110.0
80.58
			
โครงการบ้าน (ปัจจุบันไม่ได้ด�ำเนินธุรกิจ
			
เนื่องจากได้โอนย้ายงานบริหารงาน
			
สาธารณูปโภคและบริการหลังการขาย
			
โครงการบ้านไปยังบริษัทและบริษัทย่อย)
1.4 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จ�ำกัด
ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
5.0
100.00
1.5 บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์
5.0
100.00
		 จ�ำกัด
2. บริษัทร่วม			
2.1 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด จัดจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์
13,151.2
19.87
		 (มหาชน)
ตกแต่งบ้าน
2.2 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ธุรกิจการลงทุน
21,183.7
13.74
		 จ�ำกัด (มหาชน)
2.3 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภท
7,863.1
25.66
		 ควอลิตี้ เฮ้าส์
อาคารส�ำนักงานให้เช่า
2.4 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม
3,360.0
31.33
		 สิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล
และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์
		 แอนด์ เรซิเดนซ์
ชื่อบริษัท

2.

ประเภท/ลักษณะธุรกิจ

เงินลงทุนของบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
ชื่อบริษัท

ประเภท/ลักษณะธุรกิจ

บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ำกัด ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ

ทุนช�ำระแล้ว
%
(ล้านบาท) การถือหุ้น
30.8
100.00
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3.

เงินลงทุนของบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
ชื่อบริษัท

บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
			
			
			
			

4.

บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จ�ำกัด
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จ�ำกัด
บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จ�ำกัด
บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จ�ำกัด
บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จ�ำกัด
บริษัท คาซ่า วิลล์
(ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จ�ำกัด
7. บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จ�ำกัด
			

5.

รับบริหารงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง
โครงการบ้าน (ปัจจุบันไม่ได้ด�ำเนินธุรกิจ
เนื่องจากได้โอนย้ายงานบริหารงาน
สาธารณูปโภค และบริการหลังการขาย
โครงการบ้านไปยังบริษัทและบริษัทย่อย)

ทุนช�ำระแล้ว
%
(ล้านบาท) การถือหุ้น
110.0
19.42

เงินลงทุนของบริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
ชื่อบริษัท

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภท/ลักษณะธุรกิจ

ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
และธุรกิจโรงแรม

ทุนช�ำระแล้ว
%
(ล้านบาท) การถือหุ้น
1,000.0
100.00
5.0
100.00
5.0
100.00
5.0
100.00
500.0
100.00
5.0
100.00
5.0

100.00

เงินลงทุนของบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ำกัด

ทุนช�ำระแล้ว
%
ชื่อบริษัท
ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
			(ล้านเหรียญสหรัฐ) การถือหุ้น
Harbour View Corporation
โรงแรมและอาคารส�ำนักงานให้เช่า
6.8
14.15
			
ในเมืองท่าไฮฟง ประเทศเวียดนาม
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การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ
1.

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มตามประเภทของธุรกิจแต่ละประเภท โดยจะใช้กลยุทธ์การ
แข่งขันที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของแต่ละประเภทธุรกิจซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
ก) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่
- ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน
			บริษทั และบริษทั ย่อยด�ำเนินการจัดสรรทีด่ นิ ขายพร้อมบ้าน โดยจะพิจารณาทีด่ นิ ทีต่ งั้ อยูใ่ นท�ำเลทีเ่ หมาะสม มีการ
จัดสรรที่ดินออกเป็นแปลงย่อยๆ และสร้างบ้านบนที่ดินดังกล่าว พร้อมทั้งมีการด�ำเนินการพัฒนาสาธารณูปโภค
ต่างๆ ด้วย ปัจจุบันธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินของบริษัทและบริษัทย่อยมีท�ำเลที่ตั้งโครงการที่สามารถเดินทางเข้า
ใจกลางเมืองได้สะดวก ทัง้ ย่านกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดระยอง และจังหวัดเชียงใหม่
			บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายขยายกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายให้กว้างขึน้ โดยปัจจุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยมีการพัฒนา
สินค้าตั้งแต่ระดับล่าง ระดับกลาง และระดับบน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าได้ ดังนี้
• สินค้าระดับบน
(ราคาต่อหลัง)
โครงการบ้านเดี่ยว

		
Q House
พฤกษ์ภิรมย์
บริษัท		
Avenue
					
			
> 20 ล้านบาท > 20 ล้านบาท

ลัดดารมย์/
ลัดดารมย์
Elegance
12-20 ล้านบาท

วรารมย์/
วรารมย์
Premium
8-12 ล้านบาท

1. บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์		
P
P
P
P
2. บจก. คาซ่า วิลล์
				P

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

33

• สินค้าระดับกลาง
(ราคาต่อหลัง)
		

บริษัท

		

Casa Grand/
Legend
7-12 ล้านบาท

โครงการบ้านเดี่ยว

Casa
Premium
5-7 ล้านบาท

Casa Ville/
Presto
4-6 ล้านบาท

Casa
Seaside
3-6 ล้านบาท

โครงการทาวน์เฮ้าส์
Casa
City
3-5 ล้านบาท

1. บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
		
P		
2. บจก. คาซ่า วิลล์
P
P
P		
3. บจก. คาซ่า วิลล์			
P
P
(ระยอง 2553)
4. บจก. คาซ่า วิลล์
P		
P		
(ชลบุรี 2554)
5. บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์
		
P		
6. บจก. กัสโต้ วิลเลจ
				

P
P

P
P

			 • สินค้าระดับล่าง
(ราคาต่อหลัง)
		
บริษัท
		

โครงการบ้านเดี่ยว
The Trust Ville
3-5 ล้านบาท

โครงการทาวน์เฮ้าส์

Gusto
< 3 ล้านบาท

1. บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์
P		
2. บจก. กัสโต้ วิลเลจ		
P
3. บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์		
P

The Trust Town Home
< 3 ล้านบาท
P

		 - ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
			บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการขยายธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โดยพิจารณาโครงการที่มี
ผลตอบแทนการลงทุนทีเ่ หมาะสม ท�ำเลทีต่ งั้ โครงการใจกลางเมือง หรือใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า (BTS) ทัง้ ในเส้นทาง
ปัจจุบนั และส่วนต่อขยายในอนาคต รวมทัง้ บริเวณแหล่งชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ ดินทางสะดวก นอกจากนี้ บริษทั ย่อย
ยังได้ขยายโครงการไปในต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดนครปฐม
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			ทัง้ นี้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าทีต่ อ้ งการความสะดวกในการเดินทางไปท�ำงานและ
การด�ำเนินชีวติ โดยเน้นกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีเ่ ป็นกลุม่ เจ้าของกิจการ ผูบ้ ริหารระดับกลางขึน้ ไป รวมทัง้ พนักงาน
บริษทั หรือคนรุน่ ใหม่ทตี่ อ้ งการความสะดวกในการเดินทางไปท�ำงาน และมีรปู แบบการใช้ชวี ติ ในเมืองเป็นส่วนใหญ่
โดยใช้ชื่อโครงการตามประเภทสินค้า ดังนี้
(ราคาต่อหน่วย)
		

สินค้าระดับบน

		

Q Condo

		

> 20 ล้านบาท

บริษัท		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สินค้าระดับกลาง

สินค้าระดับล่าง

Q Seaside
Casa Condo
The Trust
Condo
Q House Condo
Condo
3-10 ล้านบาท
2-5 ล้านบาท
1.5-4 ล้านบาท

บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
P
P
		
บจก. คาซ่า วิลล์		
P		
บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์				
P
บจก. คาซ่า วิลล์		
P			
(เพชรบุรี 2553)
บจก. คาซ่า วิลล์			
P
P
(ชลบุรี 2554)
บจก. คาซ่า วิลล์ 				
P
(ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
บจก. กัสโต้ วิลเลจ			
P
บจก. คาซ่า วิลล์ 			
P
(ระยอง 2553)			

The Point
Condo
< 1 ล้านบาท

P

P

ข) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่
- ธุรกิจโรงแรม
			บริษัทได้ก่อสร้างอาคารโรงแรมและเช่าอาคารโรงแรมภายใต้ชื่อ “เซนเตอร์ พอยต์” เพื่อให้บริการที่พักอาศัย
แก่ลูกค้าชาวต่างประเทศที่เข้ามาท�ำงานและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีความต้องการเช่าที่พักอาศัยในระยะสั้น
และระยะยาว โดยค�ำนึงถึงการให้บริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องพักอาศัย ดังนั้น บริษัท
และบริษัทย่อยจึงเลือกท�ำเลที่ตั้งของโครงการอยู่ในบริเวณใกล้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ หรือท�ำเลที่ตั้ง
ย่านใจกลางเมือง ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังเน้นการให้บริการในด้านอื่นๆ
เช่น ห้องประชุม ศูนย์ธุรกิจ ห้องอาหาร เป็นต้น และยังมีนโยบายการให้บริการที่มีคุณภาพ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย
			สินทรัพย์ที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจโรงแรม เป็นทั้งสินทรัพย์ระยะยาวและสินทรัพย์ที่บริษัทเช่ามาเพื่อด�ำเนินการ
อายุสัญญา 1-3 ปี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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- ธุรกิจอาคารส�ำนักงานให้เช่า
			บริษัทด�ำเนินการก่อสร้างอาคารสูงบนที่ดินของบริษัทและที่ดินเช่าระยะยาว เพื่อให้บริการพื้นที่ส�ำนักงานให้เช่า
แก่ลกู ค้า โดยเลือกท�ำเลทีต่ งั้ ของโครงการทีอ่ ยูใ่ นศูนย์กลางธุรกิจ (CBD: Central Business District) ทีม่ สี งิ่ อ�ำนวย
ความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบครัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญ
กับคุณภาพของอาคารที่ได้มาตรฐาน การให้บริการที่มีคุณภาพ และมีการวางรูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
ให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ค) ธุรกิจรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
		บริษัทและบริษัทย่อยได้รับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ อาคารส�ำนักงานให้เช่า
และบ้านที่พักอาศัยให้เช่า ดังนี้
		 -	รับจ้างบริหารอาคาร เวฟเพลส อาคารส�ำนักงานคิวเฮ้าส์ ลุมพินี และอาคารส�ำนักงานคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ให้แก่
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์
		 -	รับจ้างบริหารอาคารทีพ่ กั อาศัยให้เช่า ได้แก่ โครงการเซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ และโครงการเซนเตอร์
พอยต์ สุขมุ วิท-ทองหล่อ รับจ้างบริหารบ้านพักอาศัยให้เช่าโครงการ แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ให้แก่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
		 -	รับจ้างบริหารโรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ประตูน�้ำ โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 และโรงแรม เซนเตอร์
พอยต์ ชิดลม ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
		 - รับจ้างบริหารโรงแรม แมนดาริน ให้แก่ บมจ. แมนดารินโฮเต็ล
		 -	รับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช ให้แก่ บริษัท สยามรีเทล
ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ำกัด
ง) ธุรกิจการลงทุน
		บริษทั ได้ลงทุนโดยทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษทั ย่อยในบริษทั และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตามรายละเอียดต่างๆ
ดังต่อไปนี้
		 - Harbour View Corporation (“HVC”) บริษัทได้ลงทุนทางอ้อมใน HVC โดยบริษัทได้ถือหุ้นในบริษัท คิว.เอช.
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (“QHI”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ QHI ได้ถือหุ้นในบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์
เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ำกัด (“QHI (BVI)”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย QHI (BVI) ได้เข้าไปลงทุนใน HVC ใน
สัดส่วนร้อยละ 14.15 HVC ประกอบธุรกิจโรงแรมและอาคารส�ำนักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟงประเทศเวียดนาม
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- บ ริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.87 (รายละเอียดที่ได้
กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ข้อ 2.2.2. บริษัทร่วม ข้อย่อย 1

		

- บ ริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั โฮลดิง้ ทีไ่ ด้ลงทุนระยะยาวในธนาคารแลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.74 (รายละเอียด
ที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ข้อ 2.2.2. บริษัทร่วม ข้อย่อย 2

		 - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (“QHPF”)
			บริษัทและบริษัทย่อยจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือให้สิทธิการเช่า
และ/หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส�ำนักงาน (Office Building) จ�ำนวน 2 โครงการ คือ
โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต และโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์
และบริษัทเข้าลงทุนใน QHPF จ�ำนวน 204.5 ล้านหน่วย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.66 ของหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของ QHPF และคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,045.1 ล้านบาท
			นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญาโดยให้บริษัท และ/หรือ
บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property
Manager) ส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่ QHPF จะเข้าลงทุนในครั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับ
ค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งค่าธรรมเนียมบริหารดังกล่าวจะค�ำนวณอ้างอิงกับผลการด�ำเนินงานของแต่ละโครงการ
			ในปี 2563 บริษทั และบริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ได้ดำ� เนินการต่อสัญญา
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2565
		 - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
			ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ได้มีมติให้มีการด�ำเนินการจัดตั้ง
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (“QHHR”) โดยมีบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด ท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”)
โดยให้บริษัทจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูน�้ำ สุขุมวิท 10 และ
ชิดลม และด�ำเนินการเพือ่ ให้ QHHR ได้เข้าท�ำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ส�ำหรับโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม
จากส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน QHHR โดยการซือ้ หน่วยลงทุนของ
QHHR จ�ำนวนไม่เกิน 112 ล้านหน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าทัง้ หมดไม่เกิน 1,120 ล้านบาท
โดยประมาณ หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ QHHR ซึ่งบริษัทได้ลงทุน
ในกองทุนรวมเป็นจ�ำนวน 105.3 ล้านหน่วย มูลค่ารวม 1,053 ล้านบาท
			นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 99.99 และเช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบกิจการของ
โครงการเซนเตอร์ พอยต์ที่ QHHR เข้าลงทุนทั้ง 3 โครงการ โดยบริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ำกัด
จะเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินข้างต้นจาก QHHR เป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มระยะเวลาการเช่า ในอัตรา
ค่าเช่าและค่าเช่าช่วงตามที่ก�ำหนด และบริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ำกัด จะให้ค�ำมั่นแก่ QHHR
ว่าจะเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าจาก QHHR ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่าและเช่าช่วง (แล้วแต่กรณี) เป็น
ระยะเวลา 3 ปี หาก QHHR มีความประสงค์ โดยจะมีข้อก�ำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหมือนกับสัญญาเช่าและ
สัญญาเช่าช่วงเดิมทุกประการ รวมถึงสิทธิในการขอต่ออายุสัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงไปอีกครั้งละ 3 ปี นับ
จากวันสิ้นสุดของสัญญาเช่า และสัญญาเช่าช่วงแต่ละฉบับ รวมทั้งมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าค�้ำประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาเช่าอาคารพักอาศัยโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม ของกองทุนรวมที่มีต่อส�ำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ (“ส�ำนักงานทรัพย์สินฯ”) ในฐานะลูกหนี้ร่วม ซึ่งการเข้าค�้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่า
ของกองทุนรวมต่อส�ำนักงานทรัพย์สินฯ นี้ คิดเป็นมูลค่ารวมในเบื้องต้นประมาณ 86.2 ล้านบาท
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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			ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ยังมีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั เข้ารับประกันรายได้คา่ เช่าขัน้ ต�ำ่ จ�ำนวน 837 ล้านบาท ที่ QHHR
จะได้รับจากการลงทุนในโครงการเซนเตอร์ พอยต์ ทั้งสามโครงการ เป็นระยะเวลาโดยประมาณ 3 ปี นับตั้งแต่
วันที่ QHHR เข้าลงทุนในทรัพย์สิน (“ระยะเวลารับประกัน”) ซึ่งระยะเวลาในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต�่ำ
ดังกล่าว ได้สิ้นสุดแล้วในเดือน กรกฎาคม 2558

2.

นโยบายราคา

3.

การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย

	บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายการก�ำหนดราคาสินค้าตามประเภทของระดับสินค้าและต้นทุนในการผลิตสินค้า โดยก�ำหนด
ราคาให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้
			
บริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งช่องทางการจ�ำหน่ายตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

1) ธุรกิจการขายบ้านพร้อมที่ดินและขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
		 บริษทั และบริษทั ย่อยมีการใช้ชอ่ งทางการจ�ำหน่ายโดยผ่านส�ำนักงานขายของบริษทั และบริษทั ย่อยทีต่ งั้ อยู่ ณ โครงการนัน้ ๆ
รวมทั้ง การออกบูธในงานแสดงสินค้าตามความเหมาะสมและโอกาส
2) ธุรกิจโรงแรม
		 บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้
		 •	การขายโดยพนักงานบริษัท : ลูกค้าสามารถติดต่อกับพนักงานที่ส�ำนักงานขายส่วนกลาง หรือพนักงานบริษัท
เข้าพบลูกค้าที่ส�ำนักงานของลูกค้า ซึ่งพนักงานบริษัทสามารถชี้แจงรายละเอียดได้ครบทุกโครงการ เพื่อมุ่งเน้น
การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
		 • การขายโดยผ่านตัวแทน : บริษัทเปิดโอกาสให้ตัวแทนทุกบริษัทสามารถหาลูกค้ามาเช่าห้องพักทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเพิ่มลูกค้าได้มากขึ้น
		 •	การขายผ่านเว็บไซต์บริษทั : บริษทั ได้อำ� นวยความสะดวกให้ลกู ค้าชาวต่างชาติทมี่ คี วามต้องการเข้าพักในโรงแรม
สามารถจองผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่มีศักยภาพสูง
		 •	การขายผ่านเว็บไซต์ตัวแทน : เนื่องจากลูกค้าชาวต่างชาติมีแนวโน้มใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจองห้องพัก
เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงเปิดช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์ตัวแทนอีกทางหนึ่ง
3) ธุรกิจส�ำนักงานให้เช่า
		บริษทั และบริษทั ย่อยมีชอ่ งทางการจ�ำหน่ายโดยส่วนใหญ่ขายผ่านตัวแทน เนือ่ งจากตัวแทนมีเครือข่ายลูกค้าและพืน้ ที่
ให้เช่าที่กว้างขวาง ลูกค้าสามารถเลือกพื้นที่เช่าได้หลายแห่งก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ ลูกค้าของบริษัทสามารถติดต่อ
เช่าพื้นที่ได้โดยตรงกับพนักงานขายพื้นที่อาคารส�ำนักงานให้เช่าของบริษัท

4.

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

1) ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
		กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท
เอกชน ฯลฯ
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2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่
		 • ธ ุรกิจอาคารส�ำนักงานให้เช่า : กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งบริษัทสัญชาติไทย
และต่างชาติที่ต้องการอาคารส�ำนักงานย่านกลางใจเมือง
		 • ธุรกิจโรงแรม : กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก เช่น กลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อธุรกิจหรือท�ำงานในบริษัท
เอกชนและองค์กรต่างๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว

5.

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้

1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
		การด�ำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย หากโครงการใดเข้าเงื่อนไขที่จะต้องยื่นอนุมัติต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อยจะด�ำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมครบถ้วน ส่วนกรณีที่โครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่ไม่ต้องผ่านการขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อม บริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ารด�ำเนินการควบคุมปัจจัยต่างๆ ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เช่น บริษทั
และบริษัทย่อยจะมีการควบคุมกระบวนการก่อสร้าง โดยป้องกันดูแลด้านเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในช่วงที่
โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา รวมทั้งมีการควบคุมดูแลการจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ และควบคุมการก่อสร้างให้มี
ความปลอดภัย มีการป้องกันฝุ่นละออง การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ก่อสร้าง โดยมีการแบ่งโซน
การก่อสร้าง เพื่อให้มีผลกระทบต่อบ้านที่สร้างเสร็จและผู้อยู่อาศัยให้น้อยที่สุด
2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
		บริษทั และบริษทั ย่อยมีมาตรการป้องกันและควบคุมดูแลไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในด้านปัญหาสาธารณูปโภค
เช่น มีมาตรการในการตรวจสอบหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถช่วยลดหรือประหยัดพลังงานไฟฟ้า
การจัดการขยะ และตรวจสอบสภาพน�้ำทิ้ง เป็นต้น
		

ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด

ภาวะการแข่งขันของบริษัท
บริษัทและบริษัทย่อยจะแบ่งแยกการแข่งขันในอุตสาหกรรมและการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อยตามประเภทธุรกิจ ดังนี้
1) ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
	ส�ำหรับตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในปี 2562 มีจ�ำนวน 117,965 หน่วย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จ�ำนวน
133,114 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 11 โดยสามารถแยกเป็นที่อยู่อาศัยประเภทจัดสรรมีจ�ำนวน 97,838 หน่วย หรือลดลง
ร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ส่วนที่อยู่อาศัยประเภทสร้างเองมีจ�ำนวน 20,127 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
	เมื่อพิจารณาตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในปี 2563 พบว่ามีจ�ำนวน 109,385 หน่วย เปรียบเทียบกับปี 2562
ทีม่ จี ำ� นวน 117,965 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 7 โดยสามารถแยกออกเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภทจัดสรร จ�ำนวน 88,029 หน่วย
หรือลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ส่วนที่อยู่อาศัยประเภทสร้างเองมีจ�ำนวน 21,356 หน่วย หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมา
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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75,359

84,395

100,000

88,029

94,659

97,838

108,086

113,115

สร้างเอง
101,997

108,993

101,583

109,017

จัดสรร

หน่วย
120,000

61,728

50,189

50,808

2554

2557

2558

2559

2560

2561

2562

21,356

21,915

22,375

2556

24,446

2555

20,127

2553

19,999

2552

20,128

2551

22,498

2550

19,618

28,949
2549

20,237

2548

23,285

2547

23,437

2546

24,017

2545

25,341

2544

25,244

2543

23,437

19,489
17,693

-

14,341
19,639

20,000

15,010
18,064

40,000

18,598

37,487

48,441

60,000

46,469

61,562

80,000

2563

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม ประเภทจัดสรร โดยแยกตามประเภทของที่อยู่อาศัยระหว่างปี 2556 - 2563
ที่อยู่อาศัยจดทะเบียน									
เพิ่ม ประเภทจัดสรร									
แบ่งแยกตามประเภท									
ของที่อยู่อาศัย
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

บ้านเดี่ยว
บ้านแฝด
ทาวน์เฮ้าส์ และ
อาคารพาณิชย์
อาคารชุด
รวม ที่อยู่อาศัย
จดทะเบียนเพิ่ม
ประเภทจัดสรร

%การเปลี่ยนแปลง %การเปลี่ยนแปลง
ของปี
ของปี
2562 / 2561

2563 / 2562

13,869 13,056 11,837 12,736 12,129 15,563 13,552 11,010
2,470 2,820 2,366 1,895 2,535 2,101 3,024 2,472

-13%
+44%

-19%
-18%

21,238 18,059 19,624 17,111 16,634 20,051 21,274 15,535
71,440 75,058 68,170 76,344 63,361 75,400 59,988 59,012
109,017 108,993 101,997 108,086 94,659 113,115 97,838 88,029

+6%
-20%
-14%

-27%
-2%
-10%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

	ส�ำหรับปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จากตัวเลขที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร พบว่า ตลาดที่อยู่อาศัย
ประเภทจัดสรรมีการจดทะเบียนลดลง ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของอาคารชุด และบ้านเดีย่ ว ในขณะทีบ่ า้ นแฝด ทาวน์เฮ้าส์
และอาคารพาณิชย์ มีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
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	เมื่อพิจารณาตัวเลขที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 พบว่า ตลาดที่อยู่อาศัย
ประเภทจัดสรร มีการจดทะเบียนลดลงในทุกประเภท สาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการชะลอตัว
เนื่องจากได้รับผลกระทบมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่แพร่กระจายในหลายประเทศ ผู้ประกอบการ
พัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยในหลายบริษทั จึงต้องปรับเปลีย่ นแผน เลือ่ นเปิดโครงการใหม่ออกไป มุง่ การแข่งขันด้านราคาขาย
และโปรโมชัน่ เน้นการขาย เพือ่ ระบายสต๊อกสินค้าเดิม และเมือ่ เกิดการล็อกดาวน์ทางเศรษฐกิจในช่วงต้นปี 2563 ทีผ่ า่ นมา
ยอดขายทีอ่ ยูอ่ าศัยก็ยงิ่ หดตัวเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะตลาดอาคารชุด ซึง่ ได้รบั ผลกระทบเพิม่ เติมจากการล็อกดาวน์การเดินทาง
ของชาวต่างชาติ ท�ำให้ยอดขายห้องชุดให้ชาวต่างชาติลดลงจ�ำนวนมาก
	ส�ำหรับแนวโน้มตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยรวมในปี 2564 บริษทั คาดการณ์วา่ ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะใกล้เคียงกับปี 2563
โดยมีปจั จัยบวก คือ อัตราดอกเบีย้ ของสินเชือ่ ทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ และมาตรการกระตุน้ อสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐบาล และมี
ปัจจัยลบหลายประการ ทัง้ ในเรือ่ งสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมทีย่ งั คงชะลอตัว และความผันผวนทางเศรษฐกิจของทัว่ โลก
ทีท่ ำ� ให้ยงั ชะลอการฟืน้ ฟูภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเทีย่ ว เนือ่ งจากการระบาดของโรคโควิด 19 รอบที่ 2 ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั
ความรวดเร็วในการควบคุมการแพร่ระบาดและผลจากการใช้วคั ซีนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีปจั จัยด้านลบ
ทีเ่ กิดจากความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศตัง้ แต่ชว่ งปลายปี 2563 เป็นต้นมา ภาระหนีส้ นิ ภาคครัวเรือนและอัตรา
ว่างงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการด�ำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2) ธุรกิจอาคารส�ำนักงานให้เช่า
	ตลาดอาคารส�ำนักงานให้เช่าในปี 2563 มีพนื้ ทีส่ ำ� นักงานให้เช่ารวมทัง้ สิน้ 9.220 ล้านตารางเมตร โดยมีพนื้ ทีใ่ ห้เช่าเพิม่ ขึน้
จากปีกอ่ น 0.346 ล้านตารางเมตร ซึง่ เข้ามาในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) 0.107 ล้านตารางเมตร และรอบนอกศูนย์กลาง
ธุรกิจ (Non-CBD) 0.239 ล้านตารางเมตร
	ภาพรวมตลาดอาคารส�ำนักงานให้เช่าปี 2563 มีปริมาณอุปทานเข้ามาในตลาดมากกว่าปริมาณอุปสงค์ที่ลดลงอย่างมาก
กล่าวคือ อัตราการเข้าใช้พื้นที่ส�ำนักงานเพิ่มขึ้นเพียง 0.027 ล้านตารางเมตร เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนอยู่ที่
0.153 ล้านตารางเมตร จึงท�ำให้มีอัตราการเข้าใช้พื้นที่ส�ำนักงานรวมทั้งสิ้น 8.384 ล้านตารางเมตร เนื่องจากการระบาด
ของโรคโควิด 19 มีผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศและทัว่ โลก จึงท�ำให้ความต้องการใช้พนื้ ทีส่ ำ� นักงาน
มีไม่มากนักนับตั้งแต่ไตรมาสที่1 ของปี หลายบริษัทรวมทั้งบริษัทต่างชาติซึ่งได้รับผลกระทบกับธุรกิจโดยตรง ชะลอการ
ขยายธุรกิจรวมทัง้ แผนการขยายพืน้ ทีเ่ พิม่ บางบริษทั ตัดสินใจลดขนาดพืน้ ทีท่ ไี่ ม่จำ� เป็นลงเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยของบริษทั หรือต้อง
ย้ายไปอาคารที่มีอัตราค่าเช่าต�่ำกว่าเพื่อให้บริษัทสามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงท�ำให้อัตราการเข้าใช้พื้นที่โดยรวมลดลง
	อัตราค่าเช่าเฉลีย่ ณ สิน้ ไตรมาส 4 ของปี 2563 (ส�ำหรับพืน้ ที่ 100-300 ตารางเมตร) ปรับเพิม่ ขึน้ ในทุกท�ำเล เมือ่ เปรียบเทียบ
กับช่วงไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น ส�ำหรับอาคารทีอ่ ตั ราการเข้าใช้พนื้ ทีม่ ากกว่า 90% พืน้ ทีข่ นาดเล็กยังไม่ได้รบั ผลกระทบมากนัก
จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 กล่าวคือ อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารส�ำนักงานเกรดเอในย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจ (CBD) ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1,055 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็น 1,100 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอาคาร
ส�ำนักงานเกรดเอในย่านรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) ปรับเพิ่มขึ้นจาก 878 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็น
892 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส�ำหรับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารส�ำนักงานเกรดบีในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD)
ปรับเพิ่มขึ้นจาก 788 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเป็น 796 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอาคารส�ำนักงานเกรดบี
ในย่านรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) ปรับเพิ่มขึ้นจาก 717 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเป็น 724 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน ส�ำหรับพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร จะมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยลดลงจากอัตราที่กล่าวข้างต้น 5 - 15%
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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	แนวโน้มตลาดอาคารส�ำนักงานให้เช่าในปี 2564 คาดว่าจะมีพนื้ ทีส่ ำ� นักงานให้เช่าเพิม่ ขึน้ ประมาณ 0.291 ล้านตารางเมตร
โดยเข้ามาในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ประมาณ 0.144 ล้านตารางเมตร และรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD)
ประมาณ 0.147 ล้านตารางเมตร และในปี 2565 - 2567 คาดว่าจะมีพื้นที่ส�ำนักงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและ
มีก�ำหนดแล้วเสร็จอีกประมาณ 1 ล้านตารางเมตร ดังนั้นหากภาพรวมเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวและยังไม่มีความชัดเจน
ว่าจะฟื้นตัวเมื่อไหร่ รวมถึงการขยายธุรกิจหรือการลงทุนต่างๆอาจจะชะลอตัว แนวโน้มความต้องการพื้นที่ส�ำนักงานใหม่
ในปี 2564 อาจจะไม่สูงมากนัก อัตราค่าเช่าเฉลี่ยอาจจะทรงตัวไม่แตกต่างจากปี 2563
	CBD : Central Business District - ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนสุรวงศ์ ถนนพระราม 4 ถนนเพลินจิต ถนนวิทยุ ถนนสุขุมวิทช่วงต้น
และถนนอโศก เป็นต้น

Non-CBD : ถ นนสุขมุ วิทช่วงปลาย ถนนเพชรบุรี ถนนรัชดาภิเษก ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรงั สิต ถนนพระราม 3 และถนนบางนาตราด
เป็นต้น
ที่มา
: ข้อมูลจากการรวบรวมของบมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์

3) ธุรกิจโรงแรม/อาคารพักอาศัยให้เช่า
	ณ สิน้ ปี 2563 มียอดรวมจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติเข้ามาประเทศไทยตลอดทัง้ ปี จ�ำนวน 6.7 ล้านคน ลดลงจ�ำนวน 33.2
ล้านคน หรือลดลงอัตราร้อยละ 83.2 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ทีม่ จี �ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติรวม
39.9 ล้านคน ซึง่ ส่งผลต่อรายได้จากการท่องเทีย่ วของตลาดนักท่องเทีย่ วต่างชาติทลี่ ดลงเช่นกัน ทัง้ หมดนี้ เป็นผลกระทบหลัก
มาจากการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลให้หลายประเทศใช้มาตรการจ�ำกัดการเดินทาง เพื่อควบคุมการระบาดภายใน
ประเทศรวมถึงการห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ประเทศ ส�ำหรับประเทศไทย ผลจากการประกาศ พรก.สถานการณ์
ฉุกเฉินในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ให้ปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ และประกาศของส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย ที่ห้ามอากาศยานท�ำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ส่งผลให้
ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 ไม่มนี กั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเดินทางเข้าสูป่ ระเทศไทย จนกระทัง่ เดือนตุลาคม 2563 จึงได้เริม่
เปิดรับนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับ แนวทางการเปิดรับนักท่องเทีย่ วประเภทพิเศษ
(Special Tourist VISA : STV) โดยให้นกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาพ�ำนักระยะยาวภายในประเทศไทย
ในรูปแบบพิเศษ ซึ่งสามารถพ�ำนักในประเทศไทยได้สูงสุด 270 วัน และต้องผ่านการกักตัว 14 วัน ในสถานที่รัฐ
	ส�ำหรับการท่องเทีย่ วภายในประเทศ การระบาดของโรคโควิด 19 ได้สง่ ผลกระทบทางลบเช่นกัน ณ สิน้ ปี 2563 มีจ�ำนวนนัก
ท่องเทีย่ วไทยภายในประเทศ 95 ล้านคน-ครัง้ สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วภายในประเทศ 5 แสนล้านบาท ถึงแม้วา่ รัฐบาล
ได้ออกมาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน / ก�ำลังใจ ท�ำให้การท่องเที่ยวภายใน
ประเทศฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆ และจ�ำนวนยังคงต�่ำกว่าปี 2562 ทั้งในเชิงจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
และรายได้ รวมถึงไม่สามารถทดแทนรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่หยุดชะงักได้
	ส�ำหรับตลาดโรงแรม ในปี 2563 มีจ�ำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 55,663 ห้อง โดยเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 3,334 ห้อง หรือเพิ่มขึ้น
อัตราร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับจ�ำนวนห้องพักในปี 2562 ที่มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 52,329 ห้อง โดยโรงแรมระดับกลาง
มีสดั ส่วนห้องพักในตลาดมากทีส่ ดุ เป็นอันดับหนึง่ และส่วนใหญ่ตงั้ อยูใ่ นย่านธุรกิจบนถนนเพลินจิต-สุขมุ วิท แต่อย่างไรก็ดี
การระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างมาก โรงแรมระดับกลางและเล็ก
ได้ปิดตัวชั่วคราวจ�ำนวนมาก เนื่องจากมีจ�ำนวนผู้เข้าพักไม่เพียงพอในการด�ำเนินธุรกิจ
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	โดยภาพรวมของการลงทุนในประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ที่มีนักลงทุนต่างประเทศยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 2563 มียอดสะสมรวม จ�ำนวน 907 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน
รวมทัง้ สิน้ 213,162 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ทีม่ นี กั ลงทุนต่างประเทศยืน่ ขอรับส่งเสริม
การลงทุน จ�ำนวนรวม 934 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 465,444 ล้านบาท โดยในปี 2563 มีจ�ำนวนโครงการ
ลดลง 27 โครงการ หรือลดลงเป็นร้อยละ 2.8 แต่ในขณะเดียวกันมีมูลค่าการลงทุนลดลง จ�ำนวน 252,282 ล้านบาท
หรือ ลดลงป็นร้อยละ 54.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเป็นผลกระทบจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 เช่นกัน
	ถ้าพิจารณาจ�ำนวนชาวต่างประเทศทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตท�ำงานในบริษทั ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนและประเภทพักอาศัยชัว่ คราว
ในเขตกรุงเทพมหานคร ยอดสะสม ณ สิน้ ในปี 2563 มีจำ� นวน 87,777 คน เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562
จ�ำนวน 102,672 คน ลดลงจ�ำนวน 14,895 คน หรือลดลงร้อยละ 14.5 ซึง่ กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายหลักของห้องชุดพักอาศัยให้เช่า
ยังคงเป็นกลุม่ ลูกค้าชาวญีป่ นุ่ และชาวต่างชาติอนื่ ๆ ในแถบเอเชีย โดยเดือนธันวาคม 2563 ชาวญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตท�ำงาน
คงเหลือในประเทศไทยอันดับที่หนึ่ง มีจ�ำนวน 28,532 คน และอันดับที่ 2 และ 3 จะเป็น ชาวจีน และ ชาวฟิลิปปินส์
ที่จ�ำนวน 24,455 และ 18,534 คน ตามล�ำดับ
	ส�ำหรับตลาดอาคารที่พักอาศัยให้เช่าในปี 2563 มีจ�ำนวนห้องพักอาศัยให้เช่ารวมทั้งสิ้น 18,899 ห้อง เมื่อเปรียบเทียบ
กับสิ้นปี 2562 ที่มีจ�ำนวน 17,475 ห้อง เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จ�ำนวน 1,424 ห้อง หรือเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 8.1
ทั้งนี้ ลูกค้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ยังคงชอบที่จะพักอาศัยในเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ แต่เนื่องด้วยการปรับลดของค่าใช้จ่าย
ด้านที่พักอาศัยของลูกค้าชาวต่างชาติ ในหลายบริษัทข้ามชาติ และการเติบโตมากขึ้นของตลาดคอนโดนิเนียมให้เช่า
ซึง่ เข้ามาแข่งขันและแบ่งส่วนการตลาด ของตลาดอาคารทีพ่ กั อาศัยให้เช่า จึงก่อให้มภี าวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาด
อาคารที่พักอาศัยให้เช่า
ที่มา : ข้อมูลจากกองงานคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน
ข้อมูลจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อมูลจากการรวบรวมของบมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์
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ส่วนแบ่งทางการตลาด
บริษัทมีสัดส่วนยอดขายของตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ประจ�ำปี 2563 สรุปได้ดังนี้
-	ส�ำหรับโครงการแนวราบประกอบด้วย ตลาดบ้านเดีย่ ว บ้านแฝด และ ทาวน์เฮ้าส์ ซึง่ ทางบริษทั มีสว่ นแบ่งทางการตลาด
โดยมูลค่าประมาณ 5%
-	ส�ำหรับโครงการแนวสูงประกอบด้วย ตลาดคอนโดมิเนียม ซึ่งในปี 2563 นี้ ทางบริษัท มีส่วนแบ่งทางการตลาด
โดยมูลค่าประมาณ 1%
	ทัง้ นี้ บริษทั มีสว่ นแบ่งทางการตลาดโดยมูลค่าทัง้ หมด ประมาณ 3% ของยอดขายรวมของตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีก่ รุงเทพ
และปริมณฑล แสดงภาพได้ดังนี้
สัดส่วนยอดขายบริษัท
ต่อยอดขายรวมของตลาดที่อยู่อาศัย
ส�ำหรับโครงการแนวราบ

5%

บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ตลาดที่อยู่อาศัยโครงการแนวราบ

สัดส่วนยอดขายบริษัท
ต่อยอดขายรวมของตลาดที่อยู่อาศัย
ส�ำหรับโครงการแนวสูง

สัดส่วนยอดขายบริษัท
ต่อยอดขายรวมของตลาดที่อยู่อาศัย
โครงการแนวราบและแนวสูง

1%

บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ตลาดที่อยู่อาศัยโครงการแนวสูง

ที่มา : บริษัท AGENCY FOR REAL ESTATE AFFAIRS จ�ำกัด และบมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
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3%

บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ตลาดที่อยู่อาศัย

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภทรายได้ 1/

ด�ำเนินการโดย

ปี 2561
รายได้
%
(ปรับปรุงใหม่)

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1.1 ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
12,653 71
2/
			
และบริษัทย่อย
1.2 ธุรกิจขายหน่วยใน
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
1,946 11
3/
		 อาคารชุดพักอาศัย
และบริษัทย่อย
1.3 ธุรกิจโรงแรม
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
905 5
			
บจก. เซนเตอร์ พอยต์
			
ฮอสพิทอลิตี้ และบจก. คาซ่า วิลล์
			
(ชลบุรี 2554)			
1.4 ธุรกิจอาคารส�ำนักงาน
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
384 2
		 ให้เช่า		
รวมรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
15,888 89
2. รายได้อื่นๆ
2.1 ส่วนแบ่งก�ำไรจาก
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
1,776 10
		 เงินลงทุนในบริษัทร่วม				
2.2 อื่นๆ
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ และบริษัทย่อย
261 1
รวมรายได้อื่นๆ
2,037 11
รวม
17,925 100

ปี 2562
รายได้
%

ปี 2563
รายได้
%

7,827

61

7,674

70

1,464

11

829

8

1,052

8

330

3

337

3

305

3

10,680

83

9,138

84

1,927

15

1,530

14

269
2,196
12,876

2
17
100

239
1,769
10,907

2
16
100

หมายเหตุ : 1/ รายได้ของบริษัทมาจากการจ�ำหน่ายในประเทศทั้งสิ้น
2/ บริษัทย่อย ประกอบด้วย บจก. คาซ่า วิลล์ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์ 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) บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) และบจก. กัสโต้ วิลเลจ
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โครงสร้างส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(หน่วย : ล้านบาท)
			
% การถือหุ้นของบริษัท
โครงการ
ด�ำเนินการโดย
ณ 31 ธ.ค. 2563

ปี 2561
รายได้ %

ปี 2562
รายได้ %

ปี 2563
รายได้ %

(ปรับปรุงใหม่)

1. ธุรกิจอาคารส�ำนักงานให้เช่า
- อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
25.66
174
		 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต อสังหาริมทรัพย์
		 และอาคารเวฟ เพลส
ควอลิตี้ เฮ้าส์			
รวม					
174
2. ธุรกิจโรงแรม
- โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
31.33
60
		 ประตูน�้ำ โรงแรมเซนเตอร์ และสิทธิการเช่า
		 พอยต์ สุขุมวิท 10 และ ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล
		 โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ แอนด์ เรซิเดนซ์
		 ชิดลม
รวม					
60
3. ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง
บมจ.โฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์
19.87
1,115
รวม
1,115
4. ธุรกิจการลงทุน
บมจ. แอล เอช
13.74
427
				
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
รวม					
427
รวมทั้งสิ้น
1,776
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10

192

10

167

11

10

192

10

167

11

3

61

3

32

2

3
32
64 1,020
64 1,020
23 311

2
67
67
20

3
61
63 1,232
63 1,232
24 442

24 442 23 311 20
100 1,927 100 1,530 100

ปัจจัยความเสี่ยง
1.

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน บริษัทที่เกี่ยวข้องราย Harbour View Corporation
	Harbour View Corporation (“HVC”) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ำกัด
(“QHI(BVI)”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยถือผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด) ถือหุ้นใน HVC ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 (เดิมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนใน HVC มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เท่ากับ
ศูนย์ เมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนตามราคาทุนจ�ำนวน 33 ล้านบาท โดยบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าวไว้เต็มจ�ำนวน ทั้งนี้ เนื่องจาก HVC ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมและอาคารส�ำนักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง
ประเทศเวียดนาม มีผลการด�ำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อย QHI(BVI) มีเงินให้กู้ยืมแก่ HVC คิดเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับ จ�ำนวน
ประมาณ 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�ำดับ (2562 : ประมาณ 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และ 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 2561 : ประมาณ 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�ำดับ)
บริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินให้กู้ยืมทั้งจ�ำนวน เนื่องจาก HVC มีผลการด�ำเนินงานขาดทุน
อย่างต่อเนือ่ ง แต่อย่างไรก็ตาม QHI(BVI) ได้ตงั้ ส�ำรองเผือ่ หนีส้ นิ ดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ บริษทั ยังได้เข้าค�ำ้ ประกันเงินกูย้ มื
แก่ HVC มาตั้งแต่ปี 2540 เนื่องจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีภาระที่จะต้องจัดหาเงินให้กับ HVC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
แต่ละราย ดังนั้น ในส่วนของ QHI(BVI) และผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งจึงได้ท�ำการค�้ำประกันเงินกู้ยืม(เงินต้นและดอกเบี้ย)
เป็นจ�ำนวน 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่สถาบันการเงิน โดยรับผิดชอบฝ่ายละร้อยละ 50 ของจ�ำนวนเงินกู้ยืมดังกล่าว
แต่ถา้ เปรียบเทียบภาระของบริษทั และบริษทั ย่อยกับผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ทีม่ ตี อ่ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินทัง้ หมดของ HVC
แล้วจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ QHI(BVI) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 21 ต่อมา HVC ได้มีการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน แต่บริษัทย่อย (QHI(BVI)) ไม่ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่ายังมีผลการด�ำเนินงานขาดทุน
ท�ำให้มีสัดส่วนการถือหุ้น ณ สิ้นปี 2550 ลดลงเหลือร้อยละ 14.15 ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 HVC ได้ช�ำระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ยค้างช�ำระกับธนาคารแล้ว บริษัทจึงไถ่ถอนการค�้ำประกันเงินกู้ยืมกับธนาคารแห่งนั้น และบันทึกกลับรายการ
ส�ำรองเผื่อหนี้สินดังกล่าว
ความเสี่ยงจากภาระผูกพันในการออกตราสารหนี้
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีหนุ้ กู้ จ�ำนวนรวม 12,095 ล้านบาท ประกอบด้วย หุน้ กูท้ ถี่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
จ�ำนวน 4,600 ล้านบาท และหุ้นกู้-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี จ�ำนวน 7,495 ล้านบาท และบริษัท
มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 998 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ�ำนวน 3,944
ล้านบาท โดยมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.64 เท่า ซึง่ หากบริษทั ไม่สามารถท�ำยอดขาย
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อาจส่งผลกระทบต่อการช�ำระคืนหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีรายได้จากการขายบ้านและ
คอนโด โดยจะเห็นได้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการขายบ้านและที่ดินที่ด�ำเนินการ
อยู่จ�ำนวน 65 โครงการ คิดเป็นมูลค่าคงเหลือประมาณ 30,346 ล้านบาท และโครงการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
จ�ำนวน 14 โครงการ มีมลู ค่าขายคงเหลือประมาณ 13,265 ล้านบาท ซึง่ จะเป็นแหล่งรายได้ของบริษทั ในอนาคต นอกจากนี้
บริษทั ยังมีรายได้สม�ำ่ เสมอจากธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาคารส�ำนักงานให้เช่า รวมทัง้ เงินปันผลรับจากบริษทั ร่วม ซึง่ จะช่วย
เสริมสร้างกระแสเงินสดของบริษัท
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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	อนึ่งการออกหุ้นกู้ของบริษัทนั้นเป็นไปตามนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต�่ำกว่าการกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินและเป็นการลดความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีม่ คี วามผันผวน ซึง่ ทีผ่ า่ นมาบริษทั สามารถช�ำระดอกเบีย้ หุน้ กู้
และคืนเงินต้นของหุ้นกู้ได้ตามที่ครบก�ำหนด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
	จากการทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมากในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ เงินทุนส่วนหนึง่ มาจากเงินกูย้ มื
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินจึงมีส่วนส�ำคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทที่ใช้ในการด�ำเนินงานและพัฒนาโครงการ
	จากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ บริษทั และบริษทั ย่อยจึงได้มมี าตรการป้องกันความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีผ่ นั ผวน โดย
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในขณะนั้น ซึ่งมาตรการที่บริษัทน�ำมาใช้ เช่น การออกหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
แทนเงินกู้ยืมจากธนาคารที่ส่วนใหญ่จะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและมีต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงกว่า หรือ การออกตั๋วแลกเงิน
ระยะสัน้ ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ ต�ำ่ ขายให้แก่นกั ลงทุนประเภทสถาบัน ซึง่ เป็นการลดภาระต้นทุนดอกเบีย้ และเหมาะสมสอดคล้อง
กับธุรกิจประเภทโครงการบ้านทีต่ อ้ งการเงินลงทุนระยะสัน้ เพือ่ ใช้ในการพัฒนาโครงการ การวางแผนงานก่อสร้างโครงการ
ให้มีระยะเวลาที่สั้นลง เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม รวมทั้งมีการติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย และพิจารณาใช้
เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

2.

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ค วามเสี่ยงจากการสร้างบ้านก่อนขาย (Prebuilt)
	บริษทั และบริษทั ย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายและให้เช่า โดยมีรายได้หลักมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92
ร้อยละ 87 และร้อยละ 93 ของรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า ตามล�ำดับ โดยบริษัทและบริษัทย่อย
มีการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย (Prebuilt) ท�ำให้ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างบ้านสูงและมีความเสี่ยงหากบ้าน
ที่สร้างเสร็จขายไม่หมด
	อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีวิธีด�ำเนินการเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยแบ่งการก่อสร้างเป็นเฟสๆ
และควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือด้วยการก่อสร้างบ้านให้เหมาะสมกับการขายในแต่ละช่วง รวมทั้งใช้ข้อมูลการขาย
โครงการในอดีตมาท�ำการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถสร้างบ้านก่อนขายได้ตรงกับความต้องการและ
เป็นทีย่ อมรับของลูกค้า นอกจากนี้ จากการเป็นผูป้ ระกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่และอยูใ่ นตลาดอสังหาริมทรัพย์
มานานท�ำให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในเรื่องคุณภาพ ราคา และการให้บริการจะช่วยลด
ความเสี่ยงในด้านสินค้าคงเหลือได้
ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูง
	ปัจจุบันธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งจากจ�ำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่เพิ่มขึ้น การเปิดตัว
โครงการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งส่งผลให้อุปทานของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึง
การน�ำกลยุทธ์การตลาดต่างๆมาใช้อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ กระตุน้ ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ ท�ำให้การแข่งขันทวีความรุนแรงขึน้
อย่างไรก็ตาม การทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยเป็นผูป้ ระกอบการรายใหญ่อยูใ่ นตลาดมานาน และมีชอื่ เสียงในการขายบ้านและ
อาคารชุดพักอาศัย ระดับบน ระดับกลางและ ระดับล่าง ท�ำให้ได้เปรียบในด้านชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ คุณภาพและ
มาตรฐานสินค้า นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเพิ่มนวัตกรรมรูปแบบของสินค้าให้มีความหลากหลายและแตกต่างจากคู่แข่ง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น รวมทั้งเน้นการให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ
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3.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ความเสี่ยงการขาดแคลนผู้รับเหมาก่อสร้างและแรงงานฝีมือก่อสร้าง
	ด้วยการก่อสร้างบ้านและพัฒนาโครงการบ้านนั้น ต้องอาศัยผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือ โดยเฉพาะสินค้าบ้านที่บริษัทและ
บริษทั ย่อยขายนัน้ เป็นสินค้าทีอ่ ยูใ่ นระดับกลางและระดับบนทีม่ งุ่ เน้นคุณภาพสินค้าเป็นส�ำคัญ ซึง่ ผูร้ บั เหมาและแรงงานฝีมอื
ที่มีความช�ำนาญในการก่อสร้างบ้านหรืองานสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการบ้านที่มีอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นมีจ�ำนวน
จ�ำกัดและอาจจะมีจำ� นวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงทีธ่ รุ กิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตและขยายตัว
	การขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานฝีมืออาจจะเป็นอุปสรรคในการผลิตสินค้า การเติบโตของยอดขายสินค้า และ
การควบคุมคุณภาพของสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายเปิดโอกาสให้ผรู้ บั เหมารายใหม่ๆทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนสามารถรับเหมางานของบริษทั และบริษทั ย่อยได้ รวมทัง้ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้รับเหมารายใหม่และรายเก่าอย่างสม�่ำเสมอ
	นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างโดยการน� ำเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์
พรีแฟลบบริเคชั่น และแบบทันเนิลมาใช้ เพื่อลดการใช้แรงงานคนและลดระยะเวลาการก่อสร้างบ้าน
ความเสี่ยงจากราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้าง
	วัสดุก่อสร้างเป็นต้นทุนหลักอย่างหนึ่งซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัสดุก่อสร้างที่มีความผันผวนและ
อาจปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการลดความเสี่ยง โดยการท�ำสัญญาจ้างเหมาค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้าง
บางประเภทกับผูร้ บั เหมา ส่วนวัสดุกอ่ สร้างหลักบริษทั จะติดต่อกับผูผ้ ลิตหรือตัวแทนจ�ำหน่ายรายใหญ่โดยตรง ท�ำให้บริษทั
มีอ�ำนาจในการต่อรองและสามารถจัดท�ำข้อตกลงด้านราคาและปริมาณได้ในเงื่อนไขที่ดีกว่า นอกจากนี้ บริษัทยังได้มี
นโยบายที่จะพัฒนาและขายโครงการให้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างได้

4.

ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์

	จากภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวและความกังวลของภาระหนีส้ นิ ครัวเรือนท�ำให้ธนาคารพาณิชย์มกี ารเข้มงวดในการให้สนิ เชือ่
เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และอาจมีความเสีย่ งสูงทีธ่ นาคารพาณิชย์จะไม่อนุมตั ิ ท�ำให้ลกู ค้าทีจ่ องซือ้ บ้านและคอนโดมิเนียมไม่สามารถ
โอนกรรมสิทธิไ์ ด้ซงึ่ ส่งผลกระทบต่อรายได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษทั ได้มมี าตรการในการลดความเสีย่ งดังกล่าว โดยจะท�ำการ
ประเมินคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นและความสามารถในการผ่อนช�ำระเงินกูข้ องลูกค้าแล้วส่งให้ธนาคารพิจารณาการให้สนิ เชือ่ ก่อน
การจองซือ้ นอกจากนี้ บริษทั ได้ปรับเพิม่ จ�ำนวนเงินดาวน์หอ้ งชุดพักอาศัยทีม่ รี าคาต�ำ่ กว่า 10 ล้านบาทจากเดิม 10% เป็น 15%
ของราคาซื้อขาย ท�ำให้ส่วนที่จะขอสินเชื่อจากธนาคาร ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์มีจ�ำนวนที่ลดลง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง
จากการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล
1.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
ชื่อผู้ถือหุ้น

1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
3. นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร
4. STATE STREET EUROPE LIMITED
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
6. นายปริญญา เธียรวร
7. น.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร
8. บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
10. น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์
รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

2.

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว

2,675,945,601
755,922,174
250,000,000
211,494,245
173,175,868
155,000,000
150,000,000
143,721,600
136,228,195
127,202,819
4,778,690,502
10,714,381,645

24.98
7.06
2.33
1.97
1.62
1.45
1.40
1.34
1.27
1.19
44.60
100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากก�ำไรสะสม และ/หรือก�ำไรส�ำหรับปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้
น�ำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่ ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท
การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	ส�ำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลจากก�ำไรส�ำหรับปีของบริษัทย่อย
ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของ
การบริหารโครงสร้างเงินทุนและการบริหารทางการเงินโดยรวม
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โครงสร้างการจัดการ
1.

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นอิสระ

3 ท่าน
4 ท่าน
4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของกรรมการทั้งหมด

โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. นายบุญสม
2. นายราชัย
3. นายสุริย์
4. นายอดุลย์
5. นายนพร
6. นายอดิศร
7. นางสุวรรณา
8. นายอาชวิณ
9. นายเฉลิม
10. นายประวิทย์
11. นางสาวอภิญญา

เลิศหิรัญวงศ์
วัฒนเกษม
บัวคอม
วินัยแพทย์
สุนทรจิตต์เจริญ
ธนนันท์นราพูล
พุทธประสาท
อัศวโภคิน
เกียรติธนะบ�ำรุง
โชติวัฒนาพันธุ์
จารุตระกูลชัย

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
21 กันยายน 2558
10 สิงหาคม 2548
20 เมษายน 2553
30 มีนาคม 2561
27 มิถุนายน 2560
9 พฤษภาคม 2546
27 มิถุนายน 2543
26 ธันวาคม 2560
26 กุมภาพันธ์ 2562
20 เมษายน 2553
10 สิงหาคม 2561

	คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริษทั จะต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
	กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปีในกรณีปกติทั่วไป เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทได้ก�ำหนด
ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
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นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(5) ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่
	ในการคัดเลือกกรรมการ บริษัทให้ความส�ำคัญกับความโปร่งใสในการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำ หนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผูเ้ สนอชือ่ กรรมการใหม่ โดยพิจารณาจากบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนด และพิจารณาว่ามีความรู้ ความสามารถในส่วนที่บริษัทต้องการมากน้อยเพียงใดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
	นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งเป็น
จดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั จะส่งต่อให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนั้น
จะน�ำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป
	ส�ำหรับการสรรหากรรมการที่มาทดแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระหรือลาออกนั้น พิจารณาจาก
คุณสมบัติของกรรมการที่จะมาทดแทนเป็นหลักว่ามีความรู้ ความสามารถในส่วนที่บริษัทต้องการมากน้อยเพียงใด
คุณสมบัติของกรรมการ
1.1	มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่ส�ำคัญส�ำหรับคณะกรรมการบริษัท (เช่น
การเงิน การบัญชี การตลาด กฎหมาย การจัดการ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ) และมีความช�ำนาญในวิชาชีพในระดับสูง
1.2 มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
1.3 มีความเป็นผู้น�ำ
1.4	มีความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด (เช่น
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฯลฯ)
1.5 สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
1.6	สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติ หน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ของตน
	บริษทั ไม่ได้กำ� หนดจ�ำนวนการด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการชุดอืน่ ของบริษทั หรือการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่
เนื่องจากบริษัทเห็นว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่านได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านเวลาและมีเวลาที่เพียงพอที่จะอุทิศ
ให้แก่บริษัทในการที่จะรับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการดังกล่าว และบริษัทมีความมั่นใจว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่าน
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ
และให้ค�ำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการด�ำเนินธุรกิจตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ได้
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ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
-	มีอำ� นาจ หน้าทีต่ ามข้อบังคับของบริษทั ซึง่ รวมถึงการดูแลและจัดการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท โดยมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
- 	ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่ส�ำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้านบริหารทรัพย์สินการเงิน และแผนงาน
บริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก�ำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 	ขอบเขตอ�ำนาจในการด�ำเนินการ ได้แก่ การขออนุญาตเกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตลอดจน
ยื่นและรับเอกสารเกี่ยวกับภาษีจากกรมสรรพากร การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานต�ำรวจ หรือพนักงานสอบสวน
ถอนค�ำร้องทุกข์ ประนีประนอมยอมความให้ถ้อยค�ำ ตลอดจนส่งและรับคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี เป็นต้น
- 	พิจารณากลัน่ กรองรายการทีต่ อ้ งน�ำเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีวาระหลักในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ดังนี้
		
		
		
		
		
		
		

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด�ำเนินการของบริษัท
(2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก�ำไรของบริษัท
(4) เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
(5) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(6) พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
(7) เรื่องอื่นๆ

อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
	คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารด�ำเนินการใดๆ ในกิจการทัง้ ปวงของบริษทั ซึง่ การด�ำเนินการนัน้ ต้องเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจของบริษทั เว้นแต่เป็นเรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้วา่ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้
ของบริษัท
กรรมการที่เป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัท
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการผูม้ อี �ำนาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ำรุง หรือ นางสุวรรณา
พุทธประสาท หรือ นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ หรือ นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย สองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน
พร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	บริษทั มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษัท รวมทั้ง ติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้มีการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนงานของบริษัท
ทีก่ ำ� หนดไว้อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยปี 2561 ถึง ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 8 ครัง้ และในปี 2563
มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูล
ก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
และมีการบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนความคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
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การเข้าร่วมประชุมและจ�ำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 ถึง ปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้
			
			
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
			
1. นายบุญสม
เลิศหิรัญวงศ์
			
นายจุลสิงห์
วสันตสิงห์ (1)
2. นายราชัย
วัฒนเกษม
3. นายสุริย์
บัวคอม
4. นายอดุลย์
วินัยแพทย์ (2)
นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ (2)
5. นายนพร
สุนทรจิตต์เจริญ
6. นายอดิศร
ธนนันท์นราพูล
7. นางสุวรรณา พุทธประสาท
8. นายอาชวิณ
อัศวโภคิน
9. นายเฉลิม
เกียรติธนะบ�ำรุง (3)
นายชัชชาติ
สิทธิพันธุ์ (3)
10. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์
11. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย (4)
นายซวง
ชัยสุโรจน์ (4)

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จ�ำนวนครั้ง % จ�ำนวนครั้ง % จ�ำนวนครั้ง %
8/8

100

8/8

100

10/10 100

8/8
8/8
8/8
6/6
1/1
7/8
8/8
8/8
7/8
8/8
8/8
3/3
4/4

100
100
100
100
100
88
100
100
88
100
100
100
100

3/4
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
7/8
-

75
100
100
100
100
100
100
100
100
100
88
-

10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
-

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-

หมายเหตุ : (1) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562
(2) นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 แทนนางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ ซึ่งได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ โดยการลาออกมีผล
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(3) นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ำรุง ได้รบั การอนุมตั แิ ละแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562
เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แทน นายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์ ซึง่ ได้ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และได้ลาออก
จากต�ำแหน่งกรรมการ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
(4) นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 แทนนายนายซวง ชัยสุโรจน์ ซึ่งได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
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2.

ผู้บริหาร

2.1 คณะผู้บริหาร
		 คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

นายเฉลิม
นายประวิทย์
นางสาวอภิญญา
นายสมมาตร

นายอดิศักดิ์
6. นางสาวอรทัย

ต�ำแหน่ง
เกียรติธนะบ�ำรุง
โชติวัฒนาพันธุ์
จารุตระกูลชัย
พรหมคุณากร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ศรีสุข
เหลืองไพฑูรย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : “ผู้บริหาร” เป็นไปตามนิยาม ที่ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด

		 การเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร
		บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนเข้าอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัด
โดยสถาบันอื่น
		

ในปี 2563 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าอบรม ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

หลักสูตรการอบรม

1. นายประวิทย์
โชติวัฒนาพันธุ์ - Mindset
				
- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
				
- พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย
- Change Management
				
- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
				
-	พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
				
- TLCA CFO Professional Development Program 2020, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
					 • ครั้งที่ 4/2020 “Capital Structure and Funding Strategy”
					 • ครั้งที่ 6/2020 “Update on Taxes and Foreign Investment Issues”
					 • ครั้งที่ 7/2020 “Data Privacy Law and Cyber Security”
					 • ครั้งที่ 8/2020 “Strategic Financial Communication”
3. นายอดิศักดิ์
ศรีสุข
- Mindset
				
- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
				
- พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
4. นายสมมาตร
พรหมคุณากร
- Mindset
				
- พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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2.2 ผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
กรรมการผู้จัดการ
(สายปฏิบัติการ)

ด้านสนับสนุน
ปฏิบัติการ

สายโครงการบ้าน 2

สายโครงการอาคารสูง

ด้านโครงการบ้าน 1

ด้านโครงการบ้าน 2

ด้านโครงการอาคารสูง

ฝ่ายจัดซื้อที่ดิน

ฝ่ายสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม

ฝ่ายโครงการบ้าน 11

ฝ่ายโครงการบ้าน 21

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
การตลาด

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายโครงการบ้าน 12

ฝ่ายโครงการบ้าน 22

ฝ่ายส�ำรวจและวิจัย

ฝ่ายภูมิสถาปัตยกรรม
และพืชสวน

ฝ่ายโครงการบ้าน 13

ฝ่ายโครงการบ้าน 23

บจก. คาซ่าวิลล์

ฝ่ายก่อสร้างกลาง
และจัดซื้อวัสดุ

ฝ่ายจัดสรรที่ดิน

ฝ่ายโครงการบ้าน 14

ฝ่ายโครงการบ้าน 24

บจก. คาซ่าวิลล์
(ระยอง 2553)

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ฝ่ายโครงการ
อาคารสูง 2

บจก. คาซ่าวิลล์
(เพชรบุรี 2553)

ฝ่ายโครงการ
อาคารสูง 1

บจก. คิว.เฮ้าส์
พรีคาสท์

บจก. คาซ่าวิลล์
(ชลบุรี 2554)

ด้านบริการหลังการขาย

บจก. คาซ่าวิลล์
(ประจวบคีรีขันธ์ 2554)

ฝ่ายบริการหลังการขาย
QH/CV/CFD/GT

บจก. กัสโต้ วิลเลจ

งานสนับสนุน
บริการหลังการขาย

บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์

ฝ่ายกฎหมาย
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สายโครงการบ้าน 1

ฝ่ายโครงการ
อาคารสูง 3

ฝ่ายโครงการบ้าน 31
ฝ่ายโครงการบ้าน 32

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน)
รองกรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน)
สายบริการ
และบริหารอาคารส�ำนักงาน
และที่พักอาศัยให้เช่า
ด้านอาคาร
ส�ำนักงานให้เช่า

สายสนับสนุน

ด้านบริการที่พักอาศัย
ให้เช่า

ด้านสนับสนุน

ฝ่ายรับจ้างบริหาร
อาคาร

ฝ่ายโรงแรมเซนเตอร์
พอยต์ สีลม

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายอาคาร
ส�ำนักงาน

บจก. เซนเตอร์ พอยต์
ฮอสพิทอลิตี้

ฝ่ายโอน

ฝ่ายงานระบบ
และความปลอดภัย

บจก. คิว.เอช.
อินเตอร์เนชั่นแนล

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ฝ่ายวิจัย
และพัฒนางานระบบ
ฝ่ายขายและการตลาด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านบัญชี
และงบประมาณ

ฝ่ายสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความปลอดภัย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายพัฒนาระบบประยุกต์
เทคโนโลยีใหม่

ฝ่ายบริหารการเงิน

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร
สนับสนุนองค์กร
Back Office

ส�ำนักนักลงทุนสัมพันธ์

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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3.

เลขานุการบริษัท

	ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวอภิญญา
จารุตระกูลชัย เป็นเลขานุการบริษัท แทนนางสุวรรณา พุทธประสาท ซึ่งได้ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป เพื่อท�ำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่ โดยบริษัทได้ก�ำหนดบทบาทและหน้าที่หลัก
ของเลขานุการบริษัท ดังนี้
1)	ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ข้อก�ำหนดที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถท�ำงานได้อย่างราบรื่น และมีข้อมูลในการ
ประกอบการพิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือ่ สัตย์สจุ ริต
2) จัดท�ำและจัดเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
		 - ทะเบียนกรรมการ
		 -	การประชุมคณะกรรมการ : หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัท
		 - การประชุมผู้ถือหุ้น : หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3)	ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลบริษทั เพือ่ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการ
4)	เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้
ประธานกรรมการและประธานกรรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5) จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

4.

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- ค่าตอบแทนกรรมการ
			คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากหน้าที่ความรับผิดชอบและ
การท�ำงานของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาดและคู่แข่งขัน โดยที่ค่าตอบแทนนั้นจะต้อง
อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้
			ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จะก�ำหนดประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และ
จ�ำนวนค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และได้มีการเปิดเผยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป
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			 ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจ�ำเดือน
				 เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม
			 2. ค่าเบี้ยประชุม
				เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
			ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 ของบริษทั เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2563 ได้มมี ติอนุมตั กิ ำ� หนดค่าตอบแทน
และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป จ�ำนวนเงินรวมไม่เกิน
12 ล้านบาท
			ส�ำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ไม่ว่ากรณีใดๆ
			ปี 2561 - ปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 9.45 ล้านบาท 9.07 ล้านบาท
และ 9.25 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
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60
ต�ำแหน่ง

ค่า
เบี้ย
ตอบแทน ประชุม
รายเดือน
600.0 280.0
480.0 637.0

อื่นๆ

ค่า
เบี้ย
ตอบแทน ประชุม
รายเดือน
600.0 298.0
246.7 187.0

ปี 2562
อื่นๆ

ค่า
เบี้ย
ตอบแทน ประชุม
รายเดือน
600.0 380.0
-

ปี 2563
อื่นๆ

1. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
(1)
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
			 และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2. นายราชัย วัฒนเกษม
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหา
480.0 707.0
480.0 719.0
480.0 776.0
			 และก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายสุริย์ บัวคอม
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
480.0 560.0
480.0 593.0
480.0 662.0
			 และกรรมการตรวจสอบ
4. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (2)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
362.7 336.0
480.0 520.0
480.0 624.0
			 และกรรมการตรวจสอบ
นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ (2) กรรมการ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
94.7
56.0
5. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการ
480.0 196.0
480.0 236.0
480.0 300.0
6. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
กรรมการ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
480.0 336.0
480.0 354.0
480.0 390.0
7. นางสุวรรณา พุทธประสาท
กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
480.0 336.0
480.0 354.0
480.0 420.0
8. นายอาชวิณ อัศวโภคิน
กรรมการ
480.0 196.0
480.0 236.0
480.0 300.0
9. นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ำรุง (3)
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
404.0
480.0
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (3)
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
480.0
10. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
480.0
480.0
480.0
11. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย (4) กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
189.3
480.0
480.0
นายซวง ชัยสุโรจน์ (4)
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
240.0
		
รวม
5,806.7 3,640.0
5,570.7 3,497.0
5,400.0 3,852.0
หมายเหตุ : (1) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562
(2) นายอดุลย์ วินยั แพทย์ ได้รบั การอนุมตั แิ ละแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระ ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2561 แทนนางสาวกนกวลี วิรยิ ประไพกิจ ซึง่ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ
โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป และได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกต�ำแหน่งหนึ่ง ต่อมา ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และท�ำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
(3) นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ำรุง ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ซึ่งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
(4) นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 แทนนายซวง ชัยสุโรจน์ ซึ่งได้ลาออกจากต�ำแหน่ง
กรรมการ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

รายชื่อ

ปี 2561

(หน่วย : พันบาท)

- โบนัสกรรมการ
			ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติโบนัสกรรมการ
ส�ำหรับปี 2562 ให้แก่กรรมการทุกท่านรวมกันเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท
			ปี 2561 - ปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าโบนัสกรรมการรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 15 ล้านบาท 17.5 ล้านบาท และ
15 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
			
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
1. นายบุญสม
เลิศหิรัญวงศ์
			
นายจุลสิงห์
วสันตสิงห์ (1)
2. นายราชัย
วัฒนเกษม
3. นายสุริย์
บัวคอม
4. นายอดุลย์
วินัยแพทย์ (2)
นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ (2)
5. นายนพร
สุนทรจิตต์เจริญ (3)
นายอาชนัน
อัศวโภคิน (3)
6. นายอดิศร
ธนนันท์นราพูล
7. นางสุวรรณา พุทธประสาท
8. นายอาชวิณ
อัศวโภคิน (4)
นายอนันต์
อัศวโภคิน (4)
9. นายเฉลิม
เกียรติธนะบ�ำรุง (5)
นายชัชชาติ
สิทธิพันธุ์ (5)
10. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์
11. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย (6)
นายซวง
ชัยสุโรจน์ (6)
			

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รวม

ปี 2561

โบนัส (7)
ปี 2562

ปี 2563

1,629.3

1,808.3

1,615.5

1,303.4
1,446.6
1,303.4
1,446.6
1,303.4
1,446.6
1,093.0
1,303.4
285.3
666.2
1,446.6
441.7		
1,303.4
1,446.6
1,303.4
1,446.6
21.7
1,446.6
510.5
1,303.4
1,446.6
1,303.4
1,446.6
570.6
1,303.4
723.3
15,000.0
17,500.0

664.2
1,292.5
1,292.5
1,292.5
1,292.5
1,292.5
1,292.5
1,292.5
1,087.8
1,292.5
1,292.5
15,000.0

หมายเหตุ : (1) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562
(2) นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 แทนนางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ ซึ่งได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่
12 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป และได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกต�ำแหน่งหนึ่งต่อมา ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และท�ำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
(3) นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ได้รบั การอนุมตั แิ ละแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 แทนนายอาชนัน อัศวโภคิน ซึ่งได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่
3 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
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(4) น ายอาชวิณ อัศวโภคิน ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 แทน นายอนันต์ อัศวโภคิน ซึ่งได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 22
พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
(5) นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ำรุง ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ซึ่งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
(6) นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 แทนนายซวง ชัยสุโรจน์ ซึ่งได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
(7) โบนัส ตามข้อมูลที่เปิดเผยในแต่ละปี เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายของปีก่อน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

- ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร
			ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและ
ผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ซึ่งรวมตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ปี 2561 - ปี 2563 เป็นจ�ำนวนเงิน
47.5 ล้านบาท 55.0 ล้านบาท และ 46.7 ล้านบาท ตามล�ำดับ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
							
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
เงินส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวม

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

32.6
14.0
0.9
47.5

31.7
22.8
0.5
55.0

33.8
12.4
0.6
46.7

(ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ
		บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยพนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุน
โดยสมัครใจในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนขณะเดียวกันบริษทั และบริษทั ย่อยร่วมจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ
3 - 6 ของเงินเดือนด้วย เงินกองทุนดังกล่าวจดทะเบียนบริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึง่ โดยปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542
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5.

บุคลากร

(ก) ณ
 สิ้นปี 2561 - ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,123 คน 1,083 คน และ 1,002 คน
ตามล�ำดับ โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้
(หน่วย : คน)
ส่วนงาน

1.
2.
3.
4.

สายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายโครงการบ้านและอาคารชุด
สายอาคารส�ำนักงานให้เช่าและโรงแรม
สายสนับสนุน
รวม

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

30
616
367
110
1,123

7
587
371
118
1,083

8
541
338
115
1,002

(ข) ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2563)
		 - ไม่มี (ค) ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
		บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานที่ท�ำได้
เปรียบเทียบกับเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจ�ำปี เงินส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ผลตอบแทน
โดยรวมของพนักงานใน ปี 2561 - ปี 2563 แสดงรายละเอียดได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภทผลตอบแทน
1.
2.
3.
4.

เงินเดือน
โบนัส
เงินส�ำรองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ 1/
รวม

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

432.2
251.9
21.4
73.6
779.1

444.4
160.2
22.5
122.9
750.0

435.9
124.4
22.5
65.4
648.2

หมายเหตุ : 1/ ผลตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ

(ง) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร		
		บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เสริมสร้างความรูแ้ ละความสามารถ โดยการจัดหลักสูตรขึน้ เพือ่ ให้พนักงานในระดับต่างๆ ได้เข้ารับ
การฝึกอบรม ซึ่งได้มีการกล่าวถึงและยกตัวอย่างบางส่วนแล้วในหัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการ ข้อ 1.5 การส่งเสริม
นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบ ข้อย่อย “กลุ่มพนักงาน”

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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การก�ำกับดูแลกิจการ
1.

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

	บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็น
แนวทางเสมอมา โดยตระหนักถึงบทบาทและความส�ำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของ
บริษัท จึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
	บริษทั ได้จดั กรอบแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้จดั ท�ำ “นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ”
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อปฏิบัติให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ให้เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลา เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการเพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมัติปรับปรุง
เพิ่มเติมนโยบายฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้หลักการก�ำกับดูแลกิจการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
	นโยบายฯ ดังกล่าวจะเน้นถึงหลักปฏิบตั ใิ ห้คณะกรรมการบริษทั ซึง่ เป็นผูน้ ำ� หรือผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดขององค์กร น�ำไปปรับใช้
ในการก�ำกับดูแลให้กจิ การมีผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว สร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาทบทวนการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560
(CG Code 2017) มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งในภาพรวมเป็นสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติ
อยู่แล้วโดยส่วนใหญ่ และหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถน�ำมาปรับใช้ได้ บริษัทได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
	ทัง้ นี้ บริษทั ก�ำหนดให้เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องรับทราบ ท�ำความเข้าใจ
และปฏิบตั ติ ามนโยบายและข้อปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้นำ� นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั แสดงบน
เว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ และน�ำไป
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
โดยในปี 2563 คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามหลักนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code 2017) ดังนี้
1.1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่าง
ยั่งยืน
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หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
1.	คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2.	คณะกรรมการได้กำ� หนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์และทิศทางการด�ำเนินงานของบริษทั (Direction)
ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่ส�ำคัญรวมถึงและก�ำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการ
ด�ำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการทบทวนการก�ำหนด
นโยบายในเรื่องดังกล่าว เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และความมั่งคั่งสูงสุด
ให้แก่ ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) อย่างยั่งยืน

		
		
		
		

3. กรรมการมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ (Honesty and Integrity)
4.	กรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ด�ำเนินงานโดยรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
5.	คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการมีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจ
และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริง
6.	มีความตั้งใจที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

		คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
(Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไป ตามกฎหมาย
อาทิ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น และมีกระบวนการอนุมัติใน
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ เช่น การลงทุน การท�ำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยส�ำคัญ การท�ำรายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา/จ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
		 จริยธรรมธุรกิจ
		เพื่อให้บริษัทมีการประกอบธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ได้รับทราบเพื่อถือปฏิบัติ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้มีมติ
อนุมัติการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฉบับล่าสุด โดยได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.qh.co.th)
และมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ�ำ
		คณะกรรมการบริษัท มีการจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน
ซึ่งก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ในการด�ำเนินการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย อ�ำนาจหน้าที่
การจัดการให้กับฝ่ายจัดการ ดังนี้
		
		
		
		

1.	ฝ่ายจัดการประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด และกลุ่มผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบในการก�ำหนดทิศทางของบริษัท
และการตัดสินใจที่ส�ำคัญๆ ซึ่งมีผลต่อความส�ำเร็จของบริษัท
2.	ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่พิจารณาแผนกลยุทธ์ และนโยบายส�ำคัญๆ ของบริษัท และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัท
3.	ผู้บริหารสูงสุด ท�ำหน้าที่ภาวะผู้น�ำในลักษณะกว้าง รับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับผลตอบแทนของบริษัทจากการ
รักษาให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานจริยธรรมที่ดี รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เหมาะสม มีอ�ำนาจหน้าที่
ที่จะปฏิบัติตามนโยบาย โดยไม่มีการเข้าแทรกแซงจากคณะกรรมการ
4.	ฝ ่ า ยจั ด การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามหน้ า ที่ ต ่ อ คณะกรรมการและผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยรวม ฝ่ า ยจั ด การต้ อ งรายงาน
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นประจ�ำ ได้แก่ การรายงานต่อคณะกรรมการส�ำหรับการตัดสินใจที่ต้องขอความ
เห็นชอบก่อน และรายงานอื่นที่ฝ่ายจัดการอาจท�ำได้โดยอิสระ
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1.2 การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
		เพื่อการก�ำกับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็น
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
และเพื่อให้ทุกภาคส่วนในองค์กร มีการด�ำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�ำหนดเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ดังนี้
		

1.	ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม เพื่อให้บริษัทมีวัตถุประสงค์ (Objectives) ที่ชัดเจนเหมาะสม สามารถใช้
เป็นแนวคิดหลักในการก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
		 2.	ก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
โดยค�ำนึงถึง
			 •	สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ รวมทั้งผลักดันให้พนักงาน มีการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และน�ำมาใช้อย่างเหมาะสม
			 • ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
			 • ความพร้อม ความช�ำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
		คณะกรรมการบริษทั ก�ำกับดูแลให้มนั่ ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทัง้ กลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือ
ประจ�ำปีของบริษัท สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการน�ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยดังนี้
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1.	ดูแลให้การจัดท�ำ และ/หรือ ทบทวน กลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของบริษัท โดยค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ปัจจุบัน ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และ
สนับสนุนให้มกี ารจัดท�ำ หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำ� หรับระยะปานกลาง 3 - 5 ปี เพือ่ ให้
มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปีได้ค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตาม
สมควร
2.	กำ� หนดกลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี ให้มกี ารวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจ มีผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย Value Chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก
ของบริษัท
3.	ก�ำหนดกลยุทธ์ และดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ได้เปิดเผยอยู่ในหัวข้อ
“ความรับผิดชอบต่อสังคม”
4.	ก�ำหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยก�ำหนดเป้าหมายทั้งที่
เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจน�ำไปสู่การประพฤติ
ที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct)
5. ก�ำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
6.	ก�ำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด�ำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการด�ำเนินการตาม
กลยุทธ์และแผนงานประจ�ำปี โดยอาจจัดให้มีผู้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงาน

1.3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
		 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการบริษัท จ�ำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
			 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3 ท่าน
			 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4 ท่าน
			 กรรมการที่เป็นอิสระ
4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของกรรมการทั้งหมด
ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
		บริษัทมีคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การท�ำงานจากหลากหลายสาขา มีการ
แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน มีการประชุมคณะกรรมการ
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
และเพื่อติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
การแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการ
แบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างการก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำ
		
		
		
		
		
		

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1.	ประธานกรรมการของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้น�ำของคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
2.	ประธานกรรมการซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้เลือก ท�ำหน้าที่เป็นประธานการประชุม และดูแลให้ประเด็นส�ำคัญทั้ง
หลายได้น�ำเข้าสู่การพิจารณาและคณะกรรมการให้ความส�ำคัญกับการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์
ต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการน�ำเสนอ และดูว่าได้มีการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติตาม
3.	ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารซึง่ คณะกรรมการเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ของคณะจัดการของตนในการน�ำกลยุทธ์
ที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว ไปปฏิบัติภายในกรอบที่คณะกรรมการได้ก�ำหนดไว้
4.	ประธานกรรมการมั่นใจว่าบริษัทมีคณะกรรมการที่มีประสิทธิผลซึ่งท�ำงานอย่างได้ผลดีร่วมเป็นคณะเดียวกัน
กรรมการทุกคนไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทเต็มที่ และอย่าง
กระตือรือร้น ทั้งในเรื่องการจัดการธุรกิจและการก�ำกับดูแล
5.	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารคนหนึ่งที่รอบรู้เรื่องของบริษัทดีที่สุด มีภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น
มองบริษัทในภาพรวม
6.	บริษัทมีการแยกบทบาทของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับประธานกรรมการอย่างชัดเจน มีการท�ำงานสนับสนุน
และเกื้อกูลความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
		คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ ที่ส�ำคัญ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วม
ประชุมด้วย โดยในปี 2561 มีการประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ปี 2562 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และส�ำหรับปี 2563 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่
19 พฤศจิกายน 2563
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		 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
		คณะกรรมการบริษทั มีการประเมินผลงานตนเองทัง้ แบบรายคณะ และแบบรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ช่วยให้
คณะกรรมการได้มกี ารพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทผี่ า่ นมา และเพิม่ ประสิทธิผล
การท�ำงานของคณะกรรมการ
		คณะกรรมการบริษัท ได้มีการท�ำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2563 โดยได้ท�ำแบบประเมิน 2 แบบ คือแบบ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายคณะ และแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายบุคคล
โดยแบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้ง 2 แบบ บริษัทจัดท�ำขึ้นภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหัวข้อในการประเมินในแต่ละแบบมีดังนี้
		 1.
			
			
			
			
			
			

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

		 2.
			
			
			

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หมวดคือ
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2) การประชุมกรรมการ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กระบวนการในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล
		ฝ่ายเลขานุการบริษทั จะน�ำส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ บริษทั ทัง้ 2 แบบ ให้กรรมการทุกท่าน
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี ซึง่ ภายหลังทีก่ รรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน�ำส่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมให้เลขานุการกรรมการบรรษัทภิบาลสรุปผล
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รายงานให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลรับทราบ ทั้งนี้ ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล จะน�ำเสนอผลการประเมิน ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ต่อไป ซึง่ เกณฑ์การประเมินผล
ในแต่ละระดับคะแนน มีดังนี้
		 มากกว่า
85% = ดีเยี่ยม
		 มากกว่า
75% = ดีมาก
		 มากกว่า
65% = ดี
		 มากกว่า
50% = พอใช้
		 เท่ากับหรือต�่ำกว่า 50% = ควรปรับปรุง
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ส�ำหรับการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยได้เปิดเผยรายละเอียดในข้อ 2 เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย

		
		

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ได้เปิดเผยรายละเอียดในข้อ 4 เรื่องการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การประชุมคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
		ในปี 2563 บริษัทได้ก�ำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าทั้งปี โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 10 ครั้ง กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนการประชุมทั้งหมด
		ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั มีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นชอบต่อวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและ
งบประมาณของบริษทั ทีน่ ำ� เสนอโดยฝ่ายจัดการของบริษทั และคณะกรรมการมีการก�ำกับดูแล ติดตามการปฏิบตั งิ าน
ของฝ่ายบริหารทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้
และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งได้แสดงรายละเอียด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ข้อย่อย 1 คณะกรรมการบริษัท และหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ ข้อย่อย 2
คณะกรรมการชุดย่อย
		
		

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
ได้มีการเปิดเผยและกล่าวถึงแล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ข้อ 3 เลขานุการบริษัท

1.4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
		 ได้มีการเปิดเผยและกล่าวถึงใน ข้อ 3 เรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1.5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบ
		คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� กับดูแลให้บริษทั ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ไม่ละเมิดสิทธิและค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียในกลุม่ ต่างๆ โดยได้มกี ารก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการปฏิบตั แิ ละความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียในกลุม่ ต่างๆ ไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั โดยบริษทั มีการปฏิบตั ดิ ว้ ยความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
• กลุ่มพนักงาน
			บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่มีความส�ำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้บริษัทประสบความส�ำเร็จและ
เติบโตก้าวไปข้างหน้า บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อพนักงานดังนี้
			 1)	ให้ผลตอบแทนระยะสัน้ ทีเ่ หมาะสมตามความรูค้ วามสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
แต่ละคน และผลการด�ำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทในแต่ละปี
			 2) ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
			 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการก�ำหนดทิศทางการท�ำงาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท
			 4)	ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัยร่างกาย และทรัพย์สินของ
พนักงาน
			 5)	การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม
			 6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
			 7)	บริหารพนักงานโดยหลีกเลีย่ งการกระท�ำใดๆ โดยไม่เป็นธรรม และไม่ถกู ต้อง ซึง่ มีผลกระทบต่อความก้าวหน้า
และความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
			 8) ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของการให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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			นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดช่องทางการสื่อสารและรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน
กฎและระเบียบต่างๆ ของบริษัท โดยน�ำข้อมูลเหล่านี้แสดงไว้ใน Intranet ของบริษัทและก�ำหนด E-mail
address ให้แก่พนักงานเพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารทั้งบุคคลภายนอกและภายในบริษัท
			เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานและองค์กร บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงาน
จัดท�ำเป็นหนังสือ เพือ่ แจ้งข้อเท็จจริง ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และข้อเสนอแนะของพนักงานหรือเรือ่ งการร้องทุกข์ตา่ งๆ
โดยน�ำไปใส่กล่องรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้งหมด จะได้รับการพิจารณา
อย่างจริงจัง จากคณะกรรมการจัดการ เพื่อที่จะก�ำหนดแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย
			

			
			
			
			
			
			
			
			

ด้านสวัสดิการพนักงาน
-	บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
โดยแต่งตัง้ จากตัวแทนของพนักงานในแต่ละฝ่ายงานต่างๆ ของบริษทั ทัง้ นี้ เพือ่ ร่วมปรึกษา หารือ แลกเปลีย่ น
ข้อมูลด้านสวัสดิการ เพื่อน�ำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้พนักงานมีสวัสดิการที่ดีขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยเสริม
สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน
-	บริษทั จัดให้มสี วัสดิการเครือ่ งแบบพนักงานส�ำหรับผูท้ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีพ่ นักงานต้อนรับหรือพนักงานขายทีป่ ระจ�ำ
อยู่ที่โครงการบ้าน โครงการอาคารส�ำนักงานให้เช่า โรงแรม และโครงการเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้นอก
- บริษัทจัดให้มีการประกันชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (กรณีคนไข้ใน)
-	บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจตอบแทนความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
-	บริษทั ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งสวัสดิการและสุขภาพพนักงาน โดยจัดให้มหี อ้ งพยาบาลและมีพยาบาลวิชาชีพประจ�ำ
เพื่อให้ค�ำปรึกษาค�ำแนะน�ำ และการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่พนักงานรวมทั้งมีสวัสดิการตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปีของพนักงาน
-	บริษัทจัดให้มีระบบสวัสดิการอื่นๆ ที่รวมถึงครอบครัวพนักงาน เช่น สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานและ
ครอบครัว (สามี ภรรยา บุตร) กรณีเสียชีวิต สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เป็นต้น
-	บริษทั ได้มกี ารดูแลสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ ให้พนักงานมีสขุ อนามัยทีด่ ใี นขณะปฏิบตั งิ าน เช่น มีการ
ตรวจสอบความสะอาดของจุดบริการน�้ำดื่ม ภายในพื้นที่ส�ำนักงาน
- ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทํางานจนถึงขั้นหยุดงาน

			 การจัดพัฒนาบุคลากรส่วนการจัดอบรม
			ตามทีท่ างบริษทั มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพือ่ รองรับการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและต่อเนือ่ งของบริษทั จึงได้มี
การก�ำหนดแผนงานและกระบวนการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของทางบริษัท โดยได้ก�ำหนดแนวทาง
การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานตามแต่ระดับชั้น อีกทั้งได้มีการจัดท�ำ
โครงการต่างๆ เพือ่ มุง่ เน้นให้ผบู้ ริหารและพนักงาน ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
รักษาสิ่งแวดล้อมในทางอ้อม
			ในปี 2563 บริษัทได้ก�ำหนดหลักสูตรฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรหลัก (Core Course) หรือหลักสูตรเสริม
ตามสายการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้พนักงานในระดับชัน้ ต่างๆ ได้มโี อกาสเข้ารับการอบรม ตามนโยบายของทางบริษทั
ที่ได้ก�ำหนดไว้ เช่น
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			พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สืบเนื่องจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากขึ้น ท�ำให้การละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลท�ำได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจท�ำให้สร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนอาจส่งผลเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วย ดังนัน้ พนักงานจะต้องทราบถึงหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด หรือมาตรการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับการให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในส่วนของลูกค้าและ
พนักงานตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
			 M
 indset เพื่อปรับเปลี่ยนกรอบแนวความคิดของพนักงานในแต่ละทีม ซึ่งเป็นกรอบแนวความคิดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรม การใช้ชวี ติ และการมองโลกของพนักงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ จะส่งผลต่อพฤติกรรมการท�ำงาน
ที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
			 ก ารปรับมุมมองต่อการเปลีย่ นแปลงหลังยุคโควิด 19 อย่างสร้างสรรค์ (Change management) เพือ่ ให้พนักงาน
ได้เข้าใจและเห็นความส�ำคัญของการปรับตัวหลังยุคโควิด19 ทีต่ อ้ งมีการแข่งขันและการเปลีย่ นแปลงอย่างรุนแรง
และเพือ่ ให้พนักงานมีทศิ ทางการปฏิบตั งิ านในยุควิถใี หม่ทชี่ ดั เจนรวมทัง้ มีการปรับมุมมองให้มพี ฤติกรรมทีส่ อดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
			 ห ลักสูตร คปอ. (คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของสถานประกอบ
กิจการ) เพื่อให้พนักงานที่ได้การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของสถานประกอบกิจการ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการท�ำงานและสามารถ
น�ำองค์ความรู้ที่ได้อบรมไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรของตนเอง
			 พ ระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย
จัดเก็บภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทีม่ ายกเลิกและทดแทนภาษีบำ� รุงท้องทีแ่ ละภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ เดิม ซึง่ เป้าหมาย
ของกฎหมายภาษีที่ดินฯ คือการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดเก็บให้คิดในอัตราที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน เก็บภาษี
ได้ครบครอบคลุม ไม่ลักลั่น และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
			 H ow to maximize the revenue by using Booking.com tooling “Analytic Dashboard” เพื่อให้พนักงาน
เรียนรู้ และเข้าใจฟังก์ชั่นการใช้งาน “Analytic Dashboard” on extranet Booking.com สามารถน�ำข้อมูล
ที่ได้จากการเรียนรู้ฟังก์ชั่น “Analytic Dashboard” ไปวิเคราะห์ข้อมูล และก�ำหนดกลยุทธ์การขาย และเข้าใจ
ฟังก์ชั่นการใช้งานระบบอย่างถูกต้อง
			 F irst aid & CPR Training เพือ่ ให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในการช่วยเหลือนักท่องเทีย่ วเบือ้ งต้น และสามารถ
ประเมินสถานการณ์ ตัดสินใจ และประสานงานกับแผนกฉุกเฉิน และส่งต่อโรงพยาบาลได้ อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็วตามมาตรฐานของ การแพทย์ฉุกเฉิน
			การแก้ปญ
ั หาแบบบูรณาการด้วย TQM เพือ่ ให้พนักงานสามารถสร้างทักษะในการแก้ปญ
ั หาทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้
โดยระบุทางเลือก ในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย สามารถวางแผนแก้ปัญหาแล้วทบทวน วิเคราะห์ ข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น อีกทั้งน�ำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาปรับปรุงกระบวนการท�ำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาซ�้ำ
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			 A DVANCE REVENUE MANAGEMENT เพือ่ ให้พนักงานระดับบริหารของกลุม่ โรงแรมได้เรียนรูภ้ าพรวมในการ
บริหารงานธุรกิจโรงแรมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านการจัดหาแหล่งทุน ด้านก่อสร้าง ด้านบริหาร
บุคลากร รวมไปถึงการบริหารด้านอื่นๆ
			 การจัดท�ำโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
			บริษัทได้ก�ำหนดโครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งโครงการที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้าน
สุขลักษณะ และการสร้างสุขนิสัยที่ดีในสถานที่ท�ำงาน อีกทั้งโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้มี
โอกาสเปิดรับความรู้จากองค์กรและสถาบันจากภายนอก เพื่อเพิ่มทักษะและสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับน�ำมาปรับ
ใช้ในการท�ำงาน อาทิ
			 โครงการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก ตามทีบ่ ริษทั ได้มนี โยบายทีส่ นับสนุนให้พนักงาน ได้มโี อกาส
ได้รับทักษะต่างๆ พร้อมทั้งความรู้อันเป็นประโยชน์ จากองค์กรและสถาบันภายนอก เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง
ด้านความรูใ้ หม่ทเี่ ป็นประโยชน์ และน�ำความรูต้ า่ งๆ ทีไ่ ด้รบั นัน้ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กบั บริษทั ซึง่ จะส่งผลดี
ในด้านประสิทธิภาพการท�ำงานต่อไป
			 โครงการจัดท�ำประชาสัมพันธ์ขา่ วสารภายใน โครงการดังกล่าวนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นช่องทางการสือ่ สารระหว่าง
บริษัท และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปยังผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ได้มีโอกาส
ได้รบั ข่าวสารภายในองค์กร พร้อมทัง้ ความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ภายในองค์กรเป็นระยะ อีกทัง้ เป็นช่องทางให้กบั ทาง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการสื่อสารสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของทางบริษัท กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ไปยังผู้บริหารและพนักงาน ให้ได้รับทราบและปฏิบัติตาม โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบอีเมล
ของบริษัท และระบบอินทราเน็ตภายในบริษัท
			 โครงการจัดท�ำของที่ระลึกครบรอบอายุงาน โครงการดังกล่าวนี้ ได้จัดท�ำขึ้นตามนโยบายของทางบริษัทเพื่อมอบ
ให้แก่พนักงานที่ร่วมงานกับทางบริษัทมาเป็นระยะเวลารวม 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี เพื่อเป็นการขอบคุณ
พนักงาน ทีไ่ ด้อทุ ศิ แรงกาย แรงใจ ในการร่วมปฏิบตั งิ านกับทางบริษทั ด้วยดีเสมอมา อันส่งผลถึงขวัญและก�ำลังใจ
ต่อพนักงาน ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถต่อไป
ตารางแสดงเวลา (ชั่วโมง) การเข้ารับการอบรม - แยกตามกลุ่มระดับพนักงาน
ระดับพนักงาน
พนักงาน
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8	เพือ่ ให้พนักงานได้มคี วามรู้ และทักษะในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำไปปฏิบตั งิ าน
โดยสามารถน�ำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปพัฒนางานได้ พร้อมทั้งเข้าใจในบทบาท
หน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน และวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี อันจะส่งผลไปถึงการปฏิบตั งิ าน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด
16	เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง มีความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งทักษะ ในการบริหาร
จัดการทีม และการวางแผนงาน รวมไปถึงการปฏิบตั งิ านต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
อย่างมีระบบ และเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากทางบริษัทต่อไป

ระดับพนักงาน
ผู้บริหารระดับสูง

เฉลี่ยเวลาเข้ารับการอบรม
(ชั่วโมง:คน:ปี)

เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร

18	เพือ่ ให้ผบู้ ริหารระดับสูง สามารถบริหารจัดการงาน และรวมไปถึงบุคลากรภายใต้
การบังคับบัญชา ให้เป็นไปตามหน้าทีก่ ารปฏิบตั พิ ร้อมทัง้ นโยบายทีไ่ ด้รบั จากบริษทั
อนึ่ง ผู้บริหารสามารถสร้างมุมมองด้านการบริหารให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป
พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่ดี เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต

• กลุ่มลูกค้า
			บริษัทมีการก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าในจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งสามารถดูได้ที่ “www.qh.co.th”
และมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังนี้
			 1) สนองความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่มีคุณภาพ
			 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่ลกู ค้าและไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
			 3) ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อก�ำหนดอันเหมาะสม
			 4)	ไม่สง่ มอบสินค้าและบริการให้ลกู ค้า ทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่ สินค้าและบริการนัน้ ๆ มีขอ้ บกพร่อง เสียหาย หรืออาจเกิดอันตราย
ต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต�่ำกว่ามาตรฐานให้กับลูกค้า
			 5)	จัดกลไกและระบบบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้า บริการได้โดยสะดวก และ
ด�ำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
			 6) แสวงหาลู่ทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
			 7)	กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหาย
			นอกจากนี้ บริษัทได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกค้า ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ข้อย่อย 5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
			ส�ำหรับลูกค้าในโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมที่มีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1388
ในวันและเวลาท�ำการ
			ส่วนโครงการอาคารส�ำนักงานให้เช่าหรือโครงการอาคารทีพ่ กั อาศัยให้เช่า ลูกค้าสามารถติดต่อกับผูจ้ ดั การอาคาร
หรือผู้ที่รับผิดชอบในอาคารนั้นๆ ได้โดยตรง
• กลุ่มคู่ค้า
			บริษทั และบริษทั ย่อยยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจกับคูค่ า้ อย่างซือ่ สัตย์ โปร่งใส และเสมอภาค เพือ่ ก่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดร่วมกัน โดยคู่ค้าดังกล่าวต้องไม่น�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม
จรรยา วัฒนธรรม และประเพณีอนั ดี มีการซือ้ สินค้า และมีขนั้ ตอนการด�ำเนินงานทีส่ ามารถตรวจสอบได้ รวมถึง
การปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทได้น�ำระบบ Supply Chain ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า
เพือ่ ลดขัน้ ตอน ลดเวลา และเอกสารต่างๆ ในการติดต่อระหว่างคูค่ า้ และบริษทั เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยและคูค่ า้ สามารถ
จัดเตรียมสินค้าได้ทันตามก�ำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน
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• กลุ่มคู่แข่ง
			บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจกับคู่แข่งอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาคบนพื้นฐานของ
การแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ดังนี้
			 1) แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
			 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
			 3) ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งขันด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท�ำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
• กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืม
			บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมด้วยความซื่อสัตย์และ
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายตรงตามก�ำหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืม
นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น
			 - ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้
			 -	บริษัทได้ด�ำเนินการเจรจากับคู่ค้า และเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหาย
			 - ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
			 - ไม่เรียก ไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้
			 - ไม่น�ำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
			ทั้งนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดช�ำระหนี้แต่อย่างใด
			เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
ส่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
			 1. โทรศัพท์ที่หมายเลข Call Center ของบริษัท (1388)
			 2. อีเมล ถึงกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้โดยตรง (ซึ่งสามารถตรวจสอบอีเมลดังกล่าว ได้ในเว็บไซต์ของบริษัท)
			 3. เว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” (นักลงทุนสัมพันธ์, แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน)
			 4. อีเมล : info@qh.co.th
			 5. ยื่นเรื่องโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ที่เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ตามข้างล่างนี้
					 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
					 เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
1.6 การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
			 รายละเอียดได้เปิดเผยอยู่ในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
			 รายละเอียดได้เปิดเผยอยู่ในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 2 คณะกรรมการชุดย่อย
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- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
			 1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
				 นโยบายการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
				โดยบริษัทปฏิบัติและเปิดเผยการท�ำรายการเกี่ยวโยงกันทุกรายการอย่างถูกต้องตามข้อก�ำหนดของทางการ
และท�ำรายการโดยยึดหลักเปรียบเสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
			 2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
				 นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
				 1)	ไม่น�ำความลับของบริษัทไปใช้ไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือน�ำความเสียหายมาสู่บริษัท โดยเจตนา
หรือน�ำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ให้ ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ
ยกเว้นแต่ว่าเป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการด�ำเนินงานปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
				 2) ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเพื่อการซื้อขายหุ้น
				 3)	ให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามกฎ ระเบียบ ที่ทางการก�ำหนด และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกรายการ
				 4) 	บริษทั มีนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงิน
จะประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
			 รายละเอียดเปิดเผยในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
1.7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
		คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่างๆ
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องต่างๆ ของบริษัทซึ่งได้แสดงอยู่ในหัวข้อต่างๆ ในแบบแสดง
รายงานข้อมูลประจ�ำปีแบบรายงาน 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th”เช่น รายชื่อและประวัติของ
คณะกรรมการบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการ โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก การก�ำกับดูแลกิจการ งบการเงิน
ปัจจัยความเสีย่ ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ การจัดการ และฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน เป็นต้น นอกจากนี้
ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ “www.sec.or.th” และ “www.set.or.th”
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
		ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สามารถเปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนกรรมการตรวจสอบ
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ก่อนน�ำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี และผู้บริหารของบริษัทได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ไว้อย่างครบถ้วน
ในส่วนของโครงสร้างการจัดการ ข้อ 4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
		คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�ำคัญด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
คุณภาพของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี เพือ่ ให้ผใู้ ช้งบการเงิน ได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
บริษัทได้แสดงรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดท�ำและการเปิดเผยรายงานทางการเงิน
ของบริษัท เสนอไว้ในรายงานประจ�ำปีควบคู่งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่างบการเงินของบริษัท
ได้จดั ท�ำตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปและผูส้ อบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษทั มีขอ้ สังเกต
ที่เป็นสาระส�ำคัญ
		คณะกรรมการของบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ ถึง โดยเผยแพร่
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ดังนี้
		 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
		งบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดท�ำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก�ำหนด
ให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการในการจัดท�ำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการด�ำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท
		คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการให้มกี ารสอบทานข้อมูลทางการเงิน
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ
ผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน
		ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นผูด้ แู ลเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
		จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและผลการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ม่มี
เงือ่ นไขท�ำให้คณะกรรมการบริษทั เชือ่ ได้วา่ งบการเงินของบริษทั ควอลิตเี้ ฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
การท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน
		บริษทั มีนโยบายหลักว่าการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั จะเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบตั งิ านโดยชอบด้วยกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ
		คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณารายการของกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน หรือเกีย่ วโยงกัน อย่างสม�ำ่ เสมอ ให้มเี งือ่ นไข
การท�ำรายการโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็นส�ำคัญเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length
basis) และควบคุมดูแลให้บริษทั ปฏิบตั เิ รือ่ งรายการเกีย่ วโยงทัง้ ขัน้ ตอนการท�ำรายการและการเปิดเผยข้อมูลรายการ
เกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของทางการทุกประการ
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		นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทได้จัดท�ำประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มา/
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท และการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้พนักงานได้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามข้อก�ำหนดของทางการดังได้แสดงรายละเอียดรายการเกี่ยวโยงกันไว้แล้วในส่วนของหัวข้อ รายการระหว่างกัน
		 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
		ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการได้อนุมัติหลักเกณฑ์และ
วิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย ส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่
เกี่ยวข้องต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
		 1)	ให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีสว่ นได้เสียของตนและหรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
ตามแบบรายงานที่บริษัทก�ำหนด
		 2) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน ตามข้อ 1) ดังนี้
			 - ภายใน 30 วันเมื่อเข้ารับต�ำแหน่ง
			 - ภายใน 30 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรายงานที่ได้เคยรายงานครั้งล่าสุด
		 3) ให้ผู้ที่รายงานตามข้อ 1) ส่งรายงานมายัง เลขานุการบริษัทภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่จัดท�ำรายงาน
		 4)	ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อ 3) ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
		

การรายงานการได้มาและจ�ำหน่ายหุ้นของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563

			
ชื่อ
ต�ำแหน่ง

31 ธ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลงในปี 2563
31 ธ.ค. 2563
จ�ำนวน สัดส่วน
ได้มา จ�ำหน่าย จ�ำนวน สัดส่วน
(หุ้น)
(%)
(หุ้น)
(หุ้น)
(หุน้ )
(%)

1. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายราชัย
วัฒนเกษม
กรรมการอิสระ
				 ประธานกรรมการตรวจสอบ
				 กรรมการสรรหา
				 และก�ำหนดค่าตอบแทน
				 และกรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายสุริย์
บัวคอม
กรรมการอิสระ
				 กรรมการตรวจสอบ
				 และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายอดุลย์
วินัยแพทย์
กรรมการอิสระ
				 ประธานกรรมการสรรหา
				 และก�ำหนดค่าตอบแทน
				 และกรรมการตรวจสอบ
5. นายนพร
สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ
100,000
6. นายอดิศร
ธนนันท์นราพูล กรรมการ
1,101
				 และกรรมการสรรหา
				 และก�ำหนดค่าตอบแทน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00093
0.00001

-

-

100,000
1,101

0.00093
0.00001
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ชื่อ
ต�ำแหน่ง

31 ธ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลงในปี 2563
31 ธ.ค. 2563
จ�ำนวน สัดส่วน
ได้มา จ�ำหน่าย จ�ำนวน สัดส่วน
(หุ้น)
(%)
(หุ้น)
(หุ้น)
(หุน้ )
(%)

7. นางสุวรรณา พุทธประสาท
กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล 7,013,754
				 และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายอาชวิณ อัศวโภคิน
กรรมการ
9. นายเฉลิม
เกียรติธนะบ�ำรุง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
				 และประธานกรรมการ
				 บริหารความเสี่ยง
นางวิภา
เกียรติธนะบ�ำรุง คู่สมรส
136,500
10. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
				 และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ
				 กรรมการบรรษัทภิบาล
				 และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายอดิศักดิ์ ศรีสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
33
13. นายสมมาตร พรหมคุณากร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
				 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

0.06546

-

-

7,013,754

0.06546

-

-

-

-

-

0.00127
-

-

-

136,500
-

0.00127
-

-

-

-

-

-

0.00000
-

-

-

-

33

0.00000
-

		 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
		บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งในส่วนของการด�ำเนินงานของบริษัทเอง
ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ SET
Community Potal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทัง้ บริษทั ยังได้เผยแพร่ขอ้ มูลธุรกิจของบริษทั ผ่านทางเว็บไซต์ “www.qh.co.th” เพือ่ ให้ผทู้ สี่ นใจ
ได้เข้ามาดูข้อมูลทั่วไป และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถติดต่อบริษัท
เพื่อสอบถามข้อมูลธุรกิจได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2677-7000
		เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยบริษัทได้มีการน�ำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์
ผู้ลงทุนและผู้จัดการกองทุน ผ่านช่องทางออนไลน์ (Virtual Roadshow) ดังนี้
		 -	น�ำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้จัดการกองทุนจากต่างประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ (International Virtual
Roadshow) จ�ำนวน 1 ครั้ง
		 -	น�ำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้จัดการกองทุนในประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Local Virtual Roadshow)
จ�ำนวน 3 ครั้ง
		 - น�ำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนในประเทศ แบ่งเป็น
			 •	จัดประชุมชี้แจงผลประกอบการรายปีและรายไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ผ่านช่องทางออนไลน์
(Virtual Analyst Meeting) จ�ำนวน 4 ครั้ง
			 •	แถลงแผนงานและเป้าหมายประจ�ำปี 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ (Virtual Analyst Meeting: Business
Plan 2020) จ�ำนวน 1 ครั้ง
			 •	ให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ
ของบริษัท (Company Visit) จ�ำนวน 3 ครั้ง
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			นอกจากนี้ บริษัทยังก�ำหนดให้ส�ำนักนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญ
ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดย
นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ต�ำแหน่ง กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อส�ำนัก
นักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ “www.qh.co.th” ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ในส่วนของ “สอบถามข้อมูลนักลงทุน”
ในหัวข้อ “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” หรือทาง อีเมล : vorapoj.h@qh.co.th
1.8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
		 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท
		 1. การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท
			 1.1		มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ตัดสินใจในการเปลีย่ นแปลงในนโยบาย
ที่ส�ำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
			 1.2		 มีสิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
			 1.3		 มีสิทธิในการได้รับ ส่วนแบ่งก�ำไร
			 1.4		 มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการจ่ายเงินปันผล
			 1.5		 มีสทิ ธิในการเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ก�ำหนด
			 1.6		 มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด
			 1.7		 มีสิทธิในการส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด
			 1.8		มสี ทิ ธิในการได้รบั สารสนเทศทีเ่ พียงพอทันเวลาและในรูปแบบทีเ่ หมาะสม ในการตัดสินใจทีม่ ผี ลกระทบต่อ
บริษัทและตนเอง
			 1.9 มีสิทธิอื่นๆ ทุกประการ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
			 สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น
			บริษัทมีนโยบายที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกประเภท ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
			ในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.
ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและรายละเอียด
ประกอบแต่ละวาระการประชุม (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th”
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม
			รวมทั้งบริษัทได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการเลือกสถานที่
ประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมโดยสะดวก คือ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินี
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			บริษัทค�ำนึงถึงความส�ำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายจึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2563 ดังนี้
			 - เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563
			 - เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563
			 - ส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563
			ซึง่ บริษทั ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2562
โดยก�ำหนดช่วงเวลาให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระ ชือ่ บุคคล และส่งค�ำถามล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม
2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคล และส่งค�ำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด
			 การจัดท�ำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
			บริษทั ได้จดั ท�ำหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดอย่างเพียงพอส�ำหรับการ
ตัดสินใจส�ำหรับเรื่องที่เสนอพิจารณา/เรื่องเพื่อทราบ โดยระบุวัตถุประสงค์ และเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งแสดง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้
เพือ่ เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ระบุทงั้ กรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง และกรณีมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าประชุม
แทน ซึ่งให้ครอบคลุมทั้งกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน
		 2. การด�ำเนินการประชุม
			การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่าน จาก 11 ท่าน เนือ่ งด้วยเป็นการ
จัดประชุมภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท�ำให้มีการเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล เพื่อลดความแออัด ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และ
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและส�ำนักกฎหมายซึ่งเป็น
ตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมดังกล่าวผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ
			การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆอย่างเหมาะสม โดยไม่มวี าระอืน่ เพิม่ เติม นอกเหนือจาก
วาระตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการประชุมตามสิทธิที่ถือหุ้นอยู่ โดยมี
การนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode และสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง
ซึง่ แสดงผลบนจอภาพให้ทราบโดยทัว่ กัน นอกจากนี้ ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการบริษัทได้มีการลงคะแนนเสียง
เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
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			 บริษัทได้สนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น และอ�ำนวยความสะดวก ดังนี้
			 1)	สง่ แบบมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทัง้ ค�ำแนะน�ำขัน้ ตอนในการมอบฉันทะ
อย่างชัดเจน ส่วนแบบมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. บริษัท ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท www.qh.co.th
			 2)	แบบมอบฉันทะทีส่ ง่ ให้ผถู้ อื หุน้ จะเป็นแบบให้ผถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางให้ผรู้ บั มอบฉันทะลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระได้ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
			 3) 	เสนอให้กรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะตั้งผู้รับมอบฉันทะของตนเอง
โดยระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในแบบหนังสือมอบอ�ำนาจ
			ก่อนเริม่ การประชุม ประธานทีป่ ระชุมจะกล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุม โดยมีการแจ้งจ�ำนวนและสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้
และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแยกกันอย่างชัดเจน และก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาแต่ละวาระ ประธาน
ที่ประชุมประกาศให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน และทราบถึงผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง
เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
			ในการประชุม เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสแสดงความเห็นและตัง้ ค�ำถามผ่านกระดาษค�ำถามทีบ่ ริษทั จัดเตรียมไว้ให้
แทนการพูดไมโครโฟนร่วมกัน โดยให้เวลาเพียงพอเหมาะสม และผูบ้ ริหารตอบข้อซักถามชัดเจนตรงประเด็น และ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ปี 2563 ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั โดยเรียงตามวาระทีร่ ะบุไว้
ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มกี ารเพิม่ หรือ สลับวาระการประชุม รวมถึงไม่มผี ถู้ อื หุน้ โต้แย้งการตรวจนับคะแนนเสียง
			 ทั้งนี้ บริษัทใช้ผู้นับคะแนนที่เป็นกลาง และเก็บผลการลงคะแนนไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
		 3. การเปิดเผยมติที่ประชุม และการจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
			บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมการลงคะแนนเสียงภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563
			รายงานการประชุมมีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และมติที่ถูกต้อง ชัดเจน และระบุผล
การนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนว่ามีผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง จ�ำนวนกี่เสียง
และหากมีผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียง เนือ่ งจากมีสว่ นได้เสียกับเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาก็จะระบุชอื่ ไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้
ได้มีการบันทึกประเด็นข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และค�ำตอบจากกรรมการและผู้บริหาร
			นอกจากนี้ ได้จัดส่งส�ำเนารายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูได้ที่
เว็บไซต์ของบริษัท www.qh.co.th เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 พร้อมแจ้งข่าวผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2.

คณะกรรมการชุดย่อย

การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย
	โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
		
บริษัท ที่เป็นผู้มี อิสระ ตรวจสอบ
รายชื่อ
			
อ�ำนาจ			
			
ลงนาม			
1. นายบุญสม
เลิศหิรัญวงศ์
P
P
2. นายราชัย
วัฒนเกษม
P
P
P
3. นายสุริย์
บัวคอม
P
P
P
4. นายอดุลย์
วินัยแพทย์
P
P
P
5. นายนพร
สุนทรจิตต์เจริญ
P
6. นายอดิศร
ธนนันท์นราพูล
P
7. นางสุวรรณา
พุทธประสาท
P
P
8. นายอาชวิณ
อัศวโภคิน
P
9. นายเฉลิม
เกียรติธนะบ�ำรุง
P
P
10. นายประวิทย์
โชติวัฒนาพันธุ์
P
P
11. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย
P
P
-

โดย
1)
2)
3)
4)

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
สรรหาและ บรรษัท บริหาร
ก�ำหนดค่า ภิบาล ความเสี่ยง
ตอบแทน
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ จ�ำนวน 4 ชุด คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ซ ึ่งขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
		คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายชื่อและ
จ�ำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2561 ถึงปี 2563 ดังต่อไปนี้
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รายชื่อ
1. นายราชัย
นายจุลสิงห์
2. นายสุริย์
3. นายอดุลย์

วัฒนเกษม (1)
วสันตสิงห์ (2)
บัวคอม
วินัยแพทย์ (3)

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
7/7
7/7
7/7
7/7
2/4
7/7
7/7
7/7
6/6
7/7
7/7

หมายเหตุ : (1) น ายราชัย วัฒนเกษม กรรมการตรวจสอบ ได้รบั การอนุมตั แิ ละแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
(2) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง ลาประชุม 2 ครั้ง และได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562
(3) นายอดุลย์ วินยั แพทย์ ได้รบั การอนุมตั แิ ละแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
- นายราชัย วัฒนเกษม เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวจรรยา ธนบุญสมบัติ

		คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยในปี 2561
จ�ำนวน 4 ครั้ง ปี 2562 จ�ำนวน 4 ครั้ง และปี 2563 จ�ำนวน 4 ครั้ง
		
		
		
		
		

		
		
		

ขอบเขตอ�ำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1.	สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในทั้งทางด้านธุรกิจและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
3.	สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและให้ฝ่ายต่างๆ ให้ความร่วมมือในการ
ชี้แจงข้อมูล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
4.	ให้คำ� แนะน�ำแก่บริษทั เกีย่ วกับการปรับปรุง การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และการ
ควบคุมภายใน ซึง่ รวมถึงความเสีย่ งและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สมประโยชน์และสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.	พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6. พจิ ารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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7.	จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
			 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
			 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
			 (ค)	ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
			 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
			 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 (ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
			 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
			 (ซ)	รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
		 9. จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ หรือเมื่อมีความจ�ำเป็นอื่นๆ ที่ต้องมีการเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ
		 10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
		 11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
		 12. พิจารณาและประเมินการปฏิบัติงานประจ�ำปีของผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
		 13. ให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณและอัตราก�ำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน
		 14.	ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
		 15. ให้มีอ�ำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือค�ำปรึกษากรณีจ�ำเป็น
		 16.	ด�ำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท กรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัท ได้กระท�ำความผิดตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
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องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี้
1.	กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2 กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3.	คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจ
หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินไม่น้อยกว่า 1 คน
4. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
5. ให้ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต�ำแหน่ง
6.	คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รบั ข้อมูลตามกรอบหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและสอบทาน
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั รวมทัง้ แนวทางด้านเทคนิควิธี ความรูห้ รือพัฒนาการใหม่ๆ ด้านการตรวจสอบภายใน
เพือ่ การพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
มีผลสัมฤทธิ์

		 การประเมินตนเอง (Self - Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
		คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลงานตนเอง ทั้งคณะในปี 2563 โดยใช้แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทีบ่ ริษทั จัดท�ำขึน้ ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 5 หัวข้อหลัก ได้แก่
		 - องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 - การฝึกอบรมและทรัพยากร
		 - การประชุม
		 - กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 - ความสัมพันธ์กับผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร
		ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี อันมีสว่ นช่วยเสริมสร้างการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
2) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีรายชื่อและจ�ำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2561 ถึง ปี 2563 ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายอดุลย์
วินัยแพทย์ (1)
ประธานกรรมการสรรหา
				 และก�ำหนดค่าตอบแทน
2. นายราชัย
วัฒนเกษม (1)
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(1)
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
3. นายอดิศร
ธนนันท์นราพูล (2)
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(2)
นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
2/2
3/3
5/6
6/6
4/4
1/1

4/4
1/1
4/4
-

3/3
3/3
-

หมายเหตุ : (1) น ายอดุลย์ วินัยแพทย์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 แทนนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 6
กรกฎาคม 2562 และท�ำหน้าที่ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แทนนายราชัย วัฒนเกษม เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
(2) นายอดิศร ธนนันท์นราพูล ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 แทนนางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ ซึ่งได้ลาออกจากต�ำแหน่ง
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
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ขอบเขตอ�ำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ถูกก�ำหนดไว้ในกฎบัตร
1.	ก�ำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. ทำ� หน้าทีค่ ดั เลือกบุคลากรทีส่ มควรได้รบั การเสนอรายชือ่ เป็นกรรมการใหม่หรือสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษทั
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
3. ก�ำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.	พจิ ารณาเสนอแนะก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ใด โดยค�ำนึงถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงสุดตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อก�ำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงาน
ประจ�ำปี
5.	พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 3) และข้อ 4) ให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบผลการด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย
6.	พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจ�ำปีตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงาน
บริษัท โดยใช้ผลประกอบการของบริษัทเป็นเกณฑ์การพิจารณา
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

		 การจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่
		คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ด�ำเนินการจัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการเข้าใหม่ทุกท่านที่
เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรกโดยมีเอกสารประกอบการปฐมนิเทศดังนี้
		 1) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ ของทางการที่ส�ำคัญ
		 2) หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
		 3) นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 4) คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
		 5) โครงสร้างองค์กร และธุรกิจบริษัท
		 6) เอกสารอื่นๆ ที่จ�ำเป็น
		 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร พร้อมกับ
พิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีการประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยมี
หัวข้อการประเมินดังนี้
		 1. ด้านการเงิน
		 2. ด้านลูกค้า
		 3. ด้านกระบวนการท�ำงานภายในบริษัท
		 4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ
		คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้มกี ารประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทนทั้งคณะในปี 2563 โดยใช้ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ที่บริษัท
จัดท�ำขึน้ ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 4 หัวข้อหลัก ได้แก่
		 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 4. เรื่องอื่นๆ
		ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนในปี 2563 ได้คะแนนอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม
3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
		คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายชื่อ
และจ�ำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2561 ถึง ปี 2563 ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายสุริย์
บัวคอม
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นางสุวรรณา พุทธประสาท
กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายราชัย
วัฒนเกษม
กรรมการบรรษัทภิบาล
4. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย
กรรมการบรรษัทภิบาล
5. นายกรศุทธิ์
ปิยัมบุตร (1)
กรรมการ และเลขานุการ
				 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

4/4
4/4
4/4
3/4
1/1

หมายเหตุ : (1) นายกรศุทธิ์ ปิยัมบุตร ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

		
		
		
		
		
		

ขอบเขตอ�ำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. ก�ำหนดและทบทวนนโยบาย ข้อก�ำหนด และวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ก�ำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3.	ติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะน�ำและการ
สนับสนุนที่จ�ำเป็นแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุแผนงาน
4. ประเมินผลภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อก�ำหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง
5.	เป็นตัวแทนบริษทั ในการสือ่ สารและการด�ำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทัง้ กับผูบ้ ริหาร พนักงานและหน่วยงาน
ภายนอก
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทั้งคณะ
		คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มกี ารประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทัง้ คณะในปี 2563 โดยใช้
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทีบ่ ริษทั จัดท�ำขึน้ ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
		 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
		 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 3. การประชุมคณะกรรมการ
		

ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในปี 2563 ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายชื่อ
และจ�ำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2561 ถึง ปี 2563 ดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. นายเฉลิม
นายชัชชาติ
2. นางสุวรรณา
นายซวง
3. นายประวิทย์
4. นางสาวอภิญญา
นายอดิศักดิ์
5. นายสมมาตร
6. นายสมศักดิ์

ต�ำแหน่ง
เกียรติธนะบ�ำรุง (1)
สิทธิพันธุ์ (1)
พุทธประสาท
ชัยสุโรจน์ (2)
โชติวัฒนาพันธุ์
จารุตระกูลชัย
ศรีสุข (3)
พรหมคุณากร
จิรรุ่งเรืองวงศ์ (4)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
2/2
1/1
3/3
3/3
2/2
1/1
1/1
3/3
2/2
1/1
3/3
2/2
1/1
3/3
1/1
3/3
2/2
1/1
3/3
2/2
-

หมายเหตุ : (1) น ายเฉลิม เกียรติธนะบ�ำรุง ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
(2) นายซวง ชัยสุโรจน์ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
(3) นายอดิศักดิ์ ศรีสุข ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
(4) นายสมศักดิ์ จิรรุ่งเรืองวงศ์ ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
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ขอบเขตอ�ำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท
2.	ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล�ำดับความเสี่ยง และก�ำหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
3. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง และรายงานผลการประเมินความเสีย่ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ด�ำเนินการตัดสินใจและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับปัญหาส�ำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

		 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ
		คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มกี ารประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ คณะในปี 2563
โดยใช้ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีบ่ ริษทั จัดท�ำขึน้ ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ หลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยการพิจารณา 3 หัวข้อหลัก
ได้แก่
		 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
		 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 3. การประชุมคณะกรรมการ
		ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2563 ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
		 กระบวนการในการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย
		เลขานุการกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะน�ำส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการให้กรรมการแต่ละท่าน
ท�ำการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี ซึง่ ภายหลังทีก่ รรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน�ำส่ง
แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านกลับมายังเลขานุการกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพือ่ รวบรวมผล และสรุปผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน รายงานให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดรับทราบ หลังจากนั้น เลขานุการกรรมการบรรษัทภิบาล
จะรวบรวมผลคะแนนประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด สรุปและรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทัง้ นี้
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จะรายงานผลการประเมินการปฏิบตั งิ าน ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
		

3.

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

	คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะก�ำหนดคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหาร
ระดับสูงสุดของบริษทั ตัง้ แต่ตำ� แหน่งกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามขอบเขตอ�ำนาจ และหน้าที่
ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนตามทีไ่ ด้ถกู ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรตามรายละเอียดทีก่ ล่าวในข้อ 2 เรือ่ งคณะ
กรรมการชุดย่อย ห้วข้อคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
กรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพือ่ พิจารณาคุณสมบัตติ า่ งๆ ก่อนน�ำเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งต่อไป

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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1) กรรมการอิสระ
		เนือ่ งจากกรรมการอิสระมีสว่ นส�ำคัญในการสร้างความเชือ่ มัน่ แก่นกั ลงทุนและช่วยรักษาสมดุลของการบริหารจัดการทีด่ ี
รวมทัง้ เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นบริษทั ทีม่ บี รรษัทภิบาลทีด่ ตี ามหลักมาตรฐานสากล บริษทั จึงได้กำ� หนดคุณสมบัติ “กรรมการ
อิสระ” ซึง่ มีเกณฑ์เท่ากับข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้
		 (ก)	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
		 (ข)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับต�ำแหน่ง
		 (ค)	ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
		 (ง)	ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนเข้ารับต�ำแหน่ง
			ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน
ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิ
ของบริษทั หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไป
ตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
		 (จ)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับต�ำแหน่ง
		 (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับต�ำแหน่ง
		 (ช)	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
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(ซ)	ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วน
ทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ
หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

		ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
		การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษทั ตัง้ แต่ตำ� แหน่งกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไปของบริษทั
ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาก�ำหนดค่าตอบแทน เพือ่ พิจารณาคุณสมบัตดิ า้ นต่างๆ ตามความเหมาะสมของคุณวุฒิ
ประสบการณ์ความเชีย่ วชาญจากหลายอาชีพ รวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ ทัง้ นีก้ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3) แผนสืบทอดต�ำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ
		บริษัทได้จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการเพื่อ
ทดแทนในกรณีทผี่ บู้ ริหารท่านนัน้ ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่งงานนัน้ ได้ หรือครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ตลอดจน
ลดความเสี่ยง หรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน จะคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถเข้ารับ
การคัดเลือกในต�ำแหน่งนี้ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งๆ แล้วน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

4.

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	คณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นชอบในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของ
บริษทั เพือ่ ใช้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้
ซึง่ ความเห็นชอบทัง้ หมดของคณะกรรมการบริษทั ดังกล่าวรวมถึงบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมตามความเหมาะสมในการบริหาร
จัดการซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) บริษทั ย่อย บริษทั ถือหุน้ ในบริษทั ย่อยทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษทั มีนโยบายก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ย่อยเช่นเดียวกับบริษทั โดยฝ่ายจัดการของบริษทั จะเป็นกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม และเป็นผูบ้ ริหารจัดการ
บริษทั ย่อย เพือ่ ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน
ทางธุรกิจและงบประมาณของบริษทั โดยจะจัดให้มกี ารประชุมผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ควบคุมและ
ดูแลบริษทั ย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษทั นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ยังได้ให้ฝา่ ยตรวจสอบ
ภายในของบริษัทเข้าด�ำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการของบริษัทย่อยทุกแห่งตามแผนงานที่วางไว้ และให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

91

2) บ ริษทั ร่วม บริษทั ด�ำเนินการส่งผูบ้ ริหารหรือฝ่ายจัดการของบริษทั ไปเป็นกรรมการในบริษทั ร่วมตามสัดส่วนการถือหุน้
เพือ่ เป็นตัวแทนของบริษทั และมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ นี้ บริษทั ยังมิได้กำ� หนด
ระเบียบหรือข้อก�ำหนดของบริษัทที่ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการส่งตัวแทนดังกล่าว
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทร่วม แต่จะได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากฝ่ายจัดการของบริษัทในการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ในบริษัทร่วม

5.

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

6.

การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code 2017) มาปรับใช้

	บริษทั มีนโยบายก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนในการดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษทั
ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน โดยการห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ ริหารน�ำข้อมูลของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนและห้ามมิให้
ซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินจะประกาศเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน นอกเหนือจากข้อห้ามดังกล่าว
ข้างต้นแล้วบริษทั ไม่มนี โยบายห้ามการซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษทั ของผูบ้ ริหาร อย่างไรก็ตามกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
มีหน้าที่ที่จะต้องจัดท�ำรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับกรรมการและผู้บริหาร ตามนัยมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน
3 วันท�ำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทั บริษทั ไม่มมี าตรการลงโทษหากพบว่ากรรมการและผูบ้ ริหารฝ่าฝืนนโยบาย
บริษทั อย่างไรก็ตาม กรณีทกี่ รรมการและผูบ้ ริหารฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวและเกิดผลเสียหายต่อบริษทั และบุคคลภายนอก
บริษัทจะให้ ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลเพื่อด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป
	คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีใ่ นฐานะผูน้ �ำขององค์กร และมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษทั ทีไ่ ด้
ศึกษาหรือได้รบั ฟังค�ำบรรยายหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ปี 2560 (CG Code 2017) จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบตั ิ
ในการน�ำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี
	โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาทบทวนการน�ำหลักหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code 2017) มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งในภาพรวมเป็นสิ่งที่
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่ และหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถน�ำมาปรับใช้ได้ บริษัทได้บันทึกไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

92

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยตลอด ตามโอกาสที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึกพนักงานให้มสี ว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม ดังนี้
- บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะไม่กระท�ำการใดๆ ทีจ่ ะมีผลเสียหายต่อชือ่ เสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
-	บริษัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ท�ำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคง
ของประเทศ
-	บริษัทปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัท และพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทด�ำเนินการหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.

2.

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

-	บริษัทมีการคัดเลือกผู้รับเหมาโดยคํานึงถึงความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรม
- บริษัทให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่คู่ค้า
-	บริษทั ได้ยดึ มัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ ธนาคาร สถาบันการเงิน ผูถ้ อื หุน้ กู้ และเจ้าหนีเ้ งินกูย้ มื ด้วยความซือ่ สัตย์และช�ำระคืน
เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายตรงตามก�ำหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืม
-	บริษทั มีนโยบายก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนในการไม่สนับสนุนให้พนักงาน กระท�ำการอันเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	บริษัทให้ความส�ำคัญและยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตลอดจนตระหนักว่าการทุจริตและคอร์รัปชั่นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์
ของบริษัทแล้ว ยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
	คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้บริษทั แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต และประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้รบั ทราบการเข้าร่วม
โครงการดังกล่าวของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557
	เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในเจตนารมย์ของบริษทั ทีจ่ ะต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษทั ได้มกี ารจัดตัง้ “คณะท�ำงานด้านการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” โดยประกอบด้วยผู้แทนแต่ละหน่วยงานธุรกิจ และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน
คณะท�ำงานฯ และบริษทั ได้ดำ� เนินการยืน่ “แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ” เพือ่ ประกอบการ
ขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกฯ (Certification) ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (วันที่ 8 ธันวาคม 2559)
	ต่อมา เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ได้มมี ติให้การรับรอง
“บริษทั ควอลิตเี้ ฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรอง
ดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง
	และเมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษทั ได้รบั การต่ออายุ “การรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต” ต่อไปอีกเป็นเวลา 3 ปี
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	ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุมตั ิ นโยบาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยก�ำหนดอยูใ่ น “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ”
ของบริษัท
	นอกจากนี้ เพือ่ เพิม่ ความชัดเจนส�ำหรับแนวทางปฏิบตั ิ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์
2559 ยังได้พิจารณาอนุมัติ “นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นนโยบายฯ
อย่างชัดเจน แยกต่างหาก เพิม่ เติมจากทีก่ ำ� หนดไว้ใน “นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” โดยก�ำหนด
ให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องรับทราบ ท�ำความเข้าใจ รวมทั้ง
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด และบริษัทได้น�ำ “นโยบายและแนวทางปฏิบัติฯ” ฉบับนี้ รวมถึง
“นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” แสดงบน web site ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั เพือ่ เพิม่ ช่องทาง
ให้ผบู้ ริหาร พนักงาน ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิ และน�ำไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเผยแพร่ให้ผมู้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นของบริษัท ที่จะร่วมกันพัฒนาให้บริษัทและประเทศชาติ
ปลอดจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น ต่อไป และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติ “นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้าน
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” ฉบับปรับปรุงล่าสุดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2561
	นโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ มีเนือ้ หาครอบคลุมถึงการด�ำเนินการของบริษทั ในเรือ่ ง
ดังต่อไปนี้
1.	บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทและจัดท�ำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงนั้นและเป็นไปตามระบบควบคุมภายใน
2.	บริษัทจัดท�ำขั้นตอนปฏิบัติที่เพียงพอต่อการน�ำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายฯนี้ที่สามารถป้องกันการเกิดทุจริต
และคอร์รัปชั่นในการด�ำเนินธุรกิจ
3.	บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศน์ และการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ
และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
4.	บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และกระบวนการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปฏิบัติงานของบริษัท
5.	บริษทั จัดให้มกี ารรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสภาวการณ์
6.	บริษัทจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอค�ำแนะน�ำ
แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่
บุคคลดังกล่าว
7.	บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ทราบถึง
นโยบายฯ ของบริษทั ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ซึง่ รวมไปถึงการแจ้งให้บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั อืน่ ทีบ่ ริษทั มีอำ� นาจ
ในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ น�ำนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทไปปฏิบัติ
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แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้
1. การช่วยเหลือทางการเมือง
		 1.1	บริษทั มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระท�ำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง
ใดการเมืองหนึ่ง
		 1.2	กรณีที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อประชาธิปไตย การสนับสนุน ดังกล่าวจะ
ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกระท�ำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้
ในการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทก�ำหนดโดยเคร่งครัด
		 1.3	พนักงานมีสิทธิเสรีภาพ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่
แอบอ้างความเป็นพนักงานหรือน�ำทรัพย์สนิ อุปกรณ์ เครือ่ งมือใดๆ ของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนิน
การใดๆ ทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการด�ำเนินการใดๆ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษทั
ได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง
2. การบริจาคเพื่อการกุศล
		 2.1	บริษทั มีนโยบายบริจาคเพือ่ การกุศล ทัง้ ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอืน่ ๆ เช่น
บริจาคสิง่ ของ หรือร่วมกิจกรรม เป็นต้น ทัง้ นืเ้ พือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการตอบแทนสังคม โดยไม่มงุ่ หวังผลตอบแทน
ทางธุรกิจ
		 2.2	พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการบริจาคเพือ่ การกุศล นัน้ จะไม่ถกู น�ำไปใช้เป็นวิธกี ารหลีกเลีย่ ง
ในการให้สินบน ตลอดจนต้องด�ำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย
		 2.3	การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระท�ำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาค
เพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์
ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และด�ำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท
3. เงินสนับสนุน
		 3.1 การให้เงินสนับสนุนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท เท่านั้น
		 3.2	พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนนั้น จะไม่ถูกน�ำไปใช้เป็นวิธีการ
หลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องด�ำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย
		 3.3	พนักงานต้องระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่า การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุ
ชือ่ ในนามบริษทั เท่านัน้ โดยเงินสนับสนุนทีจ่ า่ ยไป ต้องมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ธุรกิจ ภาพลักษณ์ทดี่ ี และชือ่ เสียงของ
บริษัท
4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
		 4.1	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เรียกร้อง หรือรับของขวัญ หรือรับผลประโยชน์อื่นใดๆ จากคู่ค้า
ผูร้ บั เหมา ทีป่ รึกษา และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ไม่วา่ ในกรณีใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล�ำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้
		 4.2	กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานควรหลีกเลีย่ งการให้ หรือ รับของขวัญหรือของก�ำนัลใดๆ จากคูค่ า้ หรือผูม้ สี ว่ น
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลตามธรรมเนียมประเพณี ในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้อง
กับการผูกมัด หรือการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และการให้หรือรับของขวัญอาจกระท�ำได้หากท�ำด้วยความโปร่งใส หรือ
ท�ำในที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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4.3	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
	บริษัทก�ำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะด�ำเนินการให้พนักงานภายใต้
สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ ระเบียบปฏิบตั /ิ ข้อก�ำหนดของบริษทั หลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ กฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และพนักงานต้องไม่ละเลย/ เพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่าย
คอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หากพบว่าเป็นการกลัน่ แกล้ง ก่อให้เกิดความเสียหาย ถือเป็นความผิดทางวินยั โดยได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ิ
ในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้
	เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษทั ได้จดั ให้มชี อ่ งทางรับแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ จากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั หรือจากการปฏิบตั ขิ องพนักงาน
ของบริษัทเกี่ยวกับการกระท�ำที่อาจส่อถึงการทุจริตและคอร์รัปชั่น
	ผูร้ อ้ งเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้โดยส่งอีเมลถึง กรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่านได้โดยตรง ดังนี้
นายราชัย วัฒนเกษม
นายสุริย์ บัวคอม
นายอดุลย์ วินัยแพทย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

อีเมล: rachai.w@qh.co.th
อีเมล: suri.b@qh.co.th
อีเมล: adul.v@qh.co.th

โดยสามารถตรวจสอบอีเมล ดังกล่าวได้ใน website ของบริษัท
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
	ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงานบริษัท ลูกค้าบริษัท บุคคลที่รับจ้างท�ำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัท
ได้ก�ำหนดไว้
กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียน
1.	กรรมการตรวจสอบ ส่งเรื่องเบาะแส/ข้อร้องเรียนที่ได้รับ ให้กับฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นโดยเร็วว่าการร้องเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต หากพบว่าเป็นการกลั่นแกล้งก่อให้เกิดความ
เสียหาย ถือเป็นความผิดทางวินัย
2.	เมือ่ พบว่าข้อมูลตามข้อ 1 เป็นจริง ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะด�ำเนินการส่งเรือ่ งดังกล่าวให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนิน
การจัดการกับเรื่องแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามผลการด�ำเนินการของหน่วยงาน
เพื่อน�ำเสนอให้กรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไปโดยเร็ว
	รายละเอียด “นโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ” สามารถดูได้ใน website ของบริษทั ที่
www.qh.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี / การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
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3.

4.

5.

การเคารพสิทธิมนุษยชน

เนือ่ งจากปัญหาสิทธิมนุษยชนในปัจจุบนั มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อสังคม รวมถึงกระทบกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ของบุคคล และในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายต่อต้านการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี เพื่อให้
สอดคล้องกับสังคมซึ่งเป็นสังคมระบบนิติรัฐ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมาย ซึ่งมีแนวปฏิบัติ คือ
1.	บริษัทจะไม่กระท�ำการใดอันเป็นการเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชนดังกล่าว รวมถึงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
บุคคลและไม่กระท�ำการอันเป็นการกีดกัน หรือเลือกปฏิบัติกับบุคคลอันเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และจะน�ำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการจ้างงาน การมอบหมายงาน การ
เลื่อนต�ำแหน่ง การให้ผลตอบแทนในการท�ำงาน รวมถึงเงื่อนไขการจ้างงาน
2.	ต่อต้านการกระท�ำใดอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต�่ำกว่าเกณฑ์
ที่กฎหมายแรงงานก�ำหนด โดยจะไม่ท�ำธุรกรรมใดๆ กับผู้ผลิตสินค้า หรือ บริการที่กระท�ำการดังกล่าว
3.	ด�ำเนินการสนับสนุน เคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การด�ำเนินการทางธุรกิจของบริษัท
ซึ่งกระท�ำกับบุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระท�ำการอันเป็น
การละเมิดสิทธิของพนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามบรรทัดฐานที่เป็นสากล ดังนี้
- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้เก็บพนักงาน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการก�ำหนดทิศทางการท�ำงาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย และทรัพย์สินของพนักงาน
- การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
-	บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ โดยไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้า
และความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของการให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีแนวปฏิบัติดังนี้
ธุรกิจโรงแรม
-	มีการรณรงค์ ไม่ให้ร้านค้าในโรงแรมขายเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ทุกชนิด ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกค้า
-	มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับลูกค้าผู้พิการที่มาใช้บริการ เช่น ห้องพัก ที่จอดรถ ห้องน�้ำ ทางลาดส�ำหรับรถเข็น
ของลูกค้า
- จัดให้วิทยากรภายนอกเข้ามาฝึกอบรมขั้นตอนการดับเพลิง หนีไฟ วิธีปฐมพยาบาลขั้นต้น ให้พนักงาน และลูกค้า
-	จัดส่งพนักงานใหม่เข้าฝึกอบรมดับเพลิงชั้นสูงทุกปี และจัดทบทวนการดับเพลิงในอาคารทุกเดือน เพื่อให้ลูกค้า
ในอาคารมีความเชื่อมั่นในระบบการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
-	จัดตั้ง Call Center 1388 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าจ�ำเบอร์โทรศัพท์ได้ง่าย และ Call Center สามารถตอบ
ค�ำถามเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้ เช่น ให้ข้อมูลโปรโมชั่น ท�ำเล และรายละเอียดโครงการบ้าน คอนโด และทาวน์เฮ้าส์
เบื้องต้น ก่อนการตัดสินใจซื้อ รวมถึงลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้
-	ส�ำหรับโครงการบ้านระดับราคาสูง จะออกแบบโครงการให้มคี วามเป็น Privacy สูงสุดแก่ลกู ค้า เช่น ระบบ Double
Security (มีปอ้ มรักษาความปลอดภัย 2 ชัน้ ) ทีส่ ามารถป้องกันการการเข้า - ออกของบุคคลภายนอก ไม่ให้เข้าไปถึง
โซนพักอาศัย หากไม่ได้รับอนุญาต
-	ระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าโครงการมีการตรวจสอบคนเข้าออกทีเ่ ป็นบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวด โดย
ผูม้ าติดต่อจะต้องแลกบัตรเข้า - ออกและต้องได้รบั การประทับตราบัตรเข้า - ออกทุกครัง้ ก่อนออกจากโครงการ เพือ่
เพิ่มความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านของบริษัท
-	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่
ที่มีแก่ลูกค้า เพื่อปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าในทุกด้าน
-	โครงการคอนโดมิเนียมได้มีการออกแบบอาคารต่างๆ ตามมาตรฐานและกฎหมายทางสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและ
ท�ำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยื่นขอใบอนุญาต รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามที่
กฎหมายระบุ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ
-	ใช้วัสดุ และอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภัณฑ์ประหยัดน�้ำ
หลอดประหยัดไฟแทนหลอดไส้ เครื่องปรับอากาศ ปั๊มน�้ำที่ช่วยประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน
-	สวนสาธารณะและสโมสรของโครงการบ้านระดับราคาสูง มีการออกแบบ โดยค�ำนึงถึงการใช้งานของผู้พิการและ
ผูส้ งู อายุ เช่น มีการท�ำทางส�ำหรับรถเข็นสามารถเข้าไปใช้งานในสวนสาธารณะของโครงการได้ และทางลาดส�ำหรับ
วีลแชร์ รวมถึงห้องน�้ำที่สามารถน�ำวีลแชร์เข้าไปได้

6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

	บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ตามโอกาสที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึกพนักงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม
-	โครงการอาคารส�ำนักงานให้เช่า โรงแรม และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน
โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเก่าทุกคราวที่ตรวจพบว่ามีการใช้พลังงานมากกว่า
ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน และมีการตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ใช้แล้วของอาคารก่อนปล่อยน�ำ้ ทิง้ สูท่ อ่ สาธารณะ เป็นต้น
-	โครงการอาคารส�ำนักงานให้เช่า โรงแรม และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยจะบ�ำบัดน�้ำเสีย
ก่อนปล่อยน�ำ้ ลงสูท่ อ่ สาธารณะ โดยบริษทั ได้มกี ารจัดส่งน�ำ้ เสียทีบ่ ำ� บัดแล้ว ไปตรวจคุณภาพของน�ำ้ เสีย เพือ่ วิเคราะห์
น�้ำเสียว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
- สนับสนุนให้มีการแยกประเภทขยะออกเป็นหมวดหมู่ ก่อนน�ำไปจัดทิ้งต่อไป
-	จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลห้องพักอาศัยในเรือ่ งการท�ำความสะอาดห้องพักอาศัยในเรือ่ งต่างๆ
เช่น คุณสมบัตขิ องน�ำ้ ยาขัดพืน้ ทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ผิว หรือ ชนิดของวัสดุ รวมทัง้ ให้มกี ารใช้ในปริมาณทีเ่ หมาะสม
เพื่อลดปริมาณสารตกค้างของน�้ำยาให้น้อยลงและลดปริมาณน�้ำในการซักล้างอุปกรณ์ด้วย ส่งผลให้ปริมาณน�้ำเสียที่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
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-	เลือกใช้วัสดุที่ผู้ผลิตมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบตรามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิต
-	จัดโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ “Smoke Free Hotel Project” เพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ โดยสนับสนุนให้ลูกค้า
ของโรงแรม ตระหนักถึงประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่ อันจะท�ำให้มีสุขภาพดี และแข็งแรง อีกทั้งเป็นการลดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ (PM 2.5) บริษัทมีมาตรการ และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 •	อาคารส�ำนักงานให้เช่า ได้ตดิ ตัง้ ฟิลเตอร์ชอ่ งลม Fresh air กรองฝุน่ ละอองทีจ่ ะเข้ามาภายในอาคาร เพือ่ สุขภาพ
ที่ดีของผู้เช่าภายในอาคาร
		 •	โครงการบ้าน ได้ท�ำรั้วกั้นพื้นที่บริเวณก่อสร้างที่ติดกับชุมชนข้างเคียง เพื่อลดผลกระทบกับความเป็นอยู่ในชีวิต
ประจ�ำวัน และได้ท�ำการล้างถนนภายในโครงการ เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

7.

8.

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

-	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบรั้วโครงการ และสัญญาณจราจรบริเวณถนนทางแยกตัดกับถนนสาธารณะ เพื่อความ
ปลอดภัยของลูกค้า ผู้ใช้บริการ และคนในชุมชุนข้างเคียง
-	พนักงานบริษัทและบริษัทในเครือ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เป็นประจ�ำทุกปี
ปีละ 4 ครั้ง
-	บริจาคปฏิทินให้คนตาบอด ที่มูลนิธิคนตาบอด และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อท�ำอักษรเบลล์ใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนให้คนตาบอด

ก ารมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย
ธุรกิจโรงแรม
- สระว่ายน�้ำใช้ระบบเกลือ แทนคลอรีน เพื่อลดการใช้สารเคมีและเป็นผลดีต่อสุขภาพของลูกค้า
- ใช้หลอดไฟแอลอีดี แทนหลอดฮาโลเจน เพื่อลดการใช้พลังงาน ในห้องพัก และบริเวณส่วนบริการลูกค้า

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
-	พัฒนาระบบก่อสร้างเพื่อลดระยะเวลาในการก่อสร้าง และลดผลกระทบจากงานก่อสร้างที่เกิดกับชุมชนโดยรอบ
ลดขยะ ฝุ่นละออง หรือของเสียที่เกิดจากการก่อสร้าง
-	มีการใช้วสั ดุทดแทนในการก่อสร้างบ้านแทนวัสดุจากธรรมชาติ ซึง่ จะลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และประหยัดเวลา
ในการติดตัง้ เช่น การใช้วสั ดุไม้เทียม หรือการใช้กระเบือ้ งลายไม้ เลียนแบบพืน้ ไม้จริง การใช้บนั ไดส�ำเร็จรูปแทนการ
ใช้บันไดไม้จริง และการใช้วัสดุประตูหน้าต่างไวนิล แทนวัสดุไม้จริง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติ
ได้
-	สร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียรวมในโครงการทีเ่ กินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยจัดให้มถี งั บ�ำบัดน�ำ้ เสียย่อยในบ้านและอาคาร
ทุกหลัง เพื่อบ�ำบัดน�้ำเสียหรือน�้ำใช้แล้วและปล่อยลงสู่ท่อระบายน�้ำของโครงการโดยจะถูกไหลรวมเข้าสู่ระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียรวมของโครงการและถูกบ�ำบัดให้มีค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ของทางราชการก่อนปล่อยออกสู่ท่อสาธารณะของ
พื้นที่นอกโครงการหรือคู คลองสาธารณะ
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-	วางผังโครงการโดยค�ำนึงถึงทิศทางแสงและลม เพื่อประหยัดพลังงาน
-	มีระบบ Smart Security System ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีไร้สาย สามารถควบคุม สั่งการ
และรับการแจ้งเตือนผ่าน Application บน Smart Phone ได้ทุกที่ ทุกเวลา อุปกรณ์ ประกอบด้วย SENSOR
ตรวจจับการบุกรุก, การเปิด-ปิด ประตูหน้าต่าง และกล้อง IP Camera ซึ่งสามารถบันทึกภาพ และเสียงได้
-	มีระบบ Q.Health เพื่อการควบคุม และปรับสมดุลสภาพอากาศภายในบ้าน ช่วยลดความอบอ้าว และหมุนเวียน
อากาศภายในบ้าน ท�ำให้หายใจได้อย่างสดชื่น ไม่อึดอัด ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพการนอน และสุขภาพโดยรวม
-	จากสถานการณ์โรคระบาด ปี 2019 - 2020 คนท�ำงาน และนักเรียน นักศึกษาจ�ำนวนมาก อาจต้องท�ำงาน หรือ
เรียนจากที่บ้าน จึงน�ำมาซึ่ง แนวทางการออกแบบบ้านที่มีพื้นที่ หรือมุมส�ำหรับ WORK FROM HOME เพื่อความ
เป็นสัดเป็นส่วน และมีประสิทธิภาพ
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
ครบทัง้ 3 ท่าน คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน” ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบการประเมิน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลและสอบถามประเด็นต่างๆ
จากฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้าน คือ
1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ด้านระบบการติดตาม
		คณะกรรมการบริษทั ประเมินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทั ได้จดั ให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายใน เรือ่ งการติดตาม
ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยจากการทีก่ รรมการหรือ
ผูบ้ ริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี ำ� นาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อย่างเพียงพอแล้ว ส�ำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออืน่ คณะกรรมการเห็นว่าบริษทั มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอแล้ว
เช่นกัน
		ทั้งนี้กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
		 รายละเอียดการควบคุมภายใน 5 ด้าน มีดังต่อไปนี้
		 1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร
			ผูบ้ ริหารและพนักงานมีทศั นคติทดี่ แี ละเอือ้ ต่อการควบคุมภายใน โดยผูบ้ ริหารได้ให้ความส�ำคัญกับการมีจริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริตในการด�ำเนินธุรกิจ โดยจะมีการพิจารณาด�ำเนินการตามสมควรแก่กรณี ตามผลของการ
ตรวจสอบจากข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส ถ้าพบว่าพนักงานของบริษทั ประพฤติหรือปฏิบตั ิ
หน้าที่อันอาจจะส่งผลกระทบต่อจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบธุรกิจ
			โดยรวมด้านการควบคุมภายในของบริษทั มีความเหมาะสม และมีสว่ นช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผล เช่น
			 -	คณะกรรมการบริษทั ก�ำกับดูแลให้มกี ารก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและสามารถวัดผลได้ เพือ่ ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
			 -	คณะกรรมการบริษทั ก�ำกับดูแลให้บริษทั ก�ำหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
กฎบัตร
			 -	คณะกรรมการบริษทั เป็นผูม้ คี วามรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และมีความเชีย่ วชาญทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั หรือ
สามารถขอค�ำแนะน�ำจากผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งนัน้ ๆได้ อีกทัง้ คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
			 -	บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยสนันสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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			 -	มีการก�ำหนด มอบหมาย และจ�ำกัดอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษทั
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน
			 -	บริษทั มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั งิ าน ว่าได้ถกู ก�ำหนดไว้อย่างรอบคอบ และมีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดี และการจัดการต่อบุคลากรทีม่ ผี ลงาน
ไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
			 -	บริษทั ได้จดั ท�ำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อกั ษร ส�ำหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน ถือ
เป็นแนวปฏิบตั ิ อย่างเหมาะสม มีขอ้ ก�ำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมถึงการห้ามทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน
และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
			 -	บริษัทได้จัดท�ำ “นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้มีแนวทาง/ขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจ น�ำไปปฏิบัติ ให้ตรงตามมาตรการการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่ ตลอดจนสือ่ สาร ทัง้ ภายนอกและภายในบริษทั เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้ทราบถึงความแน่วแน่
ของบริษัทในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังกล่าว
			 -	บริษทั ก�ำหนดนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านเป็นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมต่างๆทีม่ คี วามเสีย่ ง เช่น ด้านการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหาร ฯลฯ เพื่อป้องกันการทุจริต และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
			 -	บริษทั มีระบบการควบคุมและติดตามการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบนัน้ ๆ รวมทัง้ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในซึง่ มีอสิ ระในการตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีว่ างแผนตรวจสอบตามระดับ
ความส�ำคัญของความเสีย่ งทางธุรกิจ โดยจะครอบคลุมกระบวนการปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� คัญของบริษทั และบริษทั ย่อย
			คณะกรรมการตรวจสอบได้ดแู ลงานตรวจสอบภายใน โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�ำปี รับทราบผล
การตรวจสอบ และให้ความเห็นเรือ่ งการควบคุมภายในให้รดั กุม เพือ่ ป้องกันหรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
รวมทัง้ แนะแนวทางการรายงานการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้งานตรวจสอบภายในด�ำเนินการอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิผล ในปี 2563 ไม่พบความบกพร่องเรื่องการควบคุมภายใน อย่างเป็นสาระส�ำคัญ
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง
		บริษัทให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” มีการระบุ
ประเภทความเสีย่ งให้ครอบคลุมกับธุรกิจของบริษทั มีการประเมินและการติดตามภาพรวม รายละเอียดและแผนการ
บริหารความเสีย่ งของหน่วยงานต่างๆของบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ วางระบบการรายงานและติดตามผลการบริหาร
ความเสีย่ งให้เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้มกี ารประเมินสถานการณ์ ความเสีย่ ง
และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยจะก�ำหนดมาตรการป้องกัน
แก้ไข และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมขององค์กร คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งมีการรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบอย่างสม�่ำเสมอ โดยรายละเอียดการ
พิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่ได้น�ำเสนอไว้ในส่วนของปัจจัยความเสี่ยง
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		บริษทั ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษทั ก�ำหนดสาระส�ำคัญของรายการ
ทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส�ำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
		รายงานทางการเงินของบริษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างแท้จริง การแสดงรายการในรายงาน
ทางการเงิน ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
		การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นส่วนที่มีความส�ำคัญ และสร้างความมั่นใจให้บริษัทและผู้ถือหุ้นว่า
แนวทางที่ฝ่ายบริหารก�ำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามโดยพนักงานของบริษัททุกคน ได้แก่
		 -	บริษทั มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละวงเงินอ�ำนาจอนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและ
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�ำหนดเป็นระเบียบเรื่องอ�ำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน
		 - บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานออกเป็น 3 หน้าที่ ดังนี้
			 (1) หน้าที่อนุมัติ
			 (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
			 (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
			 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่และการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
		 -	มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม ก�ำหนดระดับผูใ้ ช้งาน (User) และการเข้าถึง
ข้อมูลตามขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะงานทีต่ นดูแล และควบคุมก�ำหนดสิทธิก์ ารใช้งานในโปรแกรมต่างๆ ให้
เหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงานในแต่ละระดับชั้นพนักงาน
		 - 	กรณีที่บริษัทมีการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�ำธุรกรรมนั้น
ต้องผ่านขัน้ ตอนตามทีท่ างการก�ำหนด และค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็นส�ำคัญและพิจารณาเสมือนเป็น
รายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
		 - 	กรณีทไี่ ด้มกี ารอนุมตั ธิ รุ กรรมกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องในลักษณะทีม่ ผี ลผูกพันกับบริษทั ในระยะยาว บริษทั ได้มกี ารตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างสม�่ำเสมอ
		 -	กรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม�่ำเสมอ
		 -	บริษัทมีมาตรการควบคุมและด�ำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
		บริษทั ได้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถรองรับการขยายตัวและการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ทัง้ นี้ เพือ่ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้พนักงานท�ำงานได้สะดวก รวดเร็ว เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน ลดงาน
manual รวมทั้งปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐ
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		ระบบ IT ของบริษทั รองรับการท�ำงานแบบหลายบริษทั (Multi Company) มีการควบคุมการจ่าย ด้วยระบบงบประมาณ
และอ�ำนาจอนุมตั ิ ของแต่ละต�ำแหน่งงาน โดยทุกระบบทัง้ ด้านรับและด้านจ่ายจะเชือ่ มโยง จากระบบงานด้าน Front
Office ไปจนถึงระบบบัญชีการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การท�ำงาน ถูกต้อง แม่นย�ำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
บริษัทได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการท�ำงาน เช่น การส่งรายงานอัตโนมัติ ไปยังผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้อง
และร้านค้า และสร้างระบบเตือนต่างๆ เพื่อให้การท�ำงานทันท่วงที รวมถึงท�ำระบบให้บริการ แบบ self service
แก่พนักงาน
		นอกจากนี้ บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อ พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีการปรับปรุงระบบงาน เพือ่ สร้างความปลอดภัย
ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และมีระบบการขอความยินยอม ในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจาก
ลูกค้า
		ในส่วนการควบคุมความปลอดภัย ระบบต่างๆ จะเชือ่ มต่อกับระบบ login กลาง โดยจะ disable account อัตโนมัติ
เมื่อพนักงานลาออก กรณีพนักงานลืม password พนักงานสามารถ request password ใหม่ได้เอง โดยระบบ
จะส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรที่แจ้งไว้กับฝ่ายการพนักงาน และเพิ่มความรัดกุม โดยใช้ one time password ใน
ระบบงานที่ส�ำคัญ
		
		
		
		

การ Backup ข้อมูล จะด�ำเนินการ 3 ด้าน
1. Backup ข้อมูลประจ�ำวัน เก็บไว้อีกเครื่องหนึ่ง
2. น�ำข้อมูลที่ Backup ขึ้น Tape เพื่อน�ำไปเก็บภายนอกองค์กรทุกวัน
3.	สง่ ข้อมูลอัตโนมัตไิ ปยังศูนย์สำ� รองข้อมูล ทุกๆ 30 นาที พร้อมทัง้ มีการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดทีส่ ง่ ไปยังศูนย์สำ� รอง
โดยการส่ง email อัตโนมัติ กลับมายังผู้รับผิดชอบวันละ 10 ครั้ง

		ในส่วน Application ต่างๆ ได้มีการ Replicate ไปยังศูนย์ส�ำรองทุกวัน นอกจากนี้ จะมีการทดสอบ Disaster
Recovery ที่ศูนย์ส�ำรอง ปีละ 4 ครั้ง
5. ด้านระบบการติดตาม
		บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก�ำหนดวิธีปฏิบัติงาน
และการติดตามผลของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
		นอกจากนี้ บริษทั ได้มกี ารประเมินผลการควบคุมภายใน จากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่ เป็นหน่วยงานอิสระ
และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
		ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท�ำที่
ผิดปกติอนื่ ซึง่ อาจกระทบต่อชือ่ เสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ ฝ่ายบริหารจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั โดยทันที พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร
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		การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ และให้ข้อเสนอแนะส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการ
ติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ การสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงทีและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
		นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั ส�ำนักงาน อีวายจ�ำกัด โดย นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ซึง่ เป็นผูต้ รวจสอบ
งบการเงินประจ�ำปี 2563 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานผูส้ อบบัญชีวา่ บริษทั มีขอ้ บกพร่องเกีย่ วกับระบบการควบคุม
ภายใน
		บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวจรรยา ธนบุญสมบัติ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2561 เนือ่ งจากมีคณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านด้านตรวจสอบภายใน การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานทีป่ รึกษาด้านการวางระบบบัญชี มีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษทั มีการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน อย่างเพียงพอ อีกทั้งได้เข้ารับการอบรมด้านการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
		การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน
1.

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

	บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปีทผี่ า่ นมา (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพิ่มเติม) บริษัทและบริษัทย่อยสามารถสรุปรายการระหว่างกันได้ ดังนี้
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท)
ความเห็น
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 คณะกรรมการตรวจสอบ

1) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด
-	QH และ LH เป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร เพื่อเป็น
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ที่ต้งั ส�ำนักงาน
จ�ำกัด (มหาชน) (“LHFG”) ใน
- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
สัดส่วนร้อยละ 13.74 และร้อยละ
- เงินประกันการเช่าและบริการ
21.88 ตามล�ำดับ (ณ วันที่ 28 พ.ย.
- ลูกหนี้การค้า
63) ขณะที่ LHFG เป็นผู้ถือหุ้น
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด
(มหาชน) (“LHBANK”) ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 และ LHBANK เป็น
ผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด
ในสัดส่วนร้อยละ 100
-	มีกรรมการร่วมกัน คือ
นางสุวรรณา พุทธประสาท
นายอดุลย์ วินัยแพทย์
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8.13
1.82
0.14

8.99
1.84
0.15

9.36
1.84
0.15

มี ค วามเห็ น ว่ า อั ต ราค่ า เช่ า
และค่าบริการของพืน้ ทีอ่ าคาร
ส�ำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็น
รายการที่มีเหตุผลอันสมควร
ในการเข้าท�ำรายการ โดยเป็น
ราคาตลาดที่สามารถเปรียบ
เทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มี
ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท)
ความเห็น
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 คณะกรรมการตรวจสอบ

2) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) (“LHBANK”)
-	QH และ LH เป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั (ก) ธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
- บัญชีเงินฝากธนาคาร
จ�ำกัด (มหาชน) (“LHFG”) ใน
- ดอกเบี้ยรับ
สัดส่วนร้อยละ 13.74 และร้อยละ
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร
21.88 ตามล�ำดับ (ณ วันที่ 28 พ.ค. (ข) เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ อโศก
63) ขณะที่ LHFG เป็นผู้ถือหุ้นใน
- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
LHBANK ในสัดส่วนร้อยละ 100
- เงินประกันการเช่าและบริการ
- มีกรรมการร่วมกัน คือ
(ค) เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
หมายเหตุ : บริษทั ย่อยทีถ่ อื ทัง้ ทางตรง
- ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ
และทางอ้อม ได้แก่ บริษทั คิว.เอช.
- เงินประกันการเช่าและบริการ
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด บริษทั คิว.เอช.
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด บริษัท
เดอะ คอนฟิเด้นช์ จ�ำกัด บริษัท
คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด บริษัท คิว.เฮ้าส์
พรีคาสท์ จ�ำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์
(เพชรบุรี 2553) จ�ำกัด บริษทั คาซ่า
วิลล์ (ระยอง 2553) จ�ำกัด บริษัท
คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จ�ำกัด
บริษทั คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรขี นั ธ์
2554) จ�ำกัด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้
โฮสท จ�ำกัด บริษัท กัสโต้ วิลเลจ
จ�ำกัดและบริษัท เซนเตอร์ พอยต์
ฮอสพิทอลิตี้ จ�ำกัด

2,819.05
13.13
1.15

1,749.67
13.88
1.35

1,918.17
5.92
1.01

0.71
0.19

0.78
0.15

0.75
0.15

29.18
0.47
5.88

29.36
0.46
5.88

31.63
0.49
6.55

ธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร
มีความเห็นว่าการเปิดบัญชี
เงินฝากแต่ละประเภท อัตรา
ดอกเบีย้ รับ และค่าธรรมเนียม
ธนาคารต่างๆ ซึ่งเป็นไปตาม
ปกติเช่นเดียวกับบุคคลหรือ
บริษทั อืน่ ๆ ทีไ่ ด้มกี ารประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วไป
ค่าเช่าพื้นที่ในอาคารส�ำนักงาน
มี ค วามเห็ น ว่ า อั ต ราค่ า เช่ า
และค่าบริการของพืน้ ทีอ่ าคาร
ส�ำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็น
รายการที่มีเหตุผลอันสมควร
ในการเข้าท�ำรายการ โดยเป็น
ราคาตลาดที่สามารถเปรียบ
เทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มี
ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม
ค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลกู ค้า
ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์
มี ค วามเห็ น ว่ า ค่ า ส่ ง เสริ ม
การขายที่ ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า ที่ ซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ ส�ำหรับเงินต้น
และดอกเบีย้ จ่ายผ่อนช�ำระแล้ว
ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
เป็นรายการปกติทางการค้า
ทัว่ ไป ซึง่ สามารถเปรียบเทียบ
มู ล ค่ า การส่ ง เสริ ม การขาย
ประเภทอื่นที่ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์รายอืน่ ๆ ด้วย
กันแล้ว มีมูลค่าใกล้เคียงกัน
ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมี
เหตุผลอันสมควรในการด�ำเนิน
ธุรกรรมทางการค้าดังกล่าว

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท)
ความเห็น
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 คณะกรรมการตรวจสอบ

3) บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ (“HMPRO”)
-	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ LH ซื้อสินค้าและรับบริการ
ถือหุ้น QH และ HMPRO ใน - มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ
สัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ - เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ
25 ส.ค. 63) และ 30.23 (ณ วันที่
10 มี.ค. 64) ตามล�ำดับ
-	Q H เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข อง
HMPRO ในสัดส่วนร้อยละ 19.87
(ณ วันที่ 10 มี.ค. 64)
-	มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์
นางสุวรรณา พุทธประสาท
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ และ
นายอาชวิณ อัศวโภคิน

0.40
0.07

2.10
0.94

7.52
0.90

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีเหตุผลอันสมควรและเป็นไป
ตามราคาตลาดยุติธรรม ซึ่ง
QH และบริษัทย่อยสามารถ
เลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า และวั ส ดุ
ก่ อ สร้ า งอื่ น ๆ ทดแทนจาก
บริ ษั ท อื่ น ๆ ได้ ถ้ า สิ น ค้ า
ดั ง กล่ า วมี ร าคาที่ ถู ก กว่ า
HMPRO

4) บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ (“Q-CON”)
-	มผี ถู้ อื หุน้ ใหญ่รว่ มกัน คือ LH ถือหุน้
QH และ Q-CON ในสัดส่วน
ร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 25 ส.ค. 63)
และร้อยละ 21.16 (ณ วันที่ 23 ก.พ.
64) ตามล�ำดับ
- มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
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ซื้อสินค้า
- มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ
หมายเหตุ : QH และบริษทั ย่อย คือ บริษทั
คิว เอช อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ถือหุ้น
ใน Q-CON ในสัดส่วนร้อยละ 25.78 และ
ร้อยละ 1.45 ตามล�ำดับ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52)
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 53 QH และบริษัทย่อย
ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น Q-CON
ทั้งหมดกับบริษัท เอสซีจีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จ�ำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีการช�ำระ
เงินและโอนหุน้ ทัง้ หมดในวันที่ 24 ก.พ. 53
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 53 QH ได้มี
การลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ
Q-CON โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี QH
ตกลงจะซื้ออิฐมวลเบาชนิดก้อนในปริมาณ
ซื้อขั้นต�่ำและราคาที่ก� ำหนดไว้ในสัญญา
ซื้ อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
เงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น Q-CON

45.32
8.64

43.02
3.49

14.88
4.20

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีเหตุผลอันสมควรในการท�ำ
รายการ เนื่องจากเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันตามสัญญา
ซือ้ ขายหุน้ Q-CON ซึง่ มีความ
เป็นอิสระทัง้ สองฝ่าย โดย QH
และบริษทั ย่อยได้รบั ประโยชน์
จากก�ำไรจากการขายหุน้ Q-CON
ขณะที่ QH และบริษทั ย่อยยังมี
การใช้ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา
ในการก่อสร้างบ้านซึง่ มีปริมาณ
มากกว่าปริมาณขัน้ ต�ำ่ ทีถ่ กู ก�ำหนด
ไว้ในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์
ส่ ว นราคาซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ ฐ
มวลเบาเป็นราคาทีไ่ ม่แตกต่าง
จากราคาตลาดยุติธรรม ณ
ขณะนัน้ แต่อย่างไรก็ตาม เมือ่
ครบก� ำ หนดระยะเวลาตาม
เงือ่ นไขหรือ QH และบริษทั ย่อย
ปฏิบัติไม่ขัดต่อสัญญาซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ QH และบริษทั ย่อย
สามารถซือ้ สินค้าชนิดเดียวกัน
หรื อ หาสิ น ค้ า ทดแทนจาก
บริษัทอื่นๆ มาทดแทนได้ ถ้า
พบว่าราคาถูกกว่าราคาที่ซื้อ
จาก Q-CON

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท)
ความเห็น
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 คณะกรรมการตรวจสอบ

5) บจ.แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ (“LHM”)
-	มผี ถู้ อื หุน้ ใหญ่รว่ มกัน คือ LH ถือหุน้ เงินส�ำรองจ่าย
QH และ บริษัทแอล เอช มอลล์ - ลูกหนี้อื่นค่าฝึกอบรม
แอนด์ โฮเทล จ�ำกัด (“LHMH”) ใน
สัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 25
ส.ค. 63) และร้อยละ 100 ตามล�ำดับ
โดย LHMH ได้ถือหุ้น LHM ต่อ
ในสัดส่วนร้อยละ 99.98
- มีกรรมการร่วมกัน คือ
นางสุวรรณา พุทธประสาท

0.03

0.01

0.01

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีเหตุผลอันสมควรในการท�ำ
รายการโดยเป็ น ราคาตลาด
ยุติธรรม

6) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (“QHPF”)
-	QH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ QHPF (ก) สิทธิการเช่าระยะยาว
ในสัดส่วนร้อยละ 25.66 (ณ วันที่ 		QH ให้สทิ ธิการเช่าอาคารและทีด่ นิ และ
9 ก.ย. 63)
อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องของโครงการคิวเฮ้าส์
เพลินจิตระยะเวลา 30 ปี (8 ธ.ค. 49 7 ธ.ค. 79) โดย QH ได้รบั ช�ำระเงินจ�ำนวน
819 ล้านบาท (รับช�ำระแล้วทัง้ จ�ำนวน)
		 - สิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
		 - รายได้ค่าเช่า
(ข)	QH และ QHI (QH ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 100) ได้รับจ้างบริหารอาคาร
ส�ำนักงานให้เช่าจ�ำนวน 3 อาคาร ได้แก่
อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี อาคารคิวเฮ้าส์
เพลินจิต และอาคารเวฟเพลส
		 - รายได้ค่ารับจ้างบริหาร
		 - ลูกหนี้อื่น
(ค)	QH ได้เช่าพืน้ ทีโ่ ครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
ส�ำหรับตั้งสถานประกอบการ
		 - ค่าเช่าพื้นที่
		 - เจ้าหนี้อื่น
		 - เงินมัดจ�ำค่าเช่าและค่าบริการ
		หมายเหตุ : ราคาประเมินอาคารคิว
เฮ้าส์ เพลินจิต (“PJ”) และ อาคาร
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี (“LU”) จากผู้ประเมิน
อิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น มีมูลค่าดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
		
PJ
LU
รวม
CBRE
838 5,566 6,404
BKKAP 800 5,240 6,040
-	บจก. ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย)
(“CBRE”)
- บจก. กรุงเทพประเมินราคา (“BKKAP”)

487.25
27.17

460.08
27.17

432.90
27.18

62.98
7.23

64.80
36.60

56.45
18.53

33.57
0.22
7.20

33.04
0.26
7.20

33.07
0.20
7.55

มี ค วามเห็ น ว่ า การจ� ำ หน่ า ย
และ/หรื อ ให้ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อาคารและที่ดิน และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง 2 โครงการ คือ
โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต
และโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
ให้แก่ QHPF เป็นไปตามมติ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 10/2549 ซึ่งประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 19 ต.ค. 2549
ซึง่ เป็นราคายุตธิ รรม เนือ่ งจาก
QH ได้ เ ปรี ย บเที ย บราคา
กับผู้เสนอซื้อแต่ละรายและ
คัดเลือกผูเ้ สนอซือ้ ทีใ่ ห้ขอ้ เสนอ
และเงื่ อ นไขต่ า งๆ รวมทั้ ง
ผลตอบแทนรวมสู ง สุ ด ต่ อ
QH ประกอบกับได้พิจารณา
รายงานของผู้ประเมินราคา
อิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มี ค วามสมเหตุ ส มผล และ
เป็นราคาที่ยุติธรรม รวมทั้ง
อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่
QHPF เรียกเก็บจาก QH เป็น
ราคาตลาดยุติธรรม

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท)
ความเห็น
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 คณะกรรมการตรวจสอบ

7) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (“QHHR”)
-	QH ได้จำ� หน่ายทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการ
ประกอบกิจการโรงแรมเซนเตอร์
พอยต์ ประตูน�้ำ สุขุมวิท 10 และ
ชิดลม (“ทรัพย์สนิ ”) และด�ำเนินการ
เพื่อให้ QHHR ได้เข้าท�ำสัญญา
เช่าอสังหาริมทรัพย์สำ� หรับโรงแรม
เซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม โดย QH ได้
รับค่าตอบแทนรวม 3,342 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษทั ได้ลงทุนใน QHHR
ในสัดส่วนร้อยละ 31.33 เมื่อวันที่
18 ก.ค. 55 จ�ำนวน 105.28 ล้านหน่วย
มู ล ค่ า หน่ ว ยละ 10 บาท เป็ น
จ�ำนวนเงิน 1,053 ล้านบาท และ
ณ วันที่ 2 มิ.ย. 63 QH ยังคง
ลงทุนใน QHHR สัดส่วนร้อยละ
31.33
-	บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
(“CPH”) (QH ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ
99.99) เช่าทรัพย์สินจาก QHHR
เพื่อมาประกอบธุรกิจโรงแรม
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(ก) การเช่าโรงแรม
		CPH ได้เช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินที่
ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมจาก
QHHR ได้แก่ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์
ประตูน�้ำ สุขุมวิท 10 และชิดลม
		 - ค่าเช่า
		 - ค่าเช่าค้างจ่าย
(ข)	QH เข้ารับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต�่ำ
ให้แก่ QHHR จากการที่ QH จ�ำหน่าย
ทรัพย์สินให้ QHHR และ CPH ได้
เข้าท�ำสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ QHHR
เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ เป็นจ�ำนวนไม่เกิน
837 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2558 สัญญาเงินประกัน
รายได้คา่ เช่าขัน้ ต�ำ่ ได้สนิ้ สุดลง และ QH ได้จา่ ย
เงินประกันดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
หมายเหตุ : ราคาประเมินโรงแรมเซนเตอร์
พอยต์ ประตูนำ�้ (“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 แอดไวเซอรี่
(“GAA”)
- บจก. ทีเอพี แวลูเอชั่น (“TAP”)

295.85
71.26

299.88
74.21

168.00
15.96

มี ค วามเห็ น ว่ า การจ� ำ หน่ า ย
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ พ ร้ อ มส่ ว น
ควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
และ/หรื อ ให้ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
และ/หรื อ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์แก่ QHHR นัน้
ได้ดำ� เนินการตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง
ที่ 4/2555 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ
วันที่ 19 มิ.ย. 55 โดยมีมติ
อนุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท
ย่อยจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือ ให้สิทธิ
การเช่า และ/หรือ โอนสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ 3 โครงการ
คือ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์
ประตูน�้ำ โรงแรมเซนเตอร์
พอยต์ สุขมุ วิท 10 และโรงแรม
เซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม เป็น
ราคาที่ยุติธรรม
เนือ่ งจาก QH ได้เปรียบเทียบ
ราคากับผู้เสนอซื้อแต่ละราย
และคั ด เลื อ กผู ้ เ สนอซื้ อ ที่ ใ ห้
ข้ อ เสนอและเงื่ อ นไขต่ า งๆ
รวมทั้งผลตอบแทนรวมสูงสุด
แก่ QH ประกอบกับได้พจิ ารณา
รายงานของผู้ประเมินราคา
อิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็ น ว่ า ในขณะที่ ท� ำ
รายการนั้น รายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลและเป็น
ราคาที่ยุติธรรม

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท)
ความเห็น
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 คณะกรรมการตรวจสอบ

8) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“LHPF”)
มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่รว่ มกัน คือ LH ถือหุน้
QH ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่
25 ส.ค. 63) และได้เข้าลงทุนใน
หน่วยลงทุนของLHPF ในสัดส่วน
ร้อยละ 26.96 (ณ วันที่ 9 มี.ค. 64)

บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (“QHI”)
(QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ท�ำ
สัญญารับจ้างบริหารอาคาร และให้บริการ
อื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
(ก)	โครงการเซอร์วสิ อะพาร์ตเมนต์ เซนเตอร์
พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ
1.	บริหารอสังหาริมทรัพย์
		 - รายได้ค่าบริหารอาคาร
		 - รายได้ค่าธรรมเนียมในการจัดการ
		 - ลูกหนี้อื่น
		 - เจ้าหนี้อื่น
2. ค่าบุคลากร
		 - รายได้ค่าบริการ
3. บริหารและจัดการโครงการ
		 - รายได้ค่าบริการ
		 - ลูกหนี้การค้า
(ข)	โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์
พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์
		QH และบริษทั ย่อยรับจ้างบริหารอาคาร
จัดท� ำบัญชี และเป็นนายหน้าจัดหา
ลูกค้าเข้าพักอาศัย รวมทั้งให้ LHPF
ใช้เครื่องหมายการค้า “Centre Point
Resident”
		 - รายได้ค่าบริหารอาคาร
		 - รายได้ค่าธรรมเนียมในการจัดการ
		 - รายได้ค่าบริการบุคลากร
		 - ลูกหนี้อื่น
(ค)	โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่าแอล แอนด์
เอช วิลล่า สาทร
		QH และบริษทั ย่อยรับจ้างบริหารอาคาร
จัดท�ำบัญชี และเป็นนายหน้าจัดหาลูกค้า
เข้าพักอาศัย รวมทัง้ ให้ LHPF ใช้เครือ่ งหมาย
การค้า “Centre Point Resident”
		 - รายได้ค่าบริหารอาคาร
		 - รายได้ค่าธรรมเนียมในการจัดการ
		 - รายได้ค่าบริการบุคลากร
		 - ลูกหนี้อื่น

8.60
0.62
2.20
0.02

7.67
0.62
1.96
0.02

2.28
0.42
-

2.03

2.19

2.01

1.92
0.17

1.92
0.17

1.92
0.01

2.36
0.36
1.03
0.39

2.45
0.36
1.11
0.35

2.53
1.03
0.20

2.22
0.14
0.95
0.35

2.33
0.14
1.02
0.31

2.40
0.95
0.19

มีความเห็นว่าการเข้าท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้
เช่าของ QH หรือบริษัทย่อย
ซึง่ เป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติของ
QH หรือบริษทั ย่อย โดย QH และ
บริษทั ย่อยจะได้รบั ผลประโยชน์
จากค่าตอบแทนการรับจ้างบริหาร
โครงการและค่านายหน้าจาก
โครงการทั้งหมดดังกล่าว

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท)
ความเห็น
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 คณะกรรมการตรวจสอบ

9) Harbour View Corporation (“HVC”)
-	บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล
(“QHI”) (QH ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 100) ได้ถอื หุน้ บจก. คิว.เอช.
อินเตอร์เนชัน่ แนล (บีวไี อ) (“QHI (BVI)”)
ในสัดส่วนร้อยละ 99 โดย QHI (BVI)
ถือหุ้นใน HVC ในสัดส่วนร้อยละ
14.15

(ก) การให้เงินกู้ยืม
		 - เงินให้กู้ยืม
		 - ดอกเบี้ยค้างรับ
(ข) การค�้ำประกันเงินกู้ยืม
		QH เป็นผู้ค�้ำประกันเงินกู้ยืมของ HVC
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ QHI (BVI)
(ร้อยละ 21) เป็นจ�ำนวน 1.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน
แต่เนื่องจากHVCได้มีการเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม และ QHI (BVI) ไม่ได้
ท�ำการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว ท�ำให้
สัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบันได้ลดลง
เหลือร้อยละ 14.15 แต่ภาระค�ำ้ ประกัน
ยังคงเกิดจากจ�ำนวนเงินกู้ยืมดังกล่าว
ซึ่ ง อาจเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดจ� ำ นวนลงตาม
ความสามารถของ HVC ในการจ่าย
ช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
(รายละเอียดตามปัจจัยความเสีย่ ง ข้อ 1
ความเสีย่ งด้านการเงิน เรือ่ งความเสีย่ ง
จากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน บริษัทที่
เกี่ยวข้องราย HVC)
		 ในระหว่างปี 2560 HVCได้ชำ� ระคืนเงินต้น
และดอกเบีย้ ค้างช�ำระกับธนาคารแล้ว QH
จึงไถ่ถอนการค�ำ้ ประกันเงินกูย้ มื กับธนาคาร

73.13
1.39

67.90
1.29

67.65
1.29

มีความเห็นว่าการให้กู้ยืมและ
การค�้ ำ ประกั น เงิ น กู ้ ยื ม แก่
HVC นั้น มีเหตุผลอันสมควร
เนือ่ งจากเป็นการให้กยู้ มื และ
การค�้ ำ ประกั น ตามสั ด ส่ ว น
การถือหุ้น

10) บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จ�ำกัด (มหาชน)
-	นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ เป็น บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (“QHI”)
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ใ นบริ ษั ท แมนดาริ น (QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ท�ำ
โฮเต็ล จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน สัญญา รับจ้างบริหารอาคาร คราวละ 2 ปี
ร้อยละ 34.69 (ณ วันที่ 29 พ.ค. 63) - รายได้ค่าบริหารโครงการ
และมีตำ� แหน่งเป็นประธานกรรมการ, - ลูกหนี้อื่น
ประธานกรรมการบริ ห าร และ
กรรมการผู้จัดการของบริษัท
-	นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ เป็น
มารดา นายอนันต์ อัศวโภคิน ซึ่ง
เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ LH และ LH เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ QH
- มีกรรมการร่วมคือ
นางสุวรรณา พุทธประสาท
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6.05
1.30

6.27
1.27

1.99
0.54

พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การ
เข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
เป็ น ราคาที่ ยุ ติ ธ รรม และ
เป็ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ
โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะ
ได้รับผลประโยชน์จากรายได้
ค่าบริการโรงแรมที่ได้รับจาก
ลูกค้าของการประกอบธุรกิจ
โรงแรม รวมทัง้ ส่งผลให้ลกู ค้า
กลุ่มเป้าหมายรู้จักตราสินค้า
ในชื่อ “โรงแรมแมนดาริน”
มากขึ้น

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท)
ความเห็น
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 คณะกรรมการตรวจสอบ

11) บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
-	QH และ LH เป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั (ก)	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ จ�ำกัด
เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร
(มหาชน) (“LHFG”) ในสัดส่วน - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
ร้อยละ 13.74 และร้อยละ 21.88 - ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ
ตามล�ำดับ (ณ วันที่ 28 พ.ค. 63) - เงินประกันการเช่าและบริการ
ขณะที่ LHFG เป็นผูถ้ อื หุน้ ใน บมจ. (ข)	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เช่าพื้นที่ในอาคาร คิวเฮ้าส์คอนแวนต์
ในสัดส่วนร้อยละ 99.80
- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
- ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ
- เงินประกันการเช่าและบริการ

8.32
0.18
1.51

8.40
0.17
1.52

9.01
0.18
1.68

3.12
0.04
0.69

1.31
-

-

มี ค วามเห็ น ว่ า อั ต ราค่ า เช่ า
และค่าบริการของพืน้ ทีอ่ าคาร
ส�ำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็น
รายการที่มีเหตุผลอันสมควร
ในการเข้าท�ำรายการ โดยเป็น
ราคาตลาดที่สามารถเปรียบ
เทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มี
ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม

12) บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
-	QH และ LH เป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ จ�ำกัด
(มหาชน) (“LHFG”) ในสัดส่วน
ร้อยละ 13.74 และร้อยละ 21.88
ตามล�ำดับ (ณ วันที่ 28 พ.ค. 63)

บมจ แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุป๊ ได้รบั โอน
สิทธิการเช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร
จากบริษัทแห่งหนึ่ง โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563
- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
- เงินประกันการเช่าและบริการ

-

-

7.65
1.63

มี ค วามเห็ น ว่ า อั ต ราค่ า เช่ า
และค่าบริการของพืน้ ทีอ่ าคาร
ส�ำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็น
รายการที่มีเหตุผลอันสมควร
ในการเข้าท�ำรายการ โดยเป็น
ราคาตลาดที่สามารถเปรียบ
เทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มี
ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม

13) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
-	QH และ LH เป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ เช่า
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป พื้นทีใ่ นอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร
			
จ�ำกัด (มหาชน) (“LHFG”) ใน - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
0.19
สัดส่วนร้อยละ 13.74 และร้อยละ - เงินประกันการเช่าและบริการ
0.05
21.88 ตามล�ำดับ (ณ วันที่ 28 พ.ค.
63) ขณะที่ LHFG เป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.80 และบริษัทหลัก
ทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด
(มหาชน) เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในบริ ษั ท
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่
จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

0.19
0.05

0.21
0.05

มี ค วามเห็ น ว่ า อั ต ราค่ า เช่ า
และค่าบริการของพืน้ ทีอ่ าคาร
ส�ำนักงานที่ปล่อยเช่า เป็น
รายการที่มีเหตุผลอันสมควร
ในการเข้าท�ำรายการ โดยเป็น
ราคาตลาดที่สามารถเปรียบ
เทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่นที่มี
ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท)
ความเห็น
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 คณะกรรมการตรวจสอบ

14) บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ�ำกัด”) (“LHMH”)
- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้
	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“LH”)
ถือหุ้น QH และ บจก. แอล เอช
มอลล์ แอนด์ โฮเทล ในสัดส่วน
ร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 25 ส.ค. 63)
และร้อยละ 100 ตามล�ำดับ
- มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ และ
นางสุวรรณา พุทธประสาท

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

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลและเป็น
ราคาที่ยุติธรรม
3.24
-

-

-

15) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) (“LH”)
-	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“LH”)
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ QH โดย
ถือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 24.98 (ณ
วันที่ 25 ส.ค. 63)
- มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล และ
นายอาชวิณ อัศวโภคิน

บจก. คาซ่า วิลล์ (“CSV”) (QH ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ขายที่ดินให้กับ
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
รายละเอียด : ที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง โฉนด
ที่ดินเลขที่ 8064 เลขที่ดิน 33 หน้าส�ำรวจ
231 เนือ้ ทีร่ วม 1-1-50 ไร่ (550 ตารางวา)
ซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ (ตลาดขวัญ)
จ.นนทบุรี
- มูลค่าราคาขายที่ดิน

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล และใช้
การเทียบเคียงกับราคาซือ้ ขาย
กันในบริเวณข้างเคียง เป็น
เกณฑ์ในการก�ำหนดราคาขาย

-

11.00

-

16) บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ำกัด
-	น างสาวเพี ย งใจ หาญพาณิ ช ย์
และนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็น
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั สยามรีเทล ดี
เวลล็อปเม้นท์ จ�ำกัด ในสัดส่วนรวม
ร้อยละ 27.00 (ณ วันที่ 13 ม.ค. 64)
และนางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์
มีต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
-	นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ เป็น
มารดานายอนันต์ อัศวโภคิน ซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ LH และ LH
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ QH
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บจก. คิว. เอช. อินเตอร์เนชัน่ แนล (“QHI”)
(QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ท�ำ
สัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหาร
โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล21
โคราช ของบริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อป
เม้นท์ จ�ำกัด เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 66
- ค่าบริหารอาคาร
- รายได้อื่น

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลและเป็น
ราคาที่ยุติธรรม

-

-

2.00
0.66

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน
	
กรรมการตรวจสอบเห็นว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มิได้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ระหว่างบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งมิได้มี
โครงสร้างการถือหุ้นหรือการบริหารบริษัทในกลุ่มในลักษณะอ�ำพราง (nominee) แต่อย่างใด
	กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบแล้วว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งตามความหมายของประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรือ่ ง การ
ก�ำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551เป็นการรับและจ่ายค่า
ตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม (Fair Market Value) นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นไปในราคาตลาดยุติธรรม พร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการ
ระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

3.

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

	ก่อนการเข้าท�ำรายการระหว่างกันบริษทั จะมีขนั้ ตอนการอนุมตั ริ ายการ โดยเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณา
และอนุมัติการเข้าท�ำรายการระหว่างกันว่ามีความเหมาะสมและได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั กิ ารเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอีกครัง้ ทัง้ นี้
ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงมติในการท�ำรายการระหว่างกันนั้นๆ
	บริษัทและบริษัทย่อยยังคงนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต ตามความเหมาะสมและ
ความจ�ำเป็นทางธุรกิจ โดยจะมีการก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติทั่วไปซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
ได้กบั ราคาตลาดหรือกรณีทไี่ ม่สามารถหาราคาเปรียบเทียบได้ บริษทั และบริษทั ย่อยก็จะใช้ราคาต้นทุนบวกด้วยก�ำไรขัน้ ต้น
โดยรายการดังกล่าวจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั กิ ารท�ำรายการทุกครัง้ รวมทัง้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำ สั่ง ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย
	ทัง้ นี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้สว่ นเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั และบริษทั ย่อยจะน�ำเสนอรายการดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั และบริษทั ย่อยจะให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว และน�ำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจตามสมควรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ�ำปีและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
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4.

เหตุผลทีบ่ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งถือหุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 และบริษทั มีผถู้ อื หุน้
รายใหญ่ที่อาจท�ำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

	บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เกีย่ วข้อง ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้ง บริษัทจะไม่จัด
ให้มโี ครงสร้างการถือหุน้ หรือการบริหารงานในกลุม่ บริษทั ในลักษณะอ�ำพราง (nominee) อย่างไรก็ตาม บุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วน
ร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) เนื่องจาก
-	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าซึ่งเป็นธุรกิจ
ประเภทเดียวกันกับบริษัท
-	นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร และนายอดิศร
ธนนันท์นราพูล เป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยสองท่านนี้เป็นกรรมการ
ในบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจากจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 11 ท่าน
-	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นในบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน
ร้อยละ 30.23 (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 และบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมดังกล่าวในสัดส่วน
ร้อยละ 19.87 (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564) โดยมีเหตุผลในการถือหุ้นดังกล่าว เพื่อเป็นการลงทุนร่วมกัน ตั้งแต่
เริ่มจัดตั้งบริษัทร่วมดังกล่าวในปี 2538 ซึ่งในช่วงแรกถือหุ้นโดยบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (บริษัท
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ต่อมาในปี 2544 บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัทร่วมดังกล่าวทั้งหมดจาก
บริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัดทีถ่ อื หุน้ อยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ 27 ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษทั
เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน รวมทั้งเป็นการลงทุนระยะยาว
	เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
กรรมการในบริษัท บริษัทได้วางแนวทางขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ ดังนี้
1.	โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีกลุม่ ผูล้ งทุนทีเ่ ป็นสถาบันหรือกองทุนถือหุน้ รวมกันเกินกว่าทีบ่ ริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ดังนั้น กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้บริษัท
เสียผลประโยชน์ กลุ่มผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันหรือกองทุนสามารถออกเสียงลงมติคัดค้านรายการนั้นๆ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
2.	โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีการถ่วงดุลโดยกรรมการอิสระ และปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
3.	รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการท�ำรายการนั้นๆ
4.	ปัจจุบันฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ได้ขึ้นตรงกับฝ่ายจัดการ ดังนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถควบคุมดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้โดยตรง
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5.	คณะผู้บริหารของบริษัทมีความเป็นอิสระในการบริหารงานและตัดสินใจในทุกๆด้าน รวมทั้งไม่มีกรรมการ กรรมการ
บริหาร ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) อยู่ในคณะผู้บริหารดังกล่าวแต่อย่าง
ใด ดังนั้น การด�ำเนินธุรกิจจึงแยกจากกันโดยอิสระ
6.	รายการระหว่างกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อยทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้เสีย
หรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั จะน�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการอิสระ
พิจารณากลัน่ กรอง และแสดงความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ๆทุกรายการ ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันหรือความขัดแย้งของผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่รายการที่เกิดขึ้น
มีสาระส�ำคัญหรือมีผลกระทบต่อบริษัทก็จะน�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินใจด้วย
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
(ก) ภาพรวมของการด�ำเนินงานที่ผ่านมา

	ส�ำหรับผลประกอบการปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจหลักรวม 9,138 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
จ�ำนวน 1,542 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 ขณะที่มีต้นทุนขายรวม 6,318 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ�ำนวน 766
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 และมีก�ำไรสุทธิในปี 2563 และ ปี 2562 จ�ำนวน 2,123 ล้านบาท และจ�ำนวน 2,854
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีอัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2563 และปี 2562 เท่ากับร้อยละ 30.9 และ 33.7 ตามล�ำดับ

(ข) ผลการด�ำเนินงานตามกลุ่มธุรกิจที่ผ่านมา

	ผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถพิจารณาตามประเภทของ
ธุรกิจได้ดังนี้
(1) รายได้จากการขายและการบริการ
		 - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
			บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมือ่ งานก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซอื้ หลังจากได้รับช�ำระจากผู้ซอื้ ครบถ้วนแล้ว (Completion Method)
			ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จ�ำนวน 8,503 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 788
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เนื่องจากรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินส�ำหรับ
ปี 2563 ลดลงจ�ำนวน 152 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 และรายได้จากการขาย
คอนโดมิเนียมส�ำหรับปี 2563 ลดลงจ�ำนวน 636 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562
เนือ่ งจากการแพร่ระบาดของ Covid -19 ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัว ท�ำให้มผี ลกระทบต่อความต้องการ
ในอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง
			ปี 2563 บริษทั มีการเปิดขายโครงการบ้านใหม่ 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 5,012 ล้านบาท และปิดโครงการ
บ้านที่ขายหมดแล้วจ�ำนวน 6 โครงการ
		 - ธุรกิจโรงแรม
			ปี 2563 รายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลงจ�ำนวน 722 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 69 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562
ส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องจากวิกฤตการณ์โรคระบาดของ Covid - 19
		 - ธุรกิจให้เช่าอาคารส�ำนักงาน
			ปี 2563 รายได้จากธุรกิจให้เช่าอาคารส�ำนักงานลดลงจ�ำนวน 32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปี 2562
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(2) ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
		บริษัทมีรายได้จากส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียลดลงจ�ำนวน 397 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

บริษัท/กองทุน
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้ เฮ้าส์
โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
รวม

ปี 2562
1,232
442
192
61

ปี 2563
1,020
311
167
32

เพิ่มขึ้น
(212)
(131)
(25)
(29)

1,927

1,530

(397)

(3) ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก. ต้นทุนขาย
			ต้นทุนขายรวมส�ำหรับปี 2563 ลดลงจ�ำนวน 765 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
2562 ซึ่งผันแปรตามยอดรายได้ของแต่ละประเภทธุรกิจที่ลดลง ซึ่งสัดส่วนต้นทุนขายของแต่ละประเภทธุรกิจ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย : ร้อยละ

สัดส่วนต้นทุนขาย
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์		
ธุรกิจโรงแรม					
ธุรกิจให้เช่าอาคารส�ำนักงาน

ปี 2561
92
6
2

ปี 2562
87
11
2

ปี 2563
91
7
2

ข. ค่าใช้จ่ายในการขาย
			ปี 2563 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�ำนวน 159 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 27 ส่วนใหญ่เนื่องจาก
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทลี่ ดลง รวมถึงค่าภาษีธรุ กิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนลดลง ซึง่ ผันแปรตามยอด
โอนอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ค. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
			ปี 2563 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�ำนวน 306 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 18 ส่วนใหญ่เนื่องจากปี
2562 มีการตั้งส�ำรองผลประโยชน์พนักงานจากการเพิ่มอัตราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองแรงงานเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 46 ล้านบาท และปี 2563 ค่าใช้จ่ายบริการหลังการขายลดลงเนื่องจากบริษัทฯ
ให้ความส�ำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
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ง. ต้นทุนทางการเงิน
			 ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�ำนวน 2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
จ. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
			ในปี 2563 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�ำนวน 10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีกอ่ น ซึง่ ผันแปรตามผลก�ำไรการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ทีล่ ดลง (ไม่รวมส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม)
(4) อัตราก�ำไรขั้นต้น
		อัตราก�ำไรขั้นต้นจากการด�ำเนินธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจให้เช่าอาคารส�ำนักงาน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : ร้อยละ

ก�ำไรขั้นต้น
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์		
ธุรกิจโรงแรม					
ธุรกิจให้เช่าอาคารส�ำนักงาน

ปี 2561
34.8
29.5
53.5

ปี 2562
33.5
27.6
57.8

ปี 2563
32.1
(29.8)
62.3

(5) ผลการด�ำเนินงาน
		ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 2,123 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 731 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 26 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2562 ส่วนใหญ่เนือ่ งจากปี 2563 บริษทั ฯ มีกำ� ไรขัน้ ต้นจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
ลดลงจ�ำนวน 383 ล้านบาท และมีกำ� ไรขัน้ ต้นจากธุรกิจโรงแรมลดลงจ�ำนวน 389 ล้านบาท และรายได้สว่ นแบ่งก�ำไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจ�ำนวน 397 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจ�ำนวน 159 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 306 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจ�ำนวน 10 ล้านบาท
(6) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
		ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการ
ด�ำเนินงานในปี 2560 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.13 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจ�ำนวน 1,393 ล้านบาท และเมือ่
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั มีมติอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงาน
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ/หรือก�ำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจ�ำนวน 857
ล้านบาท
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		ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการ
ด�ำเนินงานในปี 2561 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.14 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจ�ำนวน 1,500 ล้านบาท และเมือ่
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั มีมติอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงาน
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ/หรือก�ำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจ�ำนวน 750
ล้านบาท
		ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2563 มีมติอนุมตั จิ า่ ยปันผลระหว่างกาลส�ำหรับผลการด�ำเนิน
งานงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 เป็นเงินสดในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ�ำนวน 1,393 ล้านบาท และที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2563 มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของปี 2562 และเมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม
2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั มีมติอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงานงวด 6 เดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นจ�ำนวน 429 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน
(1) สินทรัพย์

	บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 เท่ากับ 50,902 ล้านบาท และ 47,667
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมลดลงจ�ำนวน 3,235 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยรายละเอียดสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายในการถือเงินสดเท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ ปี 2562
และ 2563 จ�ำนวน 2,212 ล้านบาท และ 2,510 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดย ณ สิ้นปี 2563 ลดลงจ�ำนวน 298
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
		ณ สิ้นปี 2562 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ�ำนวน 98 ล้านบาท และจ�ำนวน 37
ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลงจ�ำนวน 61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 63
		บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายให้ลูกค้ามีระยะเวลาในการช�ำระหนี้ภายใน 30 วัน และบริษัทและบริษัทย่อยมีหน่วย
งานท�ำหน้าที่เร่งรัดลูกหนี้ค้างช�ำระ เพื่อไม่ให้ลูกค้าค้างช�ำระค่าเช่าและบริการเกินกว่า 1 เดือน ซึ่งลูกหนี้ส่วนใหญ่
ค้างช�ำระไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน
- ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
		ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ณ สิ้นปี 2562 และ 2563 มีจ�ำนวน 33,641
ล้านบาท และ 29,706 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยทีด่ นิ และงานระหว่างก่อสร้าง/ทีด่ นิ และต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
ณ สิ้นปี 2563 ลดลงจ�ำนวน 3,935 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับ
สินทรัพย์รวมทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
จะเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 และร้อยละ 62 ตามล�ำดับ
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		ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2562 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมี “ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง” ซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
จ�ำนวน 25,040 ล้านบาท และ 22,545 ล้านบาทตามล�ำดับ โดยที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างสามารถสร้างรายได้
ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยภายในระยะเวลาประมาณ 1-3 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของโครงการ และ
เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 91 และร้อยละ 89 ตาม
ล�ำดับ ส�ำหรับ “ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ” ซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2562 และ 2563 มี
จ�ำนวน 8,601 ล้านบาท และ 7,161 ล้านบาท ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการพัฒนา
เพื่อขาย และเป็นที่ดินเปล่ารอการพัฒนาบางส่วน ดังนั้น จึงเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ในขณะที่แสดงอยู่
ภายใต้ชื่อนี้ โดยสินทรัพย์ดังกล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการก่อนที่จะสร้างรายได้ประมาณ 1-2 ปี
ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการได้รับใบอนุญาตต่างๆ ในการจัดสรรที่ดินและการก่อสร้าง รวมทั้งขึ้นอยู่กับขนาด
และประเภทโครงการนั้นๆ
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
		เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน ณ สิ้นปี 2562 และณ สิ้นปี 2563 ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีจ�ำนวนเท่ากับ
6,680 ล้านบาท และตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจ�ำนวน 11,647 ล้านบาท และ 11,425 ล้านบาท ตามล�ำดับ บริษัทมี
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วม ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
						
วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
760
4,421
760
4,501
80
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2,850
5,655
2,850
5,374
(281)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์
2,017
1,225
2,017
1,202
(23)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้
เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
1,053
346
1,053
348
2
รวม
6,680
11,647
6,680
11,425
(222)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

- เงินลงทุนในบริษัทย่อย
		เงินลงทุนในบริษทั ย่อยส�ำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ตามวิธรี าคาทุน ณ สิน้ ปี 2562 และ ณ สิน้ ปี 2563
ไม่เปลีย่ นแปลงโดยมีจ�ำนวนเท่ากับ 3,124 ล้านบาท และตามวิธสี ่วนได้เสียเป็นจ�ำนวน 8,003 ล้านบาท และ 7,953
ล้านบาท ตามล�ำดับ
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น
		บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงทุนใน Harbour
View Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 (รายละเอียดตามหัวข้อ 3.ปัจจัยความเสีย่ ง ข้อ 3.1 ความเสีย่ งด้านการเงิน
เรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน บริษัทที่เกี่ยวข้องราย Harbour View Corporation )
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- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
		บริษทั บันทึกอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า โดย ณ สิน้ ปี
2562 และปี 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าจ�ำนวน 458 ล้านบาท และ 586 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 128 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ตาม
รายละเอียดดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
2562
2563
มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี		
466,250
457,935
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
36,306
มาถือปฏิบัติครั้งแรก
รับโอนมาจากสิทธิการเช่า			
144,243
รับโอนมาจากเงินมัดจ�ำการเช่าที่ดินและอาคาร		
5,715
จ�ำหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จ�ำหน่าย		
(3)
ค่าเสื่อมราคา						
(8,315)
(58,371)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นปี
457,935
585,825
		

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
		ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ สิ้นปี 2562 และปี 2563 มีมูลค่าจ�ำนวน 1,610 ล้านบาท และ 1,645 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อเพิ่มระหว่างปีจ�ำนวน 78 ล้านบาทและการรับโอนมาจากสิทธิการ
เช่าจ�ำนวน 92 ล้านบาท และมีการตัดค่าเสื่อมราคาระหว่างปีจ�ำนวน 136 ล้านบาท
- สิทธิการเช่า
		สิทธิการเช่า ณ สิ้นปี 2563 ลดลงจ�ำนวน 302 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ตาม
รายละเอียดดังนี้
หน่วย : พันบาท
			

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
302,190
โอนออกไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน			
(144,243)
โอนออกไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			
(92,515)
โอนออกไปสินทรัพย์สิทธิการใช้			
(65,432)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
-
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- สินทรัพย์สิทธิการใช้
		สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 815 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
2562 เนื่องจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : พันบาท

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
รับโอนมาจากสิทธิการเช่า		
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
ที่ดินและ
อาคาร
อาคารโรงแรม ส�ำนักงาน
-

รวม
-

679,656
65,432
(2,821)
(167,492)

190,853
77,618
(28,138)

870,509
65,432
74,797
(195,630)

574,775

240,333

815,108

		มูลค่ารวมทัง้ หมดของทีด่ นิ และงานระหว่างก่อสร้าง/ทีด่ นิ และต้นทุนในการพัฒนาโครงการ /อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การ
ลงทุน/ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สิทธิการเช่า/สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ สิ้นปี 2562 และ 2563 มีจ�ำนวนรวม 36,011
ล้านบาท และ 32,752 ล้านบาท ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษทั และบริษทั ย่อยคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 71 และ 69 ตามล�ำดับ ซึง่ เป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการสร้างรายได้ระยะสั้นและระยาวของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยแสดงตามราคาทุนสุทธิหลังหักส�ำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการซึ่งมีจ�ำนวน 878 ล้านบาท
และ 810 ล้านบาท ตามล�ำดับ
		การตั้งส�ำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้ราคาตามบัญชีเปรียบ
เทียบกับราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ ซึ่งในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าประเมิน ส่วนแตกต่างของมูลค่า
ตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าประเมินจะถูกบันทึกเป็นส�ำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใต้บัญชี “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร”

(2) สภาพคล่อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาเป็นดังนี้

กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
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หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
2,363
1,045

ปี 2562
2,149
1,497

ปี 2563
5,180
1,092

(3,396)

(5,255)

(5,973)

	ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 2,149 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและ
บริษัทย่อยมีก�ำไรจากผลประกอบการที่ลดลง และได้ชะลอการลงทุนในการซื้อที่ดิน ซึ่งในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมี
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 2,363 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยเริ่มลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
หลังจากที่มีการชะลอการลงทุนในการซื้อที่ดินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559
	ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 1,497 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัท
ได้รบั เงินปันผลรับจากบริษทั ร่วมจ�ำนวน 1,452 ล้านบาท เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระค�ำ้ ประกันลดลงจ�ำนวน 108 ล้านบาท
และดอกเบีย้ รับจ�ำนวน 15 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั และบริษทั ย่อยลงทุนในทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวน
เงินรวม 78 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 1,045 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทได้รับเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจ�ำนวน 1,293 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 15 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนเงินรวม 262 ล้านบาท
	ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 5,255 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและ
บริษทั ย่อยได้ออกหุน้ กูจ้ ำ� นวน 7,500 ล้านบาท และช�ำระคืนหุน้ กูท้ ถี่ งึ ก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 9,100 ล้านบาท เงินกูย้ มื ระยะสัน้
ลดลงจ�ำนวน 800 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลรวมจ�ำนวน 2,250 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจ�ำนวน 596 ล้านบาทและจ่าย
ค่าธรรมเนียมทางการเงินจ�ำนวน 9 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
จัดหาเงิน 3,396 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้ออกหุ้นกู้จ�ำนวน 6,500 ล้านบาท และช�ำระคืนหุ้นกู้
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 8,300 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,300 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลรวมจ�ำนวน
2,250 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจ�ำนวน 640 ล้านบาทและจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินจ�ำนวน 6 ล้านบาท
	ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 5,180 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและ
บริษัทย่อยได้ชะลอการลงทุนในการซื้อที่ดิน ซึ่งในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ด�ำเนินงาน 2,149 ล้านบาท
	ปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 1,092 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนือ่ งจากบริษทั ได้รบั
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจ�ำนวน 1,162 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 7 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อย
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนเงินรวม 77 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย
มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 1,497 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนือ่ งจากบริษทั ได้รบั เงินปันผลรับจากบริษทั ร่วมจ�ำนวน
1,452 ล้านบาท เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระค�ำ้ ประกันลดลงจ�ำนวน 108 ล้านบาท และดอกเบีย้ รับจ�ำนวน 15 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนเงินรวม 78 ล้านบาท
	ปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 5,973 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั และบริษทั ย่อย
ได้เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 4,000 ล้านบาท และช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 56 ล้านบาท
ช�ำระคืนหุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 8,000 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึน้ จ�ำนวน 500 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลรวม
จ�ำนวน 1,821 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจ�ำนวน 527 ล้านบาท และจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าจ�ำนวน 69 ล้านบาท ซึ่งในปี
2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 5,255 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัท
ย่อยได้ออกหุ้นกู้จ�ำนวน 7,500 ล้านบาท และช�ำระคืนหุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 9,100 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้น
ลดลงจ�ำนวน 800 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลรวมจ�ำนวน 2,250 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจ�ำนวน 596 ล้านบาทและ
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินจ�ำนวน 9 ล้านบาท
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(3) แหล่งที่มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
	ด้วยบริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า ดังนั้น ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนจึง
ต้องค�ำนึงถึงแหล่งที่มาของเงินทุนและสัดส่วนของเงินทุนที่มาจากเงินกู้ยืมและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบกับการบริหาร
จัดการระดับของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกัน
	สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่ก่อให้เกิดรายได้ในระยะสั้นและระยะปานกลางประมาณ 1-3 ปี ดังนั้น
บริษัทและบริษัทย่อยจึงบริหารและจัดการกระแสเงินสดของกิจการ โดยเงินลงทุนระยะยาวจะใช้แหล่งเงินกู้ยืมระยะยาว
การลงทุนระยะสั้นจะใช้แหล่งเงินกู้ยืมระยะสั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนของ
บริษัท
	บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายใช้แหล่งเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้อายุ 3-5 ปี จ�ำหน่ายให้แก่
สถาบันการเงินและบุคคลทั่วไป ณ สิ้นปี 2561 สัดส่วนของหุ้นกู้ต่อเงินกู้ยืมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 94 และอีกส่วนหนึ่ง
มาจากตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นคิดเป็นร้อยละ 6 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต�่ำ เพื่อใช้ในการบริหารต้นทุนดอกเบี้ยให้อยู่ในอัตรา
ถัวเฉลี่ยที่ต�่ำ และ ณ สิ้นปี 2562 สัดส่วนของหุ้นกู้ต่อเงินกู้ยืมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 98 และอีกส่วนหนึ่งมาจากเงินกู้
ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคิดเป็นร้อยละ 2 และ ณ สิ้นปี 2563 สัดส่วนของหุ้นกู้ต่อเงินกู้ยืมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ
71 และส่วนหนึ่งมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวคิดเป็นร้อยละ 23 และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคิดเป็นร้อยละ 6
โดยรายละเอียดเงินกู้ยืมได้แสดงไว้ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ (4) หนี้สิน
	ณ สิ้นปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนร้อยละของเงินกู้ยืมระยะสั้น และระยะยาว และ
หนี้สินระยะสั้นและระยะยาว ดังต่อไปนี้
หน่วย : ร้อยละ

สัดส่วนเงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
เงินกู้ยืมระยะยาว				

		รวม					

31 ธ.ค. 2561
45
55

100

31 ธ.ค. 2562
41
59

100

31 ธ.ค. 2563
38
62

100
หน่วย : ร้อยละ

สัดส่วนหนี้สิน
หนี้สินระยะสั้น				
หนี้สินระยะยาว				
		 รวม					

31 ธ.ค. 2561
51
49
100

31 ธ.ค. 2562
45
55
100

31 ธ.ค. 2563
41
59
100

	ณ สิ้นปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.06 เท่า
0.89 เท่า และ 0.79 ตามล�ำดับ ซึ่งอัตราส่วนปรับลดลง เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินที่ลดลง
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	ตามข้อก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ได้ก�ำหนดให้บริษัทจะต้องด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบ
การเงินรวมของบริษัทไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาส โดยส่วนของหนี้สินจะไม่รวม เงินรับล่วง
หน้า ค่าเช่ารับล่วงหน้า เงินมัดจ�ำจากลูกค้า และภาระค�้ำประกันที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่ต่อบุคคลภายนอกและบริษัทย่อยซึ่งหนี้
ของบริษัทย่อยดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินแล้ว ดังนั้น ณ สิ้นปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย
จะมีอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ เท่ากับ 0.87 เท่า 0.79 เท่า และ
0.68 เท่า ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

(4) หนี้สิน

	ณ สิ้นปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน/ เงินกู้ยืมระยะสั้น /เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ จ�ำนวนรวม 22,987 ล้านบาท 20,588 ล้านบาท และ 17,037
ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 82 ร้อยละ 86 และร้อยละ 81 ของหนี้สินรวม รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน/
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน
รวม

31 ธ.ค. 2561

กู้เพิ่ม

ช�ำระคืน

31 ธ.ค. 2562

กู้เพิ่ม

ช�ำระคืน

31 ธ.ค. 2563

1,297
21,690
22,987

10,000
7,500
17,500

(10,797)
(9,102)
(19,899)

500
20,088
20,588

3,200
4,000
7,200

(2,702)
(56)
(7,993)
(10,751)

998
3,944
12,095
17,037

	บริษัทได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 2,872 ล้านบาท (2561
และ 2562 : ไม่มี) ไปค�้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
	ณ สิ้นปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 27,878 ล้านบาท 24,039 ล้านบาท และ 21,099
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดย ณ สิ้นปี 2563 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 8,663 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 12,436
ล้านบาท

(5) ส่วนของผู้ถือหุ้น

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงจากปี 2562 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) จ�ำนวน 295
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทร่วมมีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลงสุทธิจ�ำนวน 109 ล้านบาท ประกอบกับก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลงจ�ำนวน 488 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจาก
ผลขาดทุนในส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ ในขณะที่บริษัทฯมีก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
จ�ำนวน 2,123 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ�ำนวน 1,392 ล้านบาท ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 และในเดือนกันยายน 2563 บริษัท
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ�ำนวน 429 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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(6) ภาระผูกพัน

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระ
ผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น คงเหลืออยู่ดังต่อไปนี้
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการต่างๆ ดังนี้
รายการ		
สัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ
สัญญาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

31 ธ.ค. 2561
1,384

461

หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2562
741

48

31 ธ.ค. 2563
566

-

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ บริษทั ได้เข้าท�ำสัญญาเช่ารถยนต์ (2562: เช่าทีด่ นิ อาคาร รถยนต์ และอุปกรณ์) ซึง่ มีอายุ
สัญญาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 2 ปี (2562: 1 ปี ถึง 30 ปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย
มีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานดังกล่าว ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

จ่ายช�ำระ
ภายใน 1 ปี					
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

31 ธ.ค. 2561
15

39

31 ธ.ค. 2562
25

28

31 ธ.ค. 2563
12

-

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและอาคาร
จากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สิน
ตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช�ำระตามสัญญา
เช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท
	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญาเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์
โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (บริษัทร่วม) โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และให้ค�ำมั่นที่จะเช่าต่ออีก 3 ปี และสามารถต่อ
อายุสัญญาเช่าออกไปอีกครัง้ ละ 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงแต่ละคราวโดยมีอัตราค่าเช่าคงที่
และค่าเช่าผันแปรตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

จ่ายช�ำระ
ภายใน 1 ปี					
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

128

31 ธ.ค. 2561
168

260

31 ธ.ค. 2562
168

92

31 ธ.ค. 2563
-

-

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและเช่าช่วงสินทรัพย์ดังกล่าวจากการน�ำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทย่อยรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เคย
จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของเงินจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าทีเ่ หลืออยูค่ ดิ ลดด้วยอัตราดอกเบีย้
เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีภาระ
ผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการต่างๆ จ�ำนวนเงิน 48 ล้านบาท และ 45 ล้านบาท และ 20 ล้านบาทตามล�ำดับ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดิน
ในโครงการทีต่ ดิ ภาระจ�ำยอมรวมจ�ำนวนประมาณ 50 ไร่ 53 ไร่ และ 50 ไร่ ตามล�ำดับ ซึง่ มูลค่าของทีด่ นิ ทีต่ ดิ ภาระจ�ำยอม
ดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว
ปัจจัยและเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต
ไม่มี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในข้อก�ำหนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
ส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายการบัญชีที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.1
เนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นบัญชีที่มีสาระส�ำคัญที่สุดในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่
ผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจซึ่งผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขายและสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญกับการเกิดขึ้นจริงและเกี่ยวข้องกับ
กิจการของการรับรู้รายได้
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทโดยการ
•	ประเมินและทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของ กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
วงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�ำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมา สุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่ม
บริษัทออกแบบไว้
•	สุม่ ตัวอย่างสัญญาขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างและสัญญาซือ้ ขายห้องชุดเพือ่ ตรวจสอบการรับรูร้ ายได้วา่ เป็นไปตามเงือ่ นไข
ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายของกลุ่มบริษัทและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
•	วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบ
ระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างและที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
กลุม่ บริษทั แสดงรายละเอียดของบัญชีทดี่ นิ และงานระหว่างก่อสร้าง ทีด่ นิ และต้นทุนในการพัฒนาโครงการและส�ำรองเผือ่ ผลขาดทุน
จากการลดลงของมูลค่าโครงการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 20 การพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดิน
และงานระหว่างก่อสร้างและทีด่ นิ และต้นทุนในการพัฒนาโครงการต้องอาศัยดุลยพินจิ ของฝ่ายบริหารค่อนข้างมากในการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเกีย่ วกับลักษณะของโครงการสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการตลาด ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความเสีย่ งเกีย่ วกับมูลค่า
ของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างและที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
ข้าพเจ้าได้ท�ำความเข้าใจและประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและ
งานระหว่างก่อสร้างและที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการดังนี้
•	ท�ำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง และ ที่ดินและต้นทุนใน
การพัฒนาโครงการ รวมถึงสอบทานความสม�่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าวและเหตุผลส�ำหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าโครงการแบบเฉพาะเจาะจงในบางกรณี
•	วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของการขายหน่วยในโครงการและสอบทานก�ำไร
ขัน้ ต้นของโครงการทีม่ ยี อดขายในรอบระยะเวลาบัญชีปจั จุบนั เพือ่ ระบุถงึ โครงการทีม่ ี ข้อบ่งชีว้ า่ มีการขายหน่วยในโครงการ
ที่ช้ากว่าปกติ
•	วิเคราะห์เปรียบเทียบจ�ำนวนเงินสุทธิทกี่ ลุม่ บริษทั ได้รบั จากการขายหน่วยในโครงการภายหลังวันทีใ่ น งบการเงินกับราคาทุน
ของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
•	เปรียบเทียบมูลค่าสุทธิตามบัญชีของทีด่ นิ และงานระหว่างก่อสร้างและทีด่ นิ และต้นทุนในการพัฒนาโครงการกับมูลค่าสุทธิ
ที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับจากการขายหน่วยในโครงการ
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีทแี่ สดงอยูใ่ นรายงานนัน้ ) ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความเชือ่ มัน่ ในรูปแบบใดๆ
ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลทราบเพือ่ ให้ มีการด�ำเนินการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำ งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั
ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
•	ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•	ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั
•	ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
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•	สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
งบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
•	ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
•	รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบนั และก�ำหนดเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีไ้ ว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2564

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7, 8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
7, 9
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
10
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง		
ส�ำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง		
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
11
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้ำประกัน
12
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
13
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
14
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
15
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
16
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
17
สิทธิการเช่า		
18
สินทรัพย์สิทธิการใช้
19
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
20
เงินมัดจ�ำการเช่าที่ดินและอาคาร		
เงินมัดจ�ำการซื้อที่ดิน		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
7
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2563

2562

2563

2562

2,509,511,465
36,518,480
22,545,488,013
2,530,565
60,775,685
11,517,132
60,899,891
25,227,241,231

2,211,512,016
97,941,711
25,040,436,655
5,231,996
68,791,615
12,414,328
70,358,888
27,506,687,209

983,487,601
9,117,370
12,752,798,719
1,530,565
50,779,950
11,517,132
6,164,727
13,815,396,064

921,853,336
34,873,584
13,144,046,932
4,231,996
54,007,482
12,414,328
7,603,532
14,179,031,190

5,020,516
1,998
11,424,592,582
585,825,087
1,644,591,868
815,108,395
7,160,901,854
20,400,000
721,427,185
62,016,057
22,439,885,542
47,667,126,773

4,970,332
1,998
11,646,857,970
457,934,726
1,610,159,227
302,189,920
8,601,353,946
32,914,819
5,000,000
665,951,051
67,893,336
23,395,227,325
50,901,914,534

1,998
7,952,667,631
11,424,592,582
8,225,813,995
585,825,087
262,738,481
287,323,466
2,953,258,059
20,400,000
189,557,080
10,408,566
31,912,586,945
45,727,983,009

1,998
8,003,163,655
11,646,857,970
9,931,881,618
457,934,726
200,557,863
302,189,920
4,424,164,891
32,914,819
170,353,129
12,066,981
35,182,087,570
49,361,118,760

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
21
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
7, 22
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
23
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
24
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
7, 19
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
26
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		
เงินมัดจ�ำค่าเช่าและค่าบริการ
7
เงินประกันงานก่อสร้าง		
ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
7
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
7
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
23
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี		
24
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี 7, 19
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
25
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
26
ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้
ภายในหนึ่งปี		
7
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
31
เงินชดเชยความเสียหายรอรับรู้เป็นรายได้
38
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน			

2563

2562

2563

2562

998,241,619
502,343,746
800,000,000
4,600,000,000
259,896,655
111,842,610
615,680,679
88,502,309
71,422,042
328,055,838
27,224,000
259,430,242
8,662,639,740

500,000,000
630,486,665
8,000,000,000
81,167,974
608,267,079
85,362,747
73,670,603
412,970,500
27,224,000
441,171,084
10,860,320,652

998,241,619
350,657,565
800,000,000
4,600,000,000
31,602,048
98,101,725
282,167,314
68,893,147
64,051,016
195,499,851
27,224,000
144,571,849
7,661,010,134

500,000,000
428,504,581
8,000,000,000
48,857,496
238,827,682
58,078,758
63,661,635
256,110,360
27,224,000
190,973,832
9,812,238,344

3,144,141,340

-

3,144,141,340

-

7,494,700,834
677,489,977
248,640,880
424,261,798

12,088,105,440
225,131,915
431,787,242

7,494,700,834
242,239,901
162,050,453
8,871,069

12,088,105,440
147,956,826
16,544,591

405,680,442
282,926
40,850,000
12,436,048,197
21,098,687,937

432,856,645
295,726
13,178,176,968
24,038,497,620

405,680,442
40,850,000
11,498,534,039
19,159,544,173

432,856,645
12,685,463,502
22,497,701,846

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

135

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
		 หุ้นสามัญ 10,714,426,091 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		
ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
		 หุ้นสามัญ 10,714,381,645 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
27
ยังไม่ได้จัดสรร 		
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

136

2563

2562

2563

2562

10,714,426,091

10,714,426,091

10,714,426,091

10,714,426,091

10,714,381,645
379,246,114

10,714,381,645
379,246,114

10,714,381,645
379,246,114

10,714,381,645
379,246,114

1,071,442,609
14,959,724,661
(556,356,193)
26,568,438,836
47,667,126,773

1,071,442,609
14,784,995,905
(86,649,359)
26,863,416,914
50,901,914,534

1,071,442,609
14,959,724,661
(556,356,193)
26,568,438,836
45,727,983,009

1,071,442,609
14,784,995,905
(86,649,359)
26,863,416,914
49,361,118,760

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ก�ำไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
7, 28
รายได้จากธุรกิจโรงแรม
28
รายได้จากธุรกิจให้เช่าอาคารส�ำนักงาน
7, 28
รายได้อื่น
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด		
อื่นๆ			
7
รวมรายได้			
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
7
ต้นทุนของธุรกิจโรงแรม
7
ต้นทุนของธุรกิจให้เช่าอาคารส�ำนักงาน
7
ค่าใช้จ่ายในการขาย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
7
รวมค่าใช้จ่าย			
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน		
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
14
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
15
ดอกเบี้ยรับ		
7
ต้นทุนทางการเงิน		
7, 29
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
31
ก�ำไรส�ำหรับปี			

2563

2562

2563

2562

8,503,054,775
329,514,174
305,020,791

9,291,237,562
1,051,823,302
336,582,771

5,024,334,429
69,975,147
305,020,790

4,830,446,446
215,182,147
336,582,771

2,104,651
230,014,699
9,369,709,090

6,970,030
247,131,795
10,933,745,460

891,660
89,847,619
5,490,069,645

2,298,971
79,446,917
5,463,957,252

5,775,071,309
427,613,281
115,032,327
425,859,581
1,364,402,541
8,107,979,039
1,261,730,051
1,530,298,289
7,052,776
(391,911,430)
2,407,169,686
(283,749,888)
2,123,419,798

6,180,045,812
761,017,118
142,155,334
584,675,468
1,670,736,265
9,338,629,997
1,595,115,463
1,927,276,325
15,413,858
(390,040,893)
3,147,764,753
(293,903,958)
2,853,860,795

3,287,853,607
78,377,406
115,032,327
242,940,340
755,989,718
4,480,193,398
1,009,876,247
(47,673,543)
1,530,298,289
248,662,703
(394,333,957)
2,346,829,739
(223,409,941)
2,123,419,798

3,137,033,460
117,761,018
142,155,334
288,748,735
927,222,600
4,612,921,147
851,036,105
380,304,950
1,927,276,325
315,814,037
(451,994,165)
3,022,437,252
(168,576,457)
2,853,860,795

109,265,133

(26,426,338)

109,265,133

(26,426,338)

109,265,133

(26,426,338)

109,265,133

(26,426,338)

(590,780,588)

-

(590,780,588)

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้
15, 31
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้		
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้
15, 31
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
25, 31
ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย - สุทธิจากภาษีเงินได้
14, 31
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้		
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี		

(6,831,062)
-

-

(4,008,581)
(2,822,481)

-

(597,611,650)
(488,346,517)

(26,426,338)

(597,611,650)
(488,346,517)

(26,426,338)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		

1,635,073,281

2,827,434,457

1,635,073,281

2,827,434,457

ก�ำไรต่อหุ้น		
32
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		

0.20

0.27

0.20

0.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

137

138
ก�ำไรสะสม

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

-

10,714,381,645

10,714,381,645

1,071,442,609

1,071,442,609

-

1,071,442,609

12,413,212
2,123,419,798
(6,831,062)
2,116,588,736
(1,821,364,357)
14,959,724,661

14,652,087,070

(132,908,835)

14,784,995,905

1,294

1,294

-

1,294

(12,413,212)
(481,515,455)
(481,515,455)
(556,357,487)

(62,428,820)

24,221,833

(86,650,653)

(12,413,212)
(481,515,455)
(481,515,455)
(556,356,193)

(62,427,526)

24,221,833

(86,649,359)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุน
วัดมูลค่า
เบ็ดเสร็จอื่น
รวมองค์ประกอบอื่น
สินทรัพย์ทางการเงิน ในบริษัทร่วม
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
1,294
(60,224,315)
(60,223,021)
(26,426,338)
(26,426,338)
(26,426,338)
(26,426,338)
1,294
(86,650,653)
(86,649,359)

งบการเงินรวม

ส่วนเกินมูลค่า
จัดสรรแล้ว
หุ้นสามัญ
- ส�ำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
379,246,114
1,071,442,609
14,181,143,277
2,853,860,795
2,853,860,795
(2,250,008,167)
379,246,114
1,071,442,609
14,784,995,905

10,714,381,645

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช�ำระแล้ว
10,714,381,645
10,714,381,645

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ตามที่รายงานไว้เดิม		
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เนื่องจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
4
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- หลังการปรับปรุง		
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
ในระหว่างปีของบริษัทร่วม		
ก�ำไรส�ำหรับปี		
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี		
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
เงินปันผลจ่าย
35
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		
ก�ำไรส�ำหรับปี		
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี		
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
เงินปันผลจ่าย
35
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

2,123,419,798
(488,346,517)
1,635,073,281
(1,821,364,357)
26,568,438,836

26,754,729,912

(108,687,002)

26,863,416,914

รวม
26,285,990,624
2,853,860,795
(26,426,338)
2,827,434,457
(2,250,008,167)
26,863,416,914

(หน่วย : บาท)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

139

ก�ำไรสะสม

379,246,114
379,246,114

10,714,381,645

-

-

10,714,381,645

379,246,114

1,071,442,609

1,071,442,609

-

1,071,442,609

12,413,212
2,123,419,798
(6,831,062)
2,116,588,736
(1,821,364,357)
14,959,724,661

14,652,087,070

(132,908,835)

14,784,995,905

1,294

1,294

-

1,294

(12,413,212)
(481,515,455)
(481,515,455)
(556,357,487)

(62,428,820)

24,221,833

(86,650,653)

(12,413,212)
(481,515,455)
(481,515,455)
(556,356,193)

(62,427,526)

24,221,833

(86,649,359)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุน
วัดมูลค่า
เบ็ดเสร็จอื่น
รวมองค์ประกอบอื่น
สินทรัพย์ทางการเงิน ในบริษัทร่วม
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
1,294
(60,224,315)
(60,223,021)
(26,426,338)
(26,426,338)
(26,426,338)
(26,426,338)
1,294
(86,650,653)
(86,649,359)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินมูลค่า
จัดสรรแล้ว
หุ้นสามัญ
- ส�ำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
379,246,114
1,071,442,609
14,181,143,277
2,853,860,795
2,853,860,795
(2,250,008,167)
379,246,114
1,071,442,609
14,784,995,905

10,714,381,645

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช�ำระแล้ว
10,714,381,645
10,714,381,645

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
   - ตามที่รายงานไว้เดิม		
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเนื่องจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
4
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- หลังการปรับปรุง		
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
ในระหว่างปีของบริษัทร่วม		
ก�ำไรส�ำหรับปี		
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 		
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 		
เงินปันผลจ่าย
35
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		
ก�ำไรส�ำหรับปี		
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 		
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
เงินปันผลจ่าย
35
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

2,123,419,798
(488,346,517)
1,635,073,281
(1,821,364,357)
26,568,438,836

26,754,729,912

(108,687,002)

26,863,416,914

รวม
26,285,990,624
2,853,860,795
(26,426,338)
2,827,434,457
(2,250,008,167)
26,863,416,914

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษี			
รายการปรับกระทบก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย		
ค่าเสื่อมราคา			
ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่า		
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้		
ค่าตัดจ�ำหน่ายอื่นๆ		
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย		
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด		
ดอกเบี้ยรับ			
ก�ำไรจากการขายอุปกรณ์		
ส�ำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง		
โอนกลับค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง		
โอนกลับส�ำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ		
ส�ำรองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้าน		
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน		
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		
ดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า		
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน		
สินทรัพย์ด�ำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง		
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง		
ส�ำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ		
เงินมัดจ�ำการเช่าที่ดินและอาคาร		
เงินมัดจ�ำการซื้อที่ดิน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		
เงินมัดจ�ำค่าเช่าและค่าบริการ		
เงินประกันงานก่อสร้าง		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
ช�ำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง		
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		
เงินชดเชยความเสียหายรอรับรู้เป็นรายได้		
เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
จ่ายภาษีเงินได้			
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2563

2562

2563

2562

2,407,169,686

3,147,764,753

2,346,829,739

3,022,437,252

5,687,444,300
194,335,398
195,630,506
474,127
(1,530,298,289)
(2,104,651)
(7,052,776)
(117,374)
57,482,693
(62,521,218)
(62,121,645)
68,931,721
25,323,705
6,595,394
333,263,415
38,429,868
7,350,864,860

6,096,526,920
128,211,999
94,475,798
8,759,367
6,211,828
(1,927,276,325)
(6,970,030)
(15,413,858)
(1,002,855)
43,709,002
(29,636,850)
(82,694,021)
83,192,564
70,179,971
7,100,531
366,443,168
7,989,581,962

3,187,983,587
95,759,070
46,580,132
47,673,543
(1,530,298,289)
(891,660)
(248,662,703)
(17,162)
5,795,588
(10,982,192)
(8,777,734)
40,849,608
16,595,567
6,595,394
366,445,765
9,720,488
4,371,198,741

3,032,715,671
22,355,193
94,475,798
8,759,367
(380,304,950)
(1,927,276,325)
(2,298,971)
(315,814,037)
(654,420)
28,128,376
(15,996,649)
38,999,266
45,930,332
7,100,531
431,758,359
4,090,314,793

60,949,104
(1,272,039,345)
2,701,431
8,015,930
20,459,238
(253,857,072)
6,800,000
5,000,000
5,877,280

(46,607,791)
(2,650,465,968)
19,251,078
(7,935,515)
26,434,165
(1,238,179,009)
(5,000,000)
(24,446,867)

25,756,214
(962,825,664)
2,701,431
3,227,532
2,335,998
(223,402,333)
6,800,000
1,658,416

(14,459,907)
(1,607,296,706)
16,319,100
(10,125,293)
9,940,294
(1,059,432,867)
(1,435)

(99,836,204)
(21,931,990)
(2,248,561)
(84,914,662)
(257,141,003)
(2,486,919)
(10,353,567)
40,850,000
5,496,708,520
(317,077,427)
5,179,631,093

(518,409,473)
(487,263,790)
(17,248,595)
(40,690,737)
(243,009,982)
(28,595,867)
(3,992,925)
2,723,420,686
(574,554,415)
2,148,866,271

(49,540,300)
(15,470,154)
389,381
(60,610,509)
(43,911,959)
(2,486,919)
(7,512,667)
40,850,000
3,089,157,208
(192,367,517)
2,896,789,691

(401,480,890)
(483,858,175)
(16,136,893)
(9,852,296)
(94,472,621)
(28,376,351)
(3,248,925)
387,831,828
(262,198,392)
125,633,436

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
		

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)		
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม		
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง		
ดอกเบี้ยรับ			
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น - สุทธิจากการขาย		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิจากการขาย		
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง		
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว		
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว		
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้		
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้		
เงินปันผลจ่าย			
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน		
จ่ายดอกเบี้ย			
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า		
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)		
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดิน
		 และงานระหว่างก่อสร้าง		
โอนเงินมัดจ�ำการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ		
		 ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ		
ส่วนเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วมต้นงวดลดลง		
รายการขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		 - สุทธิจากภาษีเงินได้		
การลดลงของส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
		 - สุทธิจากภาษีเงินได้		

2563

2562

2563

2562

(50,184)
1,162,361,220
7,052,776
(77,762,445)
1,091,601,367

107,807,490
1,452,087,424
15,413,858
(603,803)
(77,958,576)
1,496,746,393

1,162,361,220
1,702,500,000
252,230,326
(7,034,307)
3,110,057,239

107,858,625
1,452,087,424
2,404,000,000
314,910,772
(603,803)
(8,282,216)
4,269,970,802

500,000,000
4,000,000,000
(55,858,660)
(8,000,000,000)
(1,821,364,357)
(527,354,016)
(68,655,978)
(5,973,233,011)
297,999,449
2,211,512,016
2,509,511,465

(800,000,000)
7,500,000,000
(9,100,000,000)
(2,250,008,167)
(9,121,750)
(595,848,153)
(5,254,978,070)
(1,609,365,406)
3,820,877,422
2,211,512,016

500,000,000
4,000,000,000
(55,858,660)
(8,000,000,000)
(1,821,364,357)
(527,333,670)
(40,655,978)
(5,945,212,665)
61,634,265
921,853,336
983,487,601

(800,000,000)
(10,500,000)
7,500,000,000
(9,100,000,000)
(2,250,008,167)
(9,121,750)
(595,944,705)
(5,265,574,622)
(869,970,384)
1,791,823,720
921,853,336

1,709,390,206
164,025,504
(108,687,002)

2,426,605,897
115,214,660
201,823,792
-

1,709,390,206
130,822,808
(108,687,002)

1,722,744,534
115,214,660
136,603,138
-

(6,831,061)

-

(6,831,061)

-

(481,515,455)

(26,426,338)

(481,515,455)

(26,426,338)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
		บริษทั ควอลิตเี้ ฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ ำ� เนาในประเทศไทย ธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
		สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน�ำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจ
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับ
มูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีส้ นิ และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีฝ้ า่ ยบริหารได้ใช้ประมาณการและ
ดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2.

เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน

2.1	งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543

		งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
		งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
		 ก)	งบการเงินรวมนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั ควอลิตเี้ ฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษทั ฯ”)
และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
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บริษัทย่อย
ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2563
2562
ร้อยละ
ร้อยละ

บริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ไทย
100
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
รับจ้างบริหารอพาร์ตเมนต์
ไทย
100
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จ�ำกัด
ให้เช่าที่ดิน
ไทย
100
บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ำกัด
ธุรกิจโรงแรม
ไทย
100
บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จ�ำกัด*
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ไทย
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
รับจ้างบริหารงานสาธารณูปโภค
ไทย
81
(ถือหุ้นผ่านบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จ�ำกัด		 ส่วนกลางในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์			
อีกในอัตราร้อยละ 19)		 และเจ้าของที่ดิน			
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ำกัด** ลงทุนในบริษัทต่างๆ
เกาะบริติช
						
เวอร์จิน		
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จ�ำกัด*
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ไทย
บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จ�ำกัด*
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ไทย
บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จ�ำกัด*
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท
ไทย
					 ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส�ำเร็จรูป			
บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จ�ำกัด*
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ไทย
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จ�ำกัด*
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม
ไทย
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จ�ำกัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ไทย
* ถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด ในอัตราร้อยละ 100
** ถือหุ้นผ่านบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ในอัตราร้อยละ 100

		
		
		
		

100
100
100
100
81

-

ข)	บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำ� นาจในการสัง่ การกิจกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค)	บริษัทฯน�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�ำนาจในการควบคุม
บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
		ในระหว่างปี กลุม่ บริษทั ได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซงึ่ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงหลักการส�ำคัญ สามารถสรุปได้ดงั นี้
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
		มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�ำนวน
5 ฉบับ ได้แก่
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
			 ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
		 มาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
			 ฉบับที่ 19 การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
		มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการหลักการเกี่ยวกับวิธีการค�ำนวณการด้อยค่าของ
เครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
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การน�ำมาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทจากรายการดังต่อไปนี้
-	การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน - กลุม่ บริษทั
วัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน
ทีว่ ดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน หรือสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

		

-	การรับรูร้ ายการผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ - กลุม่ บริษทั รับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายหรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นจริง

		

-	การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ - กลุ่มบริษัทรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วั น ที่ เ ข้ า ท� ำ สั ญ ญา และวั ด มู ล ค่ า ในภายหลั ง ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน

		กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุง
กับก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
		

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุ 4

		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
		มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรือ่ ง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�ำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก�ำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส�ำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่ำ
		การบัญชีสำ� หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน
		กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุง
กับก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
		ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุ 4
		

แ นวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ่ ง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวส�ำหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีเพือ่ รองรับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

		สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�ำหรับทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบัญชีเพือ่ รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว
		แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับ
ใช้ส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
		ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�ำหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีในเรื่อง การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ และการกลับรายการของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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		ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการ
หนีส้ นิ และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
แล้ว ดังนั้น ในการจัดท�ำงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทจึงพิจารณายกเลิกการถือ
ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�ำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีส�ำหรับทุกเรื่องที่กลุ่มบริษัทได้เคยถือปฏิบัติ
ในช่วงที่ผ่านมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
ข. ม าตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2564
		สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
การให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
		ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ำมาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

	ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 กลุ่มบริษัทได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัท ได้เลือกปรับผลสะสมจาก
การเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดง
เปรียบเทียบ
	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจากการน�ำมาตรฐาน
เหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)

ผลกระทบจาก

31 ธันวาคม 2562

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทาง
การเงิน

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
11,646,858
21,765
(130,452)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
457,935
186,264
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,610,159
92,515
สิทธิการเช่า
302,190
(302,190)
สินทรัพย์สิทธิการใช้
935,941
เงินมัดจ�ำการเช่าที่ดินและอาคาร
32,915
(5,715)
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1 มกราคม 2563

11,538,171
644,199
1,702,674
935,941
27,200

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)

ผลกระทบจาก

31 ธันวาคม 2562

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทาง
การเงิน

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
130,041
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
776,774
				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ก�ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
14,784,996
(2,457)
(130,452)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
(86,650)
24,222
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 2563

130,041
776,774
14,652,087
(62,428)
(หน่วย : พันบาท)

ผลกระทบจาก

31 ธันวาคม 2562

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทาง
การเงิน

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
11,646,858
21,765
(130,452)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
457,935
186,264
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
200,558
92,515
สิทธิการเช่า
302,190
(302,190)
สินทรัพย์สิทธิการใช้
256,285
เงินมัดจ�ำการเช่าที่ดินและอาคาร
32,915
(5,715)
				
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
31,769
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
195,390
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ก�ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
14,784,996
(2,457)
(130,452)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
(86,650)
24,222
-

1 มกราคม 2563

11,538,171
644,199
293,073
256,285
27,200

31,769
195,390
14,652,087
(62,428)
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4.1 เครื่องมือทางการเงิน
		รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อก�ำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทร่วม
การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
ผลสะสมจากการจัดประเภทรายการใหม่ของเงินลงทุนไปไว้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลกระทบต่อก�ำไรสะสมจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ

9,484
(11,941)
(2,457)
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทร่วม
การรับรู้รายการส่วนต�่ำกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
การรับรู้รายการส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลสะสมจากการจัดประเภทรายการใหม่ของเงินลงทุนไปไว้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจากการน�ำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ

6,064
6,217
11,941
24,222

		ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ก�ำหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
มูลค่าตาม
หลักการบัญชีเดิม
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(หน่วย : พันบาท)

การจัดประเภทและวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

			
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือ
ราคาทุน
ขาดทุน
ตัดจ�ำหน่าย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2,211,512
2,211,512
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
97,942
97,942
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้ำประกัน
4,970
4,970
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
2
2
เงินมัดจ�ำการเช่าที่ดินและอาคาร
27,200
27,200
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
2,341,626
2
2,341,624

2,211,512
97,942
4,970
2
27,200
2,341,626

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตาม
หลักการบัญชีเดิม

(หน่วย : พันบาท)

การจัดประเภทและวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

			
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือ
ราคาทุน
ขาดทุน
ตัดจ�ำหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
921,853
921,853
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
34,874
34,874
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
2
2
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
9,931,882
9,931,882
เงินมัดจ�ำการเช่าที่ดินและอาคาร
27,200
27,200
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
10,915,811
2
10,915,809

รวม

921,853
34,874
2
9,931,882
27,200
10,915,811

4.2 สัญญาเช่า
		การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สิน ตามสัญญาเช่า
ส�ำหรับสัญญาเช่าทีเ่ คยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของเงินจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าทีเ่ หลือ
อยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส�ำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัด
ประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตาม
บัญชีเดิมก่อนวันที่น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
358,585
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
(6,651)
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
695,726
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ
(31,680)
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
(109,165)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
906,815
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
906,815
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ร้อยละต่อปี)
4.27
ประกอบด้วย		
หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
130,041
หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
776,774
906,815

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
64,514
(2,864)
199,660
(1,330)
(32,821)
227,159
227,159
4.33
31,769
195,390
227,159
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5.

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
		 ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
			รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้มีการ
โอนอ�ำนาจควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งกล่าวคือ เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แสดงตามมูลค่าที่ได้รับหักด้วยส่วนลดและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯจ่ายแทนให้
แก่ลูกค้า เงื่อนไขในการจ่ายช�ำระเป็นไปตามงวดการจ่ายช�ำระที่ระบุในสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า จ�ำนวนเงินที่กลุ่ม
บริษัทได้รับจากลูกค้าก่อนการโอนอ�ำนาจควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้า แสดงไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า”
ในงบแสดงฐานะการเงิน
		 ข) รายได้จากธุรกิจโรงแรม
			 รายได้จากธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้คา่ ห้องพัก ค่าขายอาหารและเครือ่ งดืม่ และบริการทีเ่ กีย่ วข้องอืน่
รายได้จะถูกรับรูเ้ มือ่ กิจการให้บริการเสร็จสิน้ และจะบันทึกเป็นรายได้ตามราคาในใบแจ้งหนีโ้ ดยไม่รวมภาษีมลู ค่า
เพิ่มส�ำหรับค่าสินค้าที่ได้ขายและค่าบริการที่ได้ให้บริการแล้วหลังจากหักส่วนลด
		 ค) รายได้จากธุรกิจให้เช่าอาคารส�ำนักงาน
			 รายได้จากค่าเช่าอาคารส�ำนักงานจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตลอดอายุสัญญาเช่า
		 ง) ดอกเบี้ยรับ
			ดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธดี อกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง โดยจะน�ำมูลค่าตามบัญชีขนั้ ต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมา
คูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะน�ำมูลค่า
ตามบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ) มาคูณกับอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
		 จ) ต้นทุนทางการเงิน
			ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ จากหนีส้ นิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วธิ ดี อกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงและ
รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
		 ฉ) เงินปันผลรับ
			 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
5.2 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
		ในการค�ำนวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริษัทได้ท�ำการแบ่งสรรต้นทุนการ
พัฒนาทัง้ หมดทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (โดยค�ำนึงถึงต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงด้วย) ให้กบั บ้านพร้อมทีด่ นิ ทีข่ ายได้ตามเกณฑ์พนื้ ที่
ที่ขาย ส่วนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขายถ่วงน�้ำหนักด้วยราคาที่ขายในแต่ละหน่วย แล้วจึงรับรู้
เป็นต้นทุนขายในก�ำไรหรือขาดทุนตามรายได้จากการขายที่ได้บันทึกไว้
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		ต้นทุนการพัฒนาแสดงตามราคาทุนซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างและ
ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะ
มีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่าง
มีสาระส�ำคัญ
		การให้สินค้าโดยไม่คิดมูลค่า (ของแถม) เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง กลุ่มบริษัทมีการให้สินค้ากับลูกค้าโดย
ไม่คิดมูลค่าเมื่อลูกค้าจดทะเบียนโอนบ้านหรือหน่วยในอาคารชุด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินค้าที่ให้
เหล่านีเ้ ป็นส่วนควบของบ้านหรือหน่วยในอาคารชุดเป็นภาระหลักทีก่ ลุม่ บริษทั ต้องส่งมอบให้ลกู ค้าตามสัญญา ดังนัน้
จึงต้องบันทึกต้นทุนของรายการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการขายโครงการ
		ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อมีการขาย
5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
5.4 ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
		ทีด่ นิ และงานระหว่างก่อสร้าง/ทีด่ นิ และต้นทุนในการพัฒนาโครงการแสดงตามราคาทุนสุทธิจากส�ำรองเผือ่ ผลขาดทุน
จากการลดลงของมูลค่าโครงการ โดยมีรายละเอียดการค�ำนวณราคาทุนดังนี้
		 ที่ดิน 			
- ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักโดยแยกที่ดินตามแต่ละโครงการ
		 งานระหว่างก่อสร้าง -	ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างและต้นทุนในการพัฒนาโครงการประกอบด้วยต้นทุน
งานก่อสร้างงานสาธารณูปโภคส่วนกลางและดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของโครงการ
โดยต้นทุนงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคจะบันทึกตามที่เกิดขึ้นจริง
5.5 ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
		กลุ่มบริษัทบันทึกค่านายหน้าที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำ กับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จ่ายอย่าง
เป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ เมือ่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่าสิง่ ตอบแทนทีจ่ ะได้รบั หักด้วยต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ในกรณีทรี่ ะยะ
เวลาของการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่จะรับรู้ส�ำหรับต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญามีระยะเวลาหนึ่งปีหรือสั้นกว่า กิจการ
จะบันทึกต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
5.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
		เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงมูลค่าอยู่ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย
		

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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5.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
		บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ำรายการ หลังจากนั้น
บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
		ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 15 - 60 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
		บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของก�ำไร
หรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
		ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
		ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณเป็นดังนี้
		
		
		
		
		

ส่วนปรับปรุงที่ดิน		
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า		
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร		
อุปกรณ์และอุปกรณ์ด�ำเนินงาน		
ยานพาหนะ		

10
5 - 20
5 - 60
5
5

		

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน

		

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

		กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
5.9 สัญญาเช่า
		ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ตอ่ เมือ่ สัญญานัน้ มีการให้สทิ ธิในการควบคุมการใช้สนิ ทรัพย์
ที่ระบุได้ส�ำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
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		 5.9.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
				กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวส�ำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิง
พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่า
				 ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้
				 		
ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล กลุม่ บริษทั รับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุน
ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ�ำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุน
ทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จ�ำนวนเงินที่จ่ายช�ำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อน
วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
						ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรือ
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
							 ที่ดิน
							 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

30
3 - 30

ปี
ปี

						หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุน
ของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะค�ำนวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์
						 ส นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ทจี่ ดั ประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนแสดงรวมเป็นส่วนหนึง่ ของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนในงบแสดงฐานะการเงิน
				 ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า
						หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสญ
ั ญา
เช่า จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่า
ผันแปรทีข่ นึ้ อยูก่ บั ดัชนีหรืออัตรา จ�ำนวนเงินทีค่ าดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึง
ราคาใช้สทิ ธิของสิทธิเลือกซือ้ ซึง่ มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ ลุม่ บริษทั จะใช้สทิ ธินนั้ และการจ่าย
ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก�ำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิ
ในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุม่ บริษทั บันทึกค่าเช่าผันแปรทีไ่ ม่ขนึ้ อยูก่ บั ดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จา่ ยในงวด
ที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายช�ำระนั้นได้เกิดขึ้น
						 กลุม่ บริษทั คิดลดมูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบีย้ ตามนัยของสัญญาเช่า
หรืออัตราดอกเบีย้ การกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของกลุม่ บริษทั หลังจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล มูลค่าตามบัญชีของ
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าจะเพิม่ ขึน้ จากดอกเบีย้ ของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช�ำระหนีส้ นิ
ตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
อายุสญ
ั ญาเช่า การเปลีย่ นแปลงการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลีย่ นแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือ้
สินทรัพย์อ้างอิง
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

153

				 ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
						สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่า
ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
		 5.9.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า
				สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา
เช่าด�ำเนินงาน บริษัทฯบันทึกจ�ำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นรายได้ในส่วนของก�ำไร
หรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญา
เช่าด�ำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้
เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
5.10 ต้นทุนการกู้ยืม
		ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ใี่ ช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ทตี่ อ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ย
และต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
		อัตราการตัง้ ขึน้ เป็นราคาทุนของสินทรัพย์คำ� นวณจากอัตราถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของดอกเบีย้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี
ของเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ
5.11 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
		ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินซึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือ ณ วันท�ำสัญญาวงเงินสินเชื่อและก่อนการเบิก
ถอนเงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายจะตัดจ่าย
ตามสัดส่วนของเงินกู้ยืมที่ได้เบิกถอนแล้วจะแสดงหักจากเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องและถูกตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตามอายุของเงินกู้
		

ค่าตัดจ�ำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน

5.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
		นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลหรือกิจการทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ
ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
5.13 เงินตราต่างประเทศ
		บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
ของแต่ละกิจการนั้น
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		รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะ
เวลารายงาน
		กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
		ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ และสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตนอืน่ ของบริษทั ฯ หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าว
อาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ กลุม่ บริษทั ประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตรา
คิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง
ซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทกี่ ำ� ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย กลุม่ บริษทั
ใช้แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มา
จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
		

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

		หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุม่ บริษทั จะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้ และจะกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการ
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้
ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
5.15 ผลประโยชน์พนักงาน
		 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
		กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
		 โครงการสมทบเงิน
		กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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		 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
		กลุม่ บริษทั มีภาระส�ำหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึง่ กลุม่ บริษทั ถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
		กลุ่มบริษัทค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการ
ขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
		ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
5.16 ประมาณการหนี้สิน
		กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น
และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.17 ภาษีเงินได้
		 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
		กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจาก
ก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
		กลุม่ บริษทั รับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มี
ความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทกี่ ลุม่ บริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราว
ที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
		กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�ำ
การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอ
ต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
		กลุม่ บริษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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5.18 เครื่องมือทางการเงิน
		 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
		กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการท�ำรายการ
เฉพาะในกรณีทเี่ ป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับ
ลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส�ำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
ด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้
		 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
		กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณา
จากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน
		 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
		กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็น
การรับช�ำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
		สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการ ด้อยค่า ทั้งนี้
ผลก�ำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
		 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
		สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
		ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุน
ในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับช�ำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
		

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

		
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
		ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกส�ำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนการท�ำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคา
ทุนตัดจ�ำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลก�ำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงิน
และการตัดจ�ำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน โดยการค�ำนวณมูลค่าราคาทุนตัด
จ�ำหน่ายค�ำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจ�ำหน่าย
ตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
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		 การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
		สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง
หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น
		กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระ
ผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่
จากผูใ้ ห้กรู้ ายเดียวกันซึง่ มีขอ้ ก�ำหนดทีแ่ ตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก�ำหนดของหนีส้ นิ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
		 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
		กลุม่ บริษทั รับรูค้ า่ เผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของตราสารหนีท้ งั้ หมดทีไ่ ม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค�ำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบก�ำหนด
ช�ำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับช�ำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
โดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา
		ในกรณีทคี่ วามเสีย่ งด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญนับตัง้ แต่การรับรูร้ ายการเริม่ แรก กลุม่ บริษทั
วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ใน 12 เดือนข้างหน้า
ในขณะทีห่ ากความเสีย่ งด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญนับตัง้ แต่การรับรูร้ ายการเริม่ แรก กลุม่ บริษทั
วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจ�ำนวนเงินทีเ่ ท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุทเี่ หลืออยูข่ องเครือ่ งมือ
ทางการเงิน
		กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ เมื่อมีการค้างช�ำระการจ่ายเงินตามสัญญา
เกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างช�ำระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้น
ของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส�ำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น
เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร
		กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการค�ำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�ำหรับลูกหนี้การค้าดังนั้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต
แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าโดยอ้างอิง
จากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับ
ลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
		สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ�ำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญา
อีกต่อไป
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การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
		สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะน�ำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน
ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจ�ำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะ
ช�ำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และช�ำระหนี้สินพร้อมกัน
		

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

		 ลูกหนี้การค้า
		ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ
การวิเคราะห์อายุหนี้
		
		

เงินลงทุน
ก)	เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ดงั กล่าว
บันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

		

ข)	เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

		มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้าย
ของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
		

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

		เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึก
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
5.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
		มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้
ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า
กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มี
สภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่อง
ได้ กลุม่ บริษทั จะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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	ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1		 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2		 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3		 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
	ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม่ บริษทั จะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
ส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ

6.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ

	ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรือ่ งทีม่ คี วามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการ
เงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนทีป่ ระมาณการไว้ การ
ใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างและที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
	กลุม่ บริษทั จะบันทึกค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าของทีด่ นิ และงานระหว่างก่อสร้างและทีด่ นิ และต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
เมือ่ พบว่าโครงการมีมลู ค่ายุตธิ รรมลดลงอย่างเป็นสาระส�ำคัญ ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของทีด่ นิ และงานระหว่าง
ก่อสร้างและทีด่ นิ และต้นทุนในการพัฒนาโครงการเท่ากับมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั อย่างไรก็ตาม การปรับลดมูลค่าดังกล่าวขึน้
อยู่กับดุลยพินิจและการประมาณการของฝ่ายบริหาร
คดีฟ้องร้อง
	กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีทถี่ กู ฟ้องร้องแล้วเพือ่ บันทึกประมาณการหนีส้ นิ ดังกล่าว ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตามผลทีเ่ กิดขึน้ จริง
อาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้
สัญญาเช่า
การก�ำหนดอายุสญ
ั ญาเช่าทีม่ สี ทิ ธิการเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุม่ บริษทั ในฐานะผูเ้ ช่า
	ในการก�ำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุ
สมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท�ำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจส�ำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
	กลุ่มบริษัทไม่สามารถก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการก�ำหนด
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็น
อัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จ�ำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิ
การใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง
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7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7.1	ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(หน่วย : ล้านบาท)
นโยบายการก�ำหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ดอกเบี้ยรับ
245
307
2.50% ถึง 3.03% ต่อปี
									 (2562: 2.50% ถึง 3.35% ต่อปี)
ค่าวัสดุก่อสร้างจ่าย
24
75
ราคาตลาด
ค่าตอบแทนใช้ทางร่วม
33
ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
ค่าวัสดุก่อสร้างจ่าย
8
2
3
1
ราคาตลาด
ค่าเช่าอาคารจ่าย
201
333
33
33
ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริหารอาคาร
56
65
19
26
ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่าอาคารส�ำนักงาน
67
57
67
57
ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ
6
14
3
8
0.15% ถึง 1.25% ต่อปี
									 (2562: 0.25% ถึง 1.30% ต่อปี)
เงินปันผลรับ
1,162
1,452
1,162
1,452
ตามที่ประกาศจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
1
1
1
1
ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ค่าวัสดุก่อสร้างจ่าย
15
43
14
26
ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่าอาคารส�ำนักงาน
19
19
19
19
ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริหารอาคาร
13
22
2
2
ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการอื่น
5
4
1
ราคาตามสัญญา
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
11
เทียบเคียงราคาที่ซื้อขายกันในบริเวณ
									 ข้างเคียง
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
งบการเงินรวม

เงินฝากสถาบันการเงิน (แสดงภายใต้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)
บริษัทร่วม				
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)		
1,918,168
1,749,672
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วม		
493
456
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน)		
343
495
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
836
951
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย		
บริษัทร่วม		
23,811
36,596
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน)		
1,366
3,895
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
25,177
40,491
รวม				
26,013
41,442
เงินมัดจ�ำค่าเช่าและค่าบริการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)		
บริษัทร่วม		
7,552
7,204
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
บริษัทย่อย		
บริษัทร่วม		
938
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน)		
4,200
3,486
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
4,200
4,424
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย		
บริษัทร่วม		
1,103
258
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน)		
16
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
1,103
274
รวม				
5,303
4,698
เงินมัดจ�ำค่าเช่าและค่าบริการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
บริษัทร่วม		
8,326
6,036
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน)		
3,573
3,404
รวม				
11,899
9,440
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น)		
บริษัทย่อย		
บริษัทร่วม		
15,960
74,216
รวม				
15,960
74,216
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656,602

824,249

493
343
836

456
495
951

245
3,778
4,023
4,859

1,502
16,139
17,641
18,592

7,552

7,204

10,517
3,882
14,399

6,336
521
2,253
9,110

83
650
733
15,132

348
258
606
9,716

8,326
3,573
11,899

6,036
3,404
9,440

13
13

937
937

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
ค่าเช่ารับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วม (หมายเหตุ 7.3)				
ส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี		
27,224
27,224
ส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้เกินกว่าหนึ่งปี		
405,680
432,857
รวม				
432,904
460,081
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทร่วม				
หนี้สินตามสัญญาเช่า		
1,007,377
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�ำหน่าย		
(96,721)
รวม				
910,656
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี		
(249,905)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี		
660,751
งบการเงินรวม
2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

27,224
405,680
432,904

27,224
432,857
460,081

293,378
(46,266)
247,112
(21,610)

-

225,502

-

(หน่วย : พันบาท)
นโยบายการคิดต้นทุน
กู้ยืมระหว่างกัน
(ร้อยละต่อปี)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย					
บริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด
8,225,814
9,931,882
2.50% - 2.74%
					
				 (2562: 2.50% - 3.03%)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
Harbour View Corporation
68,940
69,192
LIBOR+3.00%,
									 4.00% และ 8.00%
									 (2562:LIBOR+3.00%,
					
				 4.00% และ 8.00%)
รวม			
68,940
69,192
8,225,814
9,931,882
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
		 เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
		 (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
(68,940)
(69,192)
สุทธิ			
8,225,814
9,931,882

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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		 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
1 มกราคม 2563

เพิ่มขึ้น

31 ธันวาคม 2563

ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
Harbour View Corporation		
69,192
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
		 (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 		
(69,192)
สุทธิ				
-

(252)

68,940

252
-

(68,940)
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2563

เพิ่มขึ้น

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
บริษัทย่อย				
บริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด 		
9,931,882
1,954,714

31 ธันวาคม 2563

ลดลง

(3,660,782)

8,225,814

		 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
		ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุม่ บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานทีใ่ ห้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
		 2563
2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน				
รวม						
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63
4
67

60
3
63

7.2	กลุม่ บริษทั มีการท�ำสัญญาระยะยาวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทมี่ บี ริษทั ฯและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็นผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
			มูลค่าตามสัญญา
		
คู่สัญญา
2563
2562
ก) สัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการ คิวเฮ้าส์ เพลินจิต
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
819
		 อสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์		
ข) สัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงอาคารและ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
504*
		 ทรัพย์สินโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล		 สิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล		
		 ประตูน�้ำ สุขุมวิท 10 และชิดลม 		 แอนด์ เรซิเดนซ์		
* มูลค่าตามสัญญาไม่รวมค่าเช่าผันแปร

819
504*

7.3	เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการคิวเฮ้าส์เพลินจิตกับกองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โดยบริษัทฯตกลงให้กองทุนฯเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
โดยบริษทั ฯได้รบั ช�ำระค่าเช่าทีด่ นิ อาคาร งานสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องในโครงการดังกล่าวส�ำหรับระยะ
เวลา 30 ปี เป็นจ�ำนวนเงินรวม 819 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้บันทึกไว้ในบัญชี “ค่าเช่ารับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

8.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
งบการเงินรวม

เงินสด			
เงินฝากธนาคาร		
รวม				

3,309
2,506,202
2,509,511

3,776
2,207,736
2,211,512

1,454
982,034
983,488

1,491
920,362
921,853

		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง
ร้อยละ 0.05 ถึง 0.55 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.30 ต่อปี)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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9.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม

		2563

2562

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)				
อายุหนี้				
ไม่เกิน 3 เดือน 		
836
951
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
836
951
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้				
ไม่เกิน 3 เดือน 		
5,459
37,760
3 - 6 เดือน		
55
1,070
6 - 12 เดือน		
2,000
190
เกิน 12 เดือน		
1,366
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
8,880
39,020
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
		 (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)		
(245)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ		
9,471
39,971
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)		
25,177
40,491
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 		
1,870
17,480
รวมลูกหนี้อื่น		
27,047
57,971
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ		
36,518
97,942

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

836
836

951
951

2,804
249
3,053

9,467
8
9,475

3,889

10,426

4,023
1,205
5,228
9,117

17,641
6,807
24,448
34,874

การเปลีย่ นแปลงของบัญชีคา่ เผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ มีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
ส�ำรองเพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(245)
(245)
-

10. ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
วัสดุก่อสร้าง		
16,778
17,719
ที่ดิน 			
9,686,113
10,139,675
ต้นทุนดอกเบี้ย		
1,307,868
1,425,723
งานระหว่างก่อสร้าง 		
12,043,820
14,028,532
รวม				
23,054,579
25,611,649
หัก: ส�ำรองเผื่อผลขาดทุนจาก				
การลดลงของมูลค่าโครงการ		
(509,091)
(571,212)
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ		
22,545,488
25,040,437

6,390,430
567,892
5,840,510
12,798,832

6,084,433
571,092
6,543,333
13,198,858

(46,033)
12,752,799

(54,811)
13,144,047

	ในระหว่างปีปจั จุบนั กลุม่ บริษทั ได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็นต้นทุนของทีด่ นิ และงานระหว่างก่อสร้างจ�ำนวน 149 ล้านบาท
(เฉพาะบริษัทฯ: 116 ล้านบาท) (2562: 172 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 107 ล้านบาท) โดยค�ำนวณอัตราจากอัตราตั้งขึ้น
เป็นทุนในอัตราร้อยละ 0.9 (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.7) (2562: ร้อยละ 0.9 เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.6)
	บริษัทฯได้น�ำที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างของบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน
1,379 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) (2562: ไม่มี เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) ไปค�้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวที่ได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย์
	รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีส�ำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี		
571,212
653,906
โอนกลับบัญชีส�ำรองตามการรับรู้รายได้				
ในระหว่างปี		
(62,121)
(82,694)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี		
509,091
571,212

54,811

70,808

(8,778)
46,033

(15,997)
54,811

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของกลุ่มบริษัท
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
งบการเงินรวม

มูลค่าประมาณของโครงการที่เปิดด�ำเนินการอยู่				
และเริ่มมีการท�ำสัญญาแล้ว		
116,885
118,051
จ�ำนวนเงินที่ได้ท�ำสัญญาตามหนังสือจองซื้อที่ดิน				
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง		
73,831
70,992
ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที่เปิดด�ำเนินการอยู่		
63%
60%
จ�ำนวนเงินตามหนังสือจองซื้อที่ดินพร้อม				
สิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้		
500
469

56,995

52,378

30,118
53%

25,521
49%

437

328

11. สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
		 2563
2562
มูลค่าตามบัญชีต้นปี				
ค่าตัดจ�ำหน่าย				
มูลค่าตามบัญชีปลายปี				

12,414
(897)
11,517

20,625
(8,211)
12,414

12. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้ำประกัน

ยอดคงเหลือเป็นเงินฝากประจ�ำซึ่งกลุ่มบริษัทได้น�ำไปค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อ

13. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด		
2
2
เงินลงทุนในบริษัทอื่น				
(ถือโดยบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จ�ำกัด)				
Harbour View Corporation
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)		
32,599
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		
(32,599)
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
(2562: วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า)		
รวม				
2
2
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2

2

-

-

2

2

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

14.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท
		

		

ทุนช�ำระแล้ว

2563

2562

สัดส่วนเงินลงทุน

2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ)

บริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด
3,000,000
3,000,000
100
100
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
25,000
25,000
100
100
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จ�ำกัด
5,000
5,000
100
100
บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ำกัด
5,000
5,000
100
100
บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จ�ำกัด*
1,000,000
1,000,000
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
110,000
110,000
81
81
(ถือหุ้นผ่านบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์
จ�ำกัด อีกในอัตราร้อยละ 19)
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล
30,796
30,796
(บีวีไอ) จ�ำกัด**
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จ�ำกัด*
5,000
5,000
บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จ�ำกัด*
5,000
5,000
บริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์ จ�ำกัด*
5,000
5,000
บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จ�ำกัด*
500,000
500,000
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จ�ำกัด*
5,000
5,000
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
5,000
5,000
จ�ำกัด*
รวม						
* ถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด ในอัตราร้อยละ 100
** ถือหุ้นผ่านบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ในอัตราร้อยละ 100

ราคาทุน

มูลค่าบัญชีตามวิธสี ว่ นได้เสีย

2563

2562

2563

2562

2,999,999
25,000
5,000
4,999
88,635

2,999,999
25,000
5,000
4,999
88,635

7,803,852
237,520
4,549
(122,026)
28,773

7,705,596
220,792
4,541
44,656
27,579

-

-

-

-

-

-

-

-

3,123,633

3,123,633

7,952,668

8,003,164

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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14.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน)
ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
2563
2562
2563
2562
101,565
323,552
(3,309)
17,420
46,867
(692)
8
(121)
(167,861)
10,989
1,179
1,194
(982)
(47,674)
380,305
(2,822)
-

ชื่อบริษัท
บริษัท คาซ่า วิลล์ จ�ำกัด
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จ�ำกัด
บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ�ำกัด
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
รวม			

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

15.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จัดตั้งขึ้นใน
สัดส่วน
ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี
ประเทศ
เงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2563 2562 2563
2562
2563
2562

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
ลงทุนใน
ไทย
26
26
2,017,695
2,017,695
1,201,820
1,224,654
อสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (1)		 อสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ลงทุนใน
ไทย
31
31
1,052,800
1,052,800
347,565
346,498
(2)
ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 		 อสังหาริมทรัพย์
บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจซือ้ มาขายไป
ไทย
20
20
759,959
759,959
4,501,069
4,420,788
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ลงทุนในบริษทั ต่างๆ
ไทย
14*
14*
2,849,800
2,849,800
5,374,139
5,654,918
(ถือหุน้ ในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จ�ำกัด (มหาชน) ร้อยละ 100)
							
รวม							
6,680,254
6,680,254 11,424,593 11,646,858
(1)
มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนแสดงยอดสุทธิจากก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าที่ดินโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินีให้กับกองทุนฯ
(2)
มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนแสดงยอดสุทธิจากก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายทรัพย์สินโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล ประตูน�้ำ  และโครงการเซนเตอร์
พอยต์ โฮเทล สุขุมวิท 10 และการโอนสิทธิการเช่าอาคารโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล ชิดลม ให้กับกองทุนฯ
* ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญในบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็น
สัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 20 เนื่องจากบริษัทฯมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว
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15.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
		 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท
ส่วนแบ่งก�ำไร
ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
2563
2562
2563
2562
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์				
ควอลิตี้ เฮ้าส์
167,158
192,400
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า				
ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
32,440
60,976
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
1,019,794
1,232,280
976
(17,330)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
310,906
441,620
(482,491)
(9,096)
รวม			
1,530,298
1,927,276
(481,515)
(26,426)

		

ในระหว่างปี บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ชื่อบริษัท
			

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
รวม			

เงินปันผลรับในระหว่างปี
2563
2562
189,992
31,373
810,037
130,959
1,162,361

188,969
63,484
966,818
232,816
1,452,087

15.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ
		ส�ำหรับเงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน
ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ชื่อบริษัท
			

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
รวม			

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2563
2562
1,994
631
35,537
3,056
41,218

2,741
995
41,808
3,958
49,502

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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15.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�ำคัญ
		 สรุปรายการฐานะทางการเงิน
กองทุนรวมสิทธิ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ บริษัท โฮม โปรดักส์
ควอลิตี้ เฮ้าส์
โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2563
2562
2563
2562
2563
2562
สินทรัพย์รวม
10,438
หนี้สินรวม
1,016
สินทรัพย์ - สุทธิ
9,422
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
26
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ
ในสินทรัพย์ - สุทธิ
2,418
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินราคาสินทรัพย์ (209)
ก�ำไรที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินทรัพย์
(523)
รับรู้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ (484)
ค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ
กิจการในบริษัทร่วม
1,202

		

(หน่วย : ล้านบาท)
บริษัท แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน)
2563
2562

9,807
394
9,413
26

4,808
30
4,778
31

4,780
5
4,775
31

56,091
34,526
21,565
20

52,072
30,911
21,161
20

249,312
210,681
38,631
14

240,731
199,569
41,162
14

2,415
(231)
(523)
(436)
-

1,497
(381)
(601)
(167)
-

1,496
(395)
(601)
(154)
-

4,285
216

4,205
216

5,374
-

5,655
-

1,225

348

346

4,501

4,421

5,374

5,655

สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้
ก�ำไร
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กองทุนรวมสิทธิ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ บริษัท โฮม โปรดักส์
ควอลิตี้ เฮ้าส์
โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2563
2562
2563
2562
2563
2562

บริษัท แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน)
2563
2562

1,181
835
-

11,061
2,057
(3,468)
(1,411)

1,251
897
-

169
103
-

302
292
-

61,765
5,155
5
5,160

67,424
6,200
(87)
6,113

12,272
3,214
(66)
3,148

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์
	เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์
มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 0.1640 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131 ล้านบาท โดยก�ำหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 19 มีนาคม 2564
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บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
	เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติเพื่อ
น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายปันผลจากผลการด�ำเนินงานของเดือน กรกฎาคม 2563 ถึงธันวาคม
2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจ�ำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,630.24 ล้านบาท โดย
มีก�ำหนดจ่ายเงินปันผลจ�ำนวนดังกล่าวภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่าย เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ
0.10 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลไปเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ดังนั้นรวมการจ่ายปันผลส�ำหรับปี 2563 คิดเป็น
0.30 บาทต่อหุ้น

16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
		 2563
2562
อาคารส�ำนักงานให้เช่า		
ราคาทุน					
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม				
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า				
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ				

2,065,758
(1,428,261)
(51,672)
585,825

888,957
(373,271)
(57,751)
457,935

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
		 2563
2562
มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี				
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก		
รับโอนมาจากสิทธิการเช่า				
รับโอนมาจากเงินมัดจ�ำการเช่าที่ดินและอาคาร				
จ�ำหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จ�ำหน่าย				
ค่าเสื่อมราคา				
มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นปี				

457,935
36,306
144,243
5,715
(3)
(58,371)
585,825

466,250
(8,315)
457,935

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าสุทธิของค่าเช่ารับล่วงหน้าจากผู้เช่าอาคารคงเหลือจ�ำนวน 433 ล้านบาท (2562:
460 ล้านบาท) และมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์
วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) มีมูลค่าประมาณ 1,152 ล้านบาท (2562: 857 ล้านบาท) ข้อสมมติฐาน
หลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่าง
ระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลการเช่าของลูกค้ารายย่อยในอาคาร

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
อาคารและ อุปกรณ์และ
ส่วนปรับปรุง สิ่งปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์
ที่ดิน
สินทรัพย์เช่า
อาคาร
ด�ำเนินงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง

ราคาทุน							
1 มกราคม 2562
465,149 306,862 598,735
845,476
65,464
เพิ่มระหว่างปี
6,350
71
15,617
4,816 54,016
โอนเข้า (ออก)
10,210
29,277
13,966
- (53,453)
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(27,997) (12,425)
31 ธันวาคม 2562
465,149 323,422 628,083
847,062
57,855
563
เพิ่มระหว่างปี
53,000
49
12,853
5,758
6,631
โอนเข้า (ออก)
- 252,363 242,608
(650)
(993)
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(9,844)
(11)
31 ธันวาคม 2563
518,149 575,834 870,691
849,421
63,602
6,201
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2562
5,384
41,179
11,190
432,556
58,409
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
852
19,288
17,011
79,423
3,323
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(26,772) (11,741)
31 ธันวาคม 2562
6,236
60,467
28,201
485,207
49,991
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
44,440
18,105
70,178
3,242
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับโอนเข้า (ออก)
- 365,153
35,879
(219)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(9,438)
(9)
31 ธันวาคม 2563
6,236 470,060
82,185
545,728
53,224
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
1 มกราคม 2562
81,873
31 ธันวาคม 2562
81,873
31 ธันวาคม 2563
81,873
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2562
377,040 262,955 599,882
361,855
7,864
563
31 ธันวาคม 2563
430,040 105,774 788,506
303,693
10,378
6,201
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี							
2562 (84 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนของธุรกิจ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)				
2563 (108 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนของธุรกิจ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)				
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รวม

2,281,686
80,870
(40,422)
2,322,134
78,291
493,328
(9,855)
2,883,898
548,718
119,897
(38,513)
630,102
135,965
400,813
(9,447)
1,157,433
81,873
81,873
81,873
1,610,159
1,644,592
119,897
135,965

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
อาคารและ อุปกรณ์และ
ส่วนปรับปรุง สิ่งปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์
ที่ดิน
สินทรัพย์เช่า
อาคาร
ด�ำเนินงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง

ราคาทุน							
1 มกราคม 2562
255,664
10,146
16,564
302,127
26,513
เพิ่มระหว่างปี
6,373
3,370
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(18,266)
(7,080)
31 ธันวาคม 2562
255,664
10,146
16,564
290,234
22,803
เพิ่มระหว่างปี
2,656
4,421
โอนเข้า (ออก)
- 483,182
11,081
(935)
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(3,509)
(7)
31 ธันวาคม 2563
255,664 493,328
27,645
288,446
27,217
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2562
4,557
10,139
9,191
275,304
24,289
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
1
828
11,823
1,388
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(17,999)
(6,541)
31 ธันวาคม 2562
4,557
10,140
10,019
269,128
19,136
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
26,075
828
8,842
1,643
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับโอนเข้า (ออก)
- 390,672
10,360
(219)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(3,486)
(6)
31 ธันวาคม 2563
4,557 426,887
21,207
274,265
20,773
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
1 มกราคม 2562
81,873
31 ธันวาคม 2562
81,873
31 ธันวาคม 2563
81,873
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2562
169,234
6
6,545
21,106
3,667
31 ธันวาคม 2563
169,234
66,441
6,438
14,181
6,444
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี							
2562 (4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนของธุรกิจ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)				
2563 (29 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนของธุรกิจ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)				

รวม

611,014
9,743
(25,346)
595,411
7,077
493,328
(3,516)
1,092,300
323,480
14,040
(24,540)
312,980
37,388
400,813
(3,492)
747,689
81,873
81,873
81,873
200,558
262,738
14,040
37,388

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ บริษทั มีอาคารและอุปกรณ์จำ� นวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีกอ่ นหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจำ� นวนเงิน 449 ล้านบาท (เฉพาะบริษทั ฯ:
286 ล้านบาท) (2562: 389 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 269 ล้านบาท)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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18. สิทธิการเช่า

โครงการ
คิวเฮ้าส์ สาทร
คิวเฮ้าส์ อโศก
เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล สีลม
รวม			
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สิทธิการเช่า - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

507,231
629,518
1,037,602
2,174,351
(1,872,161)
302,190

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสิทธิการเช่าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน
จ�ำหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี
(แสดงรวมอยู่ในต้นทุนของธุรกิจให้เช่าอาคารส�ำนักงาน)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โอนออกไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนออกไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนออกไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

19. สัญญาเช่า

396,062
653
(49)
(94,476)
302,190
(144,243)
(92,515)
(65,432)
-

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
	กลุ่มบริษัทท�ำสัญญาเช่าสินทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของ
กลุ่มบริษัท สัญญาเช่าที่ดินและอาคารมีอายุสัญญาเช่าโดยประมาณ 30 ปี ในขณะที่สัญญาเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์
อื่นๆ มีอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 1 - 3 ปี
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19.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้
		 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ
อาคารโรงแรม อาคารส�ำนักงาน

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
จากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ครั้งแรก
รับโอนมาจากสิทธิการเช่า
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดินและ
อาคารโรงแรม อาคารส�ำนักงาน

รวม

รวม

-

-

-

-

-

-

679,656
65,432

190,853
-

870,509
65,432

65,432

190,853
-

190,853
65,432

(2,821)
(167,492)
574,775

77,618
(28,138)
240,333

74,797
(195,630)
815,108

(18,442)
46,990

77,618
(28,138)
240,333

77,618
(46,580)
287,323

19.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
งบการเงินรวม

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�ำหน่าย		
					
หัก : ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี		
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี		

1,035,642
(98,255)
937,387
(259,897)

-

321,642
(47,800)
273,842
(31,602)

-

677,490

-

242,240

-

19.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
(หน่วย : พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ	

195,630
38,430
18,012
439

46,580
9,720
7,370
62
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19.4 อื่นๆ
		กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 89 ล้านบาท
(เฉพาะบริษัทฯ: 49 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิง
มีมูลค่าต�่ำ

20. ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
งบการเงินรวม

ที่ดิน				
6,540,226
7,828,513
ต้นทุนดอกเบี้ย		
214,133
217,137
งานระหว่างก่อสร้าง 		
574,159
723,320
รวม				
7,328,518
8,768,970
หัก: ส�ำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ				
		 มูลค่าโครงการ		
(167,616)
(167,616)
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ - สุทธิ		
7,160,902
8,601,354

2,516,195
199,481
382,963
3,098,639

3,835,355
202,485
531,706
4,569,546

(145,381)
2,953,258

(145,381)
4,424,165

	ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการจ�ำนวน
15 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 15 ล้านบาท) (2562: 30 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 30 ล้านบาท) โดยค�ำนวณจากอัตรา
การตั้งขึ้นเป็นทุนในอัตราร้อยละ 0.9 (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.7) (2562: ร้อยละ 0.9 เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.6)
	บริษัทฯได้น�ำที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการของบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จ�ำนวน 1,493 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) (2562: ไม่มี เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) ไปค�้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวที่ได้รับ
จากธนาคารพาณิชย์

21. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ย
2563
			(ร้อยละต่อปี)

2562
(ร้อยละต่อปี)

ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
1.55
ตั๋วแลกเงิน		
1.40
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ่าย				
ตั๋วแลกเงิน - สุทธิ				
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,000,000
(1,758)
998,242
998,242

500,000
500,000

22. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)		
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)		
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 		
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		

4,200
395,064
1,103
53,847
48,130
502,344

4,424
499,303
274
50,049
76,437
630,487

14,399
271,510
733
15,885
48,130
350,657

9,110
325,805
606
16,547
76,437
428,505

23. เงินกู้ยืมระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

การช�ำระคืน

			 MLR - 2.25
ช�ำระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564
					 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2566(ก)
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี 			
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
3,944,141

-

(800,000)
3,144,141

-

MLR		: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต�่ำสุดที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Lending Rate)
(ก) : ทัง้ นี้ ก�ำหนดให้ต้องช�ำระคืนเงินกู้ก่อนก�ำหนด โดยเป็นการช�ำระคืนจากงวดท้ายสุด ณ วันที่โอนกรรมสิทธิอสังหาริมทรัพย์ที่ขาย

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บวก: กู้เพิ่มระหว่างปี
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

4,000,000
(55,859)
3,944,141

	กลุ่มบริษัทได้น�ำที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง และที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการไปจดจ�ำนองเป็นหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10 และ 20
	สัญญาเงินกู้ยืมได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น การด�ำรงอัตราหนี้สินต่อส่วนทุนไว้ในอัตราไม่เกินกว่า 2:1
เป็นต้น
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24. หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
		

จ�ำนวนหน่วย (หน่วย)

จ�ำนวนเงิน (พันบาท)

ประเภทหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย
อายุ วันที่ครบก�ำหนด
2563
2562
2563
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน						
- ครั้งที่ 1/2559							
		 ชุดที่ 2
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.22 ต่อปี 5 ปี 25 เมษายน 2564
600,000
600,000 600,000
- ครั้งที่ 1/2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.69 ต่อปี 3 ปี 11 พฤษภาคม 2563
4,000,000
- ครั้งที่ 2/2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 ต่อปี 3 ปี 21 พฤศจิกายน 2563
1,500,000
- ครั้งที่ 1/2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.16 ต่อปี 3 ปี 5 มีนาคม 2564
3,000,000 3,000,000 3,000,000
- ครั้งที่ 2/2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.46 ต่อปี 3 ปี 25 มิถุนายน 2564
1,000,000 1,000,000 1,000,000
- ครั้งที่ 3/2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.97 ต่อปี 2 ปี 12 พฤศจิกายน 2563
2,500,000
- ครั้งที่ 1/2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.85 ต่อปี 3 ปี 8 พฤษภาคม 2565
3,500,000 3,500,000 3,500,000
- ครั้งที่ 2/2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี 3 ปี 27 พฤศจิกายน 2565 4,000,000 4,000,000 4,000,000
รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า				
12,100,000 20,100,000 12,100,000
หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย					
(5,299)
หุ้นกู้ - สุทธิ						 12,094,701
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี					 (4,600,000)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี					 7,494,701

2562

600,000
4,000,000
1,500,000
3,000,000
1,000,000
2,500,000
3,500,000
4,000,000
20,100,000
(11,895)
20,088,105
(8,000,000)
12,088,105

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
		 2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี				
บวก: ออกหุ้นกู้ระหว่างปี				
หัก: ไถ่ถอนหุ้นกู้ระหว่างปี				
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี				

20,100,000
(8,000,000)
12,100,000

21,700,000
7,500,000
(9,100,000)
20,100,000

	หุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผลและการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน
บางประการ เป็นต้น
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25. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี		
225,132
158,945
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 		
19,360
18,834
ต้นทุนดอกเบี้ย		
5,964
5,566
ต้นทุนบริการในอดีต		
45,780
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 		
9,209
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์		
(670)
ผลประโยชน์ที่จ่าย/โอนออกในระหว่างปี		
(10,354)
(3,993)
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี		
248,641
225,132

147,957

105,275

12,716
3,880
-

12,132
3,685
30,114

5,764
(754)
(7,513)
162,050

(3,249)
147,957

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า
เป็นจ�ำนวนประมาณ 6 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จ�ำนวน 3 ล้านบาท) (2562: 10 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 8 ล้านบาท)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุม่ บริษทั
ประมาณ 12 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: 12 ปี) (2562: 12 ปี เฉพาะบริษัทฯ: 12 ปี)
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

					
					 (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด					
อัตราการขึ้นเงินเดือน 					
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน 					

1.5
5.0
0 - 25.0

(ร้อยละต่อปี)

2.8
6.0
0 - 25.0
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	ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
อัตราคิดลด
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 0.5%

ลดลง 0.5%

(13,757)
(8,613)

14,925
9,328

อัตราคิดลด
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 0.5%

ลดลง 0.5%

(14,994)
(9,408)

16,252
10,151

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราการขึ้นเงินเดือน

(หน่วย : พันบาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น 0.5%

ลดลง 0.5%

เพิ่มขึ้น 10%

ลดลง 10%

14,336
8,961

(13,377)
(8,375)

(8,362)
(5,071)

9,081
5,492

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราการขึ้นเงินเดือน

(หน่วย : พันบาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น 0.5%

ลดลง 0.5%

เพิ่มขึ้น 10%

ลดลง 10%

18,394
11,444

(13,946)
(8,862)

(8,462)
(4,965)

9,779
5,745

26. ประมาณการหนี้สิน
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
		
ส�ำรองเผื่อค่า ส�ำรองเผื่อ
เงินสมทบ			
		
ซ่อมแซม
ค่าซ่อมแซม
กองทุนนิติ
คดี		
สาธารณูปโภค
บ้าน
บุคคลหมู่บ้าน
ฟ้องร้อง
รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี		
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง		
โอนกลับในระหว่างปี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี		
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง		
โอนกลับในระหว่างปี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		

295,361
38,090
(38,330)
295,121
37,275
(68,253)
264,143

140,477
83,193
(49,032)
174,638
68,932
(30,161)
213,409

148,587
15,181
(25,257)
(3)
138,508
19,373
(19,190)
(562)
138,129

ปี 2563					
หมุนเวียน		
264,143
213,409
138,129
ไม่หมุนเวียน		
		
264,143
213,409
138,129
ปี 2562					
หมุนเวียน		
295,121
174,638
138,508
ไม่หมุนเวียน		
		
295,121
174,638
138,508
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446,311
43,709
(28,596)
(29,637)
431,787
57,483
(2,487)
(62,521)
424,262

1,030,736
180,173
(141,215)
(29,640)
1,040,054
183,063
(120,091)
(63,083)
1,039,943

424,262
424,262

615,681
424,262
1,039,943

431,787
431,787

608,267
431,787
1,040,054

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ส�ำรองเผื่อค่า ส�ำรองเผื่อ
เงินสมทบ			
		
ซ่อมแซม
ค่าซ่อมแซม
กองทุนนิติ
คดี		
สาธารณูปโภค
บ้าน
บุคคลหมู่บ้าน
ฟ้องร้อง
รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		
96,065
58,294
46,317
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี		
17,554
39,000
7,273
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง		
(6,215)
(18,025)
(1,435)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
107,404
79,269
52,155
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี		
22,265
40,850
10,290
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง		
(17,911)
(12,155)
โอนกลับในระหว่างปี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		
111,758
107,964
62,445
					
ปี 2563					
หมุนเวียน		
111,758
107,964
62,445
ไม่หมุนเวียน		
		
111,758
107,964
62,445
ปี 2562					
หมุนเวียน		
107,404
79,269
52,155
ไม่หมุนเวียน		
		
107,404
79,269
52,155

16,793
28,128
(28,376)
16,545
5,795
(2,487)
(10,982)
8,871

217,469
91,955
(54,051)
255,373
79,200
(32,553)
(10,982)
291,038

8,871
8,871

282,167
8,871
291,038

16,545
16,545

238,828
16,545
255,373

ประมาณการส�ำรองเผื่อค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค/ค่าซ่อมแซมบ้าน
	กลุ่มบริษัทมีการประมาณการส�ำ รองเผื่อค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค/ค่าซ่อมแซมบ้านโดยฝ่ายบริหารพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในอดีตและ/หรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส�ำหรับงานซ่อมแซมประเภทต่างๆ
เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
	กลุ่มบริษัทประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้านโดยใช้อัตราตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง และใช้มูลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค�ำนวณ

27. ส�ำรองตามกฎหมาย

	ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนส�ำรองนีจ้ ะมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่าย
เป็นเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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28. รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
28.1 การจ�ำแนกรายได้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
ประเภทของสินค้าหรือบริการ				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์		
8,503,055
9,291,238
รายได้จากธุรกิจโรงแรม		
329,514
1,051,823
รายได้ค่าบริการอื่น		
51,729
60,940
อื่นๆ				
212,581
237,401
รวมรายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า		
9,096,879
10,641,402
				
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้				
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง		
8,832,569
10,343,061
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง		
264,310
298,341
รวมรายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า		
9,096,879
10,641,402

5,024,334
69,975
51,729
79,640
5,225,678

4,830,446
215,182
60,940
77,213
5,183,781

5,094,309
131,369
5,225,678

5,045,628
138,153
5,183,781

	การกระทบยอดระหว่ า งรายได้ จ ากสั ญ ญาที่ ท� ำ กั บ ลู ก ค้ า กั บ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น จ� ำ แนกตามส่ ว นงานที่ เ ปิ ด เผยไว้ ใ น
หมายเหตุ 33 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
งบการเงินรวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก		
รายได้ระหว่างส่วนงาน		
					
รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน		
รวมรายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า		

9,096,879
40,376
9,137,255
(40,376)
9,096,879

10,641,402
168,331
10,809,733
(168,331)
10,641,402

5,225,678
5,225,678
5,225,678

5,183,781
5,183,781
5,183,781

28.2 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา
		ในระหว่างปีปจั จุบนั กลุม่ บริษทั มีรายได้ทรี่ บั รูท้ เี่ คยรวมอยูใ่ นยอดยกมาของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจ�ำนวน 37 ล้านบาท
(เฉพาะบริษัทฯ: จ�ำนวน 16 ล้านบาท) (2562: จ�ำนวน 379 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จ�ำนวน 360 ล้านบาท)
28.3 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ส�ำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตส�ำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น
(หรือยังไม่เสร็จสิน้ บางส่วน) ของสัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้าจ�ำนวน 500 ล้านบาท (เฉพาะบริษทั ฯ: จ�ำนวน 437 ล้านบาท)
(2562: จ�ำนวน 469 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: จ�ำนวน 328 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่
ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี
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29. ต้นทุนทางการเงิน
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม		
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า		
ค่าธรรมเนียมอื่น		
รวม				

333,263
38,430
20,218
391,911

366,443
23,598
390,041

366,446
9,720
18,168
394,334

431,758
20,236
451,994

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
งบการเงินรวม

ซื้อที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี		
การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง		
การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ		
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน		
ค่าเสื่อมราคา		
ค่าตัดจ�ำหน่าย		

1,752,044
2,494,949
1,440,452
685,705
389,966
-

4,288,377
764,445
1,043,705
781,196
128,212
94,476

1,325,829
391,248
1,470,907
434,875
142,339
-

2,934,544
(420,417)
518,589
493,364
22,355
94,476

31. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม
		
2563
2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี		
337,531
330,642
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว		
(53,781)
(36,738)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
283,750
293,904

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
241,612

186,934

(18,202)
223,410

(18,358)
168,576

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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	จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนแบ่ง
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนแบ่ง
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		
					

(1,708)

-

(1,002)

-

-

-

(706)

-

(120,623)
(122,331)

(6,588)
(6,588)

(120,623)
(122,331)

(6,588)
(6,588)

รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2563
2562
2563
2562
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล		
2,407,170
3,147,765
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล		
0 - 20%
0 - 20%
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี		
481,434
629,553
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ				
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
(75,905)
(99,353)
รายได้ที่ได้รับยกเว้นและค่าใช้จ่ายต้องห้าม		
(120,238)
(236,250)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น		
(13)
(46)
รายการอื่น		
(1,528)
รวม				
(197,684)
(335,649)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
283,750
293,904
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2,346,830
20%
469,366

3,022,437
20%
604,487

(64,080)
(181,040)
(13)
(823)
(245,956)
223,410

(171,405)
(264,461)
(45)
(435,911)
168,576

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			 2563
2562
2563
2562
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ส�ำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
171,363
183,787
70,593
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
10,334
11,550
10,334
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
16,374
16,374
16,374
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
49,365
45,027
32,410
ส�ำรองเผื่อค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
52,829
59,025
22,352
ส�ำรองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้านลูกค้า
42,682
34,927
21,593
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง
84,852
86,357
1,774
ต้นทุนกู้ยืมของโครงการ
167,806
161,549
11,477
การรับรู้รายได้ค่างวด
10,229
10,890
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
(2,303)
(2,483)
(2,303)
ค่าเสื่อมราคาสะสมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน				
และค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่า
(3,698)
(1,288)
(3,698)
รายได้จากการให้เช่าที่ดิน
(283)
(296)
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
112,371
61,740
สัญญาเช่า
1,470
1,470
อื่นๆ			
7,753
(1,504)
7,181
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
721,144
665,655
189,557

(1,288)
(2,352)
170,353

รายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดังนี้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

170,353
170,353

721,427
(283)
721,144

665,951
(296)
665,655

189,557
189,557

72,349
11,550
16,374
29,591
21,481
15,854
3,309
5,968
(2,483)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี จ�ำนวน 314 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ:
ไม่มี) (2562: 126 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวจะไม่ได้น�ำมาใช้ประโยชน์ในอนาคต
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32. ก�ำไรต่อหุ้น

	ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			 2563
2562
2563
2562
ก�ำไรส�ำหรับปี (พันบาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

2,123,420
10,714,382
0.20

2,853,861
10,714,382
0.27

2,123,420
10,714,382
0.20

2,853,861
10,714,382
0.27

33. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

	ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานทีน่ ำ� เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯทีผ่ มู้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน
ได้ รั บ และสอบทานอย่ า งสม�่ ำ เสมอเพื่ อ ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจในการจั ด สรรทรั พ ยากรให้ กั บ ส่ ว นงานและประเมิ น ผล
การด�ำเนินงานของส่วนงาน
	เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้
-

ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานที่ด�ำเนินธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
ส่วนงานธุรกิจโรงแรม เป็นส่วนงานที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการอาคารพักอาศัย
ส่วนงานธุรกิจให้เช่า เป็นส่วนงานที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าอาคารส�ำนักงาน
ส่วนงานธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจรับจ้างบริหารอาคารและธุรกิจการลงทุน

	ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน
โดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใ่ ช้ในการวัดก�ำไร
หรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทบริหารงานด้านภาษีเงินได้
ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�ำเนินงาน
	การบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการธุรกิจ
กับบุคคลภายนอก
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	ข้อมูลรายได้ ก�ำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ขายหน่วย
ขายบ้าน
ในอาคารชุด
พร้อมที่ดิน
พักอาศัย

ธุรกิจ
โรงแรม

ธุรกิจให้เช่า
อาคาร
ส�ำนักงาน

ธุรกิจ
อื่นๆ

รายการอื่นๆ
รวมส่วนงาน และตัดรายการ
ที่รายงาน ระหว่างกัน งบการเงินรวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก
7,674
829
330
305
73
9,211
รายได้ระหว่างส่วนงาน
35
5
40
(40)
ดอกเบี้ยรับ
2
1
4
7
ดอกเบี้ยจ่าย
(126)
(169)
(69)
(1)
(7)
(372)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(20)
(278)
(87)
(5)
(390)
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ลดลงของมูลค่าโครงการ
28
34
62
								
ก�ำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
1,398
(142)
(326)
164
27
1,121
รายได้อื่น								
ค่าใช้จ่ายในการขาย								
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร								
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม								
ต้นทุนทางการเงิน								
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้								
ก�ำไรส�ำหรับปี								
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน								
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึก
ตามวิธีส่วนได้เสีย
348
1,202
9,875
11,425
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน
และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
278
744
305
1
1,328
-

9,211
7
(372)
(390)
62
1,121
4
(1)
(229)
1,530
(18)
(284)
2,123
11,425
1,328
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(หน่วย : ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ขายหน่วย
ขายบ้าน
ในอาคารชุด
พร้อมที่ดิน
พักอาศัย

ธุรกิจ
โรงแรม

ธุรกิจให้เช่า
อาคาร
ส�ำนักงาน

ธุรกิจ
อื่นๆ

รายการอื่นๆ
รวมส่วนงาน และตัดรายการ
ที่รายงาน ระหว่างกัน งบการเงินรวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก
7,827
1,464
1,052
337
91
10,771
รายได้ระหว่างส่วนงาน
129
39
168
(168)
ดอกเบี้ยรับ
4
1
1
9
15
ดอกเบี้ยจ่าย
(146)
(183)
(37)
(366)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(29)
(1)
(128)
(65)
(6)
(229)
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ลดลงของมูลค่าโครงการ
55
28
83
								
ก�ำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
1,226
33
(11)
156
66
1,470
รายได้อื่น								
ค่าใช้จ่ายในการขาย								
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร								
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม								
ต้นทุนทางการเงิน								
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้								
ก�ำไรส�ำหรับปี								
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน								
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึก
ตามวิธีส่วนได้เสีย
346
1,225
10,076
11,647
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน
และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,378
8
77
7
1,470
-

10,771
15
(366)
(229)
83
1,470
9
(2)
(244)
1,927
(12)
(294)
2,854
11,647
1,470

สินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ขายหน่วยใน
ขายบ้าน อาคารชุดพัก
พร้อมที่ดิน
อาศัย

(หน่วย : ล้านบาท)
ธุรกิจ
โรงแรม

ธุรกิจให้เช่า
อาคาร
ส�ำนักงาน

ธุรกิจ
อื่นๆ

รวมส่วนงาน สินทรัพย์ที่
ที่รายงาน ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม

สินทรัพย์ของส่วนงาน								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
20,515
11,938
2,011
672
35,136 12,531
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
23,820
12,463
1,562
693
38,538 12,364
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47,667
50,902

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
	กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือ
เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
	ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของ
กิจการ

34. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

	กลุม่ บริษทั และพนักงานของกลุม่ บริษทั ได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษัทและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 6 ของเงินเดือน กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด และจะถูกจ่ายให้แก่พนักงานใน
กรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 23 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 14 ล้านบาท) (2562: 23 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 14 ล้านบาท)

35. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลส�ำหรับปี 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

อนุมัติโดย
		

เงินปันผลรวม
(พันบาท)

เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)

ปี 2563				
เงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
428,556
0.04
ผลการด�ำเนินงานงวด 6 เดือน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563			
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563				
และ/หรือก�ำไรสะสม				
เงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
1,392,808
0.13
ผลการด�ำเนินงานงวด 6 เดือน
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563			
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562				
รวมเงินปันผลจ่าย		
1,821,364
0.17
ปี 2562				
เงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
750,004
0.07
ผลการด�ำเนินงานงวด 6 เดือน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562			
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562				
และ/หรือก�ำไรสะสม				
เงินปันผลจากผลการด�ำเนินงาน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
1,500,004
0.14
ส�ำหรับปี 2561
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562			
รวมเงินปันผลจ่าย		
2,250,008
0.21

วันที่จ่ายเงินปันผล

8 กันยายน 2563

18 พฤษภาคม 2563

11 กันยายน 2562

10 พฤษภาคม 2562
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36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นคงเหลืออยู่ดังต่อไปนี้
36.1 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการต่างๆ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
			

2563

สัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ					
สัญญาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต					

2562

566
-

741
48

36.2	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้เข้าท�ำสัญญาเช่ารถยนต์ (2562: เช่าที่ดิน อาคาร รถยนต์ และอุปกรณ์)
ซึ่งมีอายุสัญญาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 2 ปี (2562: 1 ปี ถึง 30 ปี)
		

กลุ่มบริษัทมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานดังกล่าวดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

			

จ่ายช�ำระ		
ภายใน 1 ปี					
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี					

2563

2562

12
-

25
28

		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและ
อาคารจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัท
รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่าย
ช�ำระตามสัญญาเช่าทีเ่ หลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุ 4
36.3	บ ริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง ได้ ท� ำ สั ญ ญาเช่ า และเช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น จากกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า
ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (บริษัทร่วม) โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และให้ค�ำมั่นที่จะเช่าต่ออีก 3 ปี
และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกครั้งละ 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงแต่ละคราว
โดยมีอัตราค่าเช่าคงที่และค่าเช่าผันแปรตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายส�ำหรับค่าเช่าคงที่ตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562

จ่ายช�ำระ
ภายใน 1 ปี
				
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี					

168
92

		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ย่อยไม่มภี าระผูกพันตามสัญญาเช่าและเช่าช่วงสินทรัพย์ดงั กล่าวจากการน�ำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษทั ย่อยรับรูห้ นีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทีเ่ คย
จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 4
36.4	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการต่างๆ เป็นจ�ำนวนเงิน 20 ล้านบาท
(2562: 45 ล้านบาท)
36.5	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ บริษทั มีทดี่ นิ ในโครงการทีต่ ดิ ภาระจ�ำยอมรวมจ�ำนวนประมาณ 50 ไร่ (2562: 53 ไร่)
ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ติดภาระจ�ำยอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว

37. หนังสือค�้ำประกันธนาคาร

	กลุ่มบริษัทมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯคงเหลืออยู่ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
			

2563

หนังสือค�้ำประกันการจัดหาสาธารณูปโภคและการบ�ำรุงรักษาสาธารณูปโภค			
หนังสือค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้า					
หนังสือค�้ำประกันอื่นๆ					
รวม							

1,926
10
48
1,984

2562

2,553
14
48
2,615

38. คดีฟ้องร้อง

38.1	ในปี 2556 - 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถูกลูกค้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการซื้อบ้านและที่ดินในโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,423 ล้านบาท (2562: 1,400 ล้านบาท) ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่าง
การด�ำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อความรอบคอบบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตั้งส�ำรองเผื่อผลเสียหายจาก
คดีฟอ้ งร้องในส่วนทีบ่ ริษัทฯและบริษัทย่อยคิดว่าเหมาะสมเป็นจ�ำนวนเงินรวม 375 ล้านบาท (2562: 390 ล้านบาท)
ไว้ในบัญชีแล้ว

		ในระหว่างปีมีคดีจ�ำนวนหนึ่งได้ถึงที่สิ้นสุดที่ชั้นศาลฎีกา ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้วางเงินช�ำระคดีใน
ช่วงระหว่างเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2564 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 35 ล้านบาท ซึ่งรายการทั้งหมดได้ถูกตั้งส�ำรอง
ไว้แล้ว
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
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		ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีคดีหนึง่ ทีศ่ าลฎีกามีคำ� พิพากษาให้บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ช�ำระเงินแก่โจทก์จำ� นวนรวม 35 ล้านบาท
ซึ่งรายการดังกล่าวได้ถูกตั้งส�ำรองไว้แล้ว บริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามค�ำพิพากษาของศาลฎีกา
38.2	ในปี 2560 บริษัทฯได้ถูกบริษัทรับเหมาก่อสร้างฟ้องร้องเป็นจ�ำเลยข้อหาผิดสัญญาจ้างท�ำของโดยเรียกเงินค่าจ้าง
คงค้างและค่าเสียหายจากบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 135 ล้านบาท (2562: 135
ล้านบาท) ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม 2562 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและให้โจทก์ช�ำระค่าเสียหายแก่ บริษัทฯจาก
การฟ้องแย้ง เป็นจ�ำนวนเงิน 77 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
		บริษทั ฯได้เรียกร้องให้ธนาคารในฐานะผูอ้ อกหนังสือค�ำ้ ประกันช�ำระหนีแ้ ทนโจทก์ตามค�ำพิพากษาของศาลชัน้ ต้น และ
ได้รับเงินจ�ำนวน 41 ล้านบาทตามวงเงินหนังสือค�้ำประกันในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทฯแสดงรายการดังกล่าว
เป็น “เงินชดเชยความเสียหายรอรับรู้เป็นรายได้” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรู้รายการในก�ำไรขาดทุน
เมื่อคดีถึงที่สิ้นสุด
		ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายที่เป็น
สาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ
38.3	ในปี 2557 - 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฟ้องร้องเป็นจ�ำเลย/จ�ำเลยร่วม
ข้อหาผิดสัญญาตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และข้อหาไม่ช�ำระค่าบ�ำรุงรักษาสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะของลูกค้า โดยเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ�ำนวน
เงินรวม 481 ล้านบาท (2562: 482 ล้านบาท) ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
เพื่อความรอบคอบ บริษัทฯและบริษทั ย่อยได้ตงั้ ส�ำรองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟอ้ งร้องในส่วนที่บริษัทฯและบริษัทย่อย
คิดว่าเหมาะสมเป็นจ�ำนวนเงินรวม 45 ล้านบาท (2562: 38 ล้านบาท)
		ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีคดีหนึง่ ทีศ่ าลฎีกามีคำ� พิพากษาให้บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ช�ำระเงินแก่โจทก์จำ� นวนรวม 20 ล้านบาท
ซึ่งรายการดังกล่าวได้ถูกตั้งส�ำรองไว้แล้ว บริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามค�ำพิพากษาของศาลฎีกา
38.4	ในปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกลูกค้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายพร้อมทั้งรับคืนที่ดินและบ้าน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 15 ล้านบาท (2562: 15 ล้านบาท) ขณะนี้คดีถึงที่สิ้นสุดที่ชั้นศาลฎีกาแล้ว
โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยจะร่วมกันรับคืนที่ดินและบ้านและช�ำระเงินแก่โจทก์ตามค�ำพิพากษา ในการนี้บริษัทย่อย
ได้นำ� เช็คจ�ำนวน 13 ล้านบาทไปวางช�ำระต่อศาลตามค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วตัง้ แต่เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2561
ขณะนี้บริษัทย่อยอยู่ในระหว่างด�ำเนินการตามค�ำพิพากษา และบริษัทย่อยได้ตั้งส�ำรองค่าใช้จ่ายส่วนที่ต้องช�ำระเพิ่ม
ขึ้นจ�ำนวน 4 ล้านบาท (2562: 4 ล้านบาท) ไว้ในบัญชีแล้ว
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39. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

			

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม			
41,218
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน			
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 				
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน			
-

			

-

1,152

41,218
1,152

12,201

-

12,201

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม			
49,502
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน			
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 				
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน			
-

-

857

49,502
857

20,272

-

20,272

40. เครื่องมือทางการเงิน

40.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
		เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม
เงินลงทุน เงินมัดจ�ำ เจ้าหนี้ เงินประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเช่า และหุ้นกู้
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
		 ความเสี่ยงด้านเครดิต
		กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ ลูกหนีก้ ารค้า เงินให้กยู้ มื เงินฝากกับธนาคาร โดยจ�ำนวนเงินสูงสุด
ที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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		 ลูกหนี้การค้า
		กลุม่ บริษทั บริหารความเสีย่ งโดยใช้นโยบายและขัน้ ตอนในการควบคุมการให้สนิ เชือ่ อย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิด
ผลขาดทุนทางการเงินทีม่ สี าระส�ำคัญ นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนีก้ ารค้าอย่างสม�่ำเสมอ
และการจัดส่งสินค้าให้กบั ลูกค้ารายใหญ่มกั จะมีการขอหนังสือรับรองด้านเครดิต (Letters of credit) หรือการประกัน
สินเชื่อแบบอื่นๆ จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัท เป็นการ
ให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจ�ำนวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
		กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งส�ำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ ค�ำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนีค้ งค้างนับจากวันทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าทีม่ รี ปู แบบของ
ความเสีย่ งด้านเครดิตทีค่ ล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุม่ ลูกค้าตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และประเภทของลูกค้า การค�ำนวณ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค�ำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน�้ำหนัก มูลค่าของเงิน
ตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต
สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทจะตัดจ�ำหน่ายลูกหนี้การค้า
ออกจากบัญชีหากลูกหนี้นั้นค้างช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี และกลุ่มบริษัทไม่ได้มีการด�ำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้
รายดังกล่าว
		 เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
		กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับคู่
สัญญาทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ล้วเท่านัน้ และอยูใ่ นวงเงินสินเชือ่ ทีก่ ำ� หนดให้กบั คูส่ ญ
ั ญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชือ่ จะถูก
สอบทานโดยคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขนึ้ อยูก่ บั ความเห็นชอบของคณะ
กรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การก�ำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทา
ผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดช�ำระของคู่สัญญา
		กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อ
ถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ
		 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
		กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ หุน้ กูแ้ ละ
เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรือ
วันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2,284
226
2,510
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
37
37
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้ำประกัน
5
5
เงินมัดจ�ำค่าเช่าที่ดินและอาคาร
20
20
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
998
998
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
502
502
เงินกู้ยืมระยะยาว
3,944
3,944
เงินมัดจ�ำค่าเช่าและค่าบริการ
71
71
เงินประกันงานก่อสร้าง
328
328
หนี้สินตามสัญญาเช่า
260
677
937
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน
4,600
7,495
12,095

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

1.40
MLR - 2.25
4.27
2.16 - 2.85

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

0.05 - 0.55
0.25
-

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,933
279
2,212
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
98
98
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้ำประกัน
5
5
เงินมัดจ�ำการเช่าที่ดินและอาคาร
33
33
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
500
500
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
630
630
เงินมัดจ�ำค่าเช่าและค่าบริการ
74
74
เงินประกันงานก่อสร้าง
413
413
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน
8,000
12,088
20,088

0.10 - 1.30
0.60 - 0.80
1.55
2.16 - 2.97

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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		 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
		ผลกระทบต่อก�ำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ย
ของเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยก�ำหนด
ให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ แสดงได้ดังนี้
สกุลเงิน

บาท
		

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละ)

ผลกระทบต่อก�ำไรก่อนภาษี
(พันบาท)

0.25
(0.25)

9,860
(9,860)

		 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระ
ส�ำคัญ
		 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
		กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า เงินกูย้ มื ระยะยาว เงินมัดจ�ำค่าเช่าและค่าบริการ เงินประกันงานก่อสร้าง
และหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินประมาณร้อยละ 40 ที่จะ
ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทงั้ หมดของหนีส้ นิ ดังกล่าวทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงิน (2562:
ร้อยละ 44) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 39, 2562: ร้อยละ 43) กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อน�ำไปช�ำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต�่ำ กลุ่มบริษัท
มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ
		รายละเอียดการครบก�ำหนดช�ำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
502
หนี้สินตามสัญญาเช่า
294
609
133
เงินกู้ยืมระยะยาว
800
3,144
เงินมัดจ�ำค่าเช่าและค่าบริการ
71
เงินประกันงานก่อสร้าง
328
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน
4,600
7,500
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
399
7,196
11,253
133
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รวม

1,000
502
1,036
3,944
71
328
12,100
18,981

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
351
หนี้สินตามสัญญาเช่า
42
147
133
เงินกู้ยืมระยะยาว
800
3,144
เงินมัดจ�ำค่าเช่าและค่าบริการ
64
เงินประกันงานก่อสร้าง
195
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน
4,600
7,500
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
259
6,793
10,791
133

รวม

1,000
351
322
3,944
64
195
12,100
17,976

40.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
		 กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
		 ก)	สนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีจ่ ะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสัน้ ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้
เจ้าหนี้ เงินมัดจ�ำ เงินประกันและเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
		 ข)	หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส�ำหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไข
ใกล้เคียงกัน
		เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันซึง่ ได้สรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าตามบัญชี

หนี้สินทางการเงิน				
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน
12,095
12,201
20,088

		

มูลค่ายุติธรรม
20,272

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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41. การบริหารจัดการทุน

	วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ �ำคัญของบริษทั ฯ คือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.79:1 (2562: 0.89:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.72:1 (2562: 0.84:1)

42. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯเพือ่ ขออนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจ�ำนวน
เงินประมาณ 1,286 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่
8 กันยายน 2563 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทหรือคิดเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 857 ล้าน
บาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2564

43. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

200

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

2.

ค่าบริการอื่น

	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2561 - ปี 2563
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 6,270,000 บาท 6,540,000 บาท และ 6,070,000 บาทตามล�ำดับ ส�ำหรับปี 2561 - ปี 2563 บริษัท
และบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2561 - ปี 2563 บริษัทไม่มีการใช้บริการอื่นของผู้สอบบัญชี ดังนั้นจึงไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องช�ำระในรอบปี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
1. นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
2. ผู้สอบบัญชี
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่

3516
3972
4496
4521
4807
5872
6014

และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
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�ำกัด (มหาชน)
		 ครัง้ ที่ 1/2559 ชุดที่ 2 (QH214A)
		 ครัง้ ที่ 2/2562 (QH22NA)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2626-7503-4, 0-2626-7506
โทรสาร : 0-2626-7543

3.2
		
		
		

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 (QH213A)
ครั้งที่ 2/2561 (QH216A)
ครั้งที่ 1/2562 (QH225A)

		
		
		
		

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2296-5692
โทรสาร : 0-2683-1389

4. ผู้ประเมินทรัพย์สินโครงการ
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
1350/279 - 283 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2719-4500
โทรสาร : 0-2719-5070-71
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จ�ำกัด
573/144-145 ศรีวราทาวน์อินทาวน์
ถนนประชาอุทิศ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2559-0678
โทรสาร : 0-2559-0679

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ และโครงการต่างๆ
สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ชั้น 6 - 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2677-7000 และ 0-2343-8888
โทรสาร : 0-2677-7009

สถานที่ตั้งของโครงการบ้าน

โทร 1388 ทุกโครงการ

กรุงเทพและปริมณฑล
Q.House Avenue พระรามห้า
พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์
ลัดดารมย์ Elegance วงแหวน-สาทร
ลัดดารมย์ ติวานนท์
ลัดดารมย์ วงแหวน-รามอินทรา
ลัดดารมย์ พุทธมณฑลสาย 1 - บางแค
วรารมย์ Premium วัชรพล-จตุโชติ
วรารมย์ วัชรพล-เพิ่มสิน
คาซ่า Grand อ่อนนุช-วงแหวน
คาซ่า Grand ราชพฤกษ์-พระรามห้า
คาซ่า Grand สุขาภิบาล 5
คาซ่า Legend เกษตร-นวมินทร์
คาซ่า Legend ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า
คาซ่า Legend พระรามห้า-ราชพฤกษ์
คาซ่า Premium ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ
คาซ่า Premium ราชพฤกษ์-พระรามห้า
คาซ่า Premium พระรามสอง
คาซ่า Premium อ่อนนุช-วงแหวน
คาซ่า Presto วงแหวน-ปิ่นเกล้า
คาซ่า Presto ประชาอุทิศ 90
คาซ่า วิลล์ รังสิต-คลองสอง
คาซ่า วิลล์ บางนา-เทพารักษ์
คาซ่า วิลล์ รามค�ำแหง-วงแหวน 2
คาซ่า วิลล์ วัชรพล-เพิ่มสิน
คาซ่า วิลล์ บางใหญ่
คาซ่า วิลล์ ประชาอุทิศ 90
คาซ่า วิลล์ วงแหวน-จตุโชติ

ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
แขวงวัดไชยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน (บางใหญ่) กรุงเทพมหานคร
ต.บางขนุน อ.บางกรวย(บางใหญ่) จ.นนทบุรี
ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ต.คลองรังสิตฝั่งใต้ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ถ.บางรักใหญ่-บ้านใหม่ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้งของโครงการบ้าน

โทร 1388 ทุกโครงการ

กรุงเทพและปริมณฑล
คาซ่า วิลล์ ปิ่นเกล้า-ศรีรัช
คาซ่า วิลล์ วงแหวน-รามอินทรา
เดอะทรัสต์ ศรีนครินทร์-แพรกษา
เดอะทรัสต์ สุวรรณภูมิ-เทพารักษ์
คาซ่า ซิตี้ สุขุมวิท-สมุทรปราการ
		
คาซ่า ซิติ้ ประชาอุทิศ 90
คาซ่า ซิตี้ ดอนเมือง-ศรีสมาน
คาซ่า ซิตี้ ราชพฤกษ์-พระรามห้า
คาซ่า ซิตี้ พระรามห้า-ปิ่นเกล้า
		
คาซ่าซิตี้ รามค�ำแหง-มิสทีน
คาซ่าซิตี้ วัชรพล-เพิ่มสิน 2
คาซ่า Waterside พระรามห้า
กัสโต้ บางนา-สุวรรณภูมิ
กัสโต้ วงแหวน-พระรามห้า
กัสโต้ เพชรเกษม-ทวีวัฒนา
กัสโต้ ราชพฤกษ์-พระรามห้า
กัสโต้ เพชรเกษม 69 - กาญจนาภิเษก
กัสโต้ สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ
Q District กิ่งแก้ว-สุวรรณภูมิ
Q District ดอนเมือง-สรงประภา
Q District สุขสวัสดิ์-วงแหวนพระรามสาม
Q District เวสต์เกต
Q Prime สุขุมวิท 77

ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ต.ออเงิน อ.สายไหม กรุงเทพมหานคร
ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ซ.คลองตะเค็ดฝั่งตะวันออก ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ต.บางสีทอง (บางกรวยฝั่งเหนือ) อ.บางกรวย (ตลาดขวัญ)
จ.นนทบุรี
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ต�ำบลบางจาก อ�ำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ
ต�ำบลบางรักพัฒนา อ�ำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ต่างจังหวัด
ลัดดารมย์ Elegance ศาลากลาง
คิวเฮ้าส์ วิลล่า นครพิงค์
วรารมย์ Premium กาวิละ
วรารมย์ Premium ศาลากลาง
วรารมย์ Premium แก้วนวรัฐ

ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
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สถานที่ตั้งของโครงการบ้าน

โทร 1388 ทุกโครงการ

ต่างจังหวัด
คาซ่า Grand ศรีราชา
คาซ่า Legend บ้านบึง
คาซ่า วิลล์ บ้านบึง
คาซ่า วิลล์ ระยอง
คาซ่า ซีไซด์ ระยอง
เดอะทรัสต์ บ้านโพธิ์

ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

สถานที่ตั้งของโครงการคอนโดมิเนียม

โทร 1388 ทุกโครงการ

กรุงเทพและปริมณฑล
Q1 สุขุมวิท
คาซ่า คอนโด @MRT สามแยกบางใหญ่
เดอะทรัสต์ คอนโด งามวงศ์วาน
		
เดอะทรัสต์ คอนโด @BTS เอราวัณ
เดอะพอยต์ คอนโด รังสิต-คลอง 6

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน (ลานโตนด) อ.นนทบุรี (ตลาดขวัญ)
จ.นนทบุรี
ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต่างจังหวัด
คิวซีไซด์ หัวหิน
คิวเฮ้าส์ คอนโด พหลโยธิน เชียงราย
คาซ่า คอนโด แอทซีเอ็มยู 2
คาซ่า คอนโด ศรีราชา
เดอะทรัสต์ คอนโด นครปฐม
เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้
เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี
		
เดอะทรัสต์ คอนโด หัวหิน
เดอะพอยต์ คอนโด แหลมฉบัง

ถ.เพชรเกษม อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี
ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ถ.ทางหลวงแผ่นดินสายอ้อมเมืองชลบุรี ต.หนองไม้แดง
อ.เมือง จ.ชลบุรี
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ต�ำบลทุ่งสุขลา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ตั้งของโรงแรม และโครงการเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์
โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ประตูน�้ำ	
		
โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10
โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สีลม
โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม
เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ
		

ซอยสมประสงค์ 3 (เพชรบุรี 15) ถนนเพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
ถนนสุขุมวิท 10 กรุงเทพมหานคร
ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพมหานคร
ถนนหลังสวน กรุงเทพมหานคร
ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2653-6690
โทร
โทร
โทร
โทร

0-2653-1783
0-2266-0521-49
0-2657-2400
0-2365-8300

สถานที่ตั้งของ โครงการอาคารส�ำนักงานให้เช่า
คิวเฮ้าส์
		
		
คิวเฮ้าส์
		
		
คิวเฮ้าส์
		
		
คิวเฮ้าส์
		
		

อโศก
สาทร
เพลินจิต
ลุมพินี

ชั้น 16 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก
เลขที่ 66 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ชั้น G อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร
เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต
เลขที่ 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2264-2245-7
โทร 0-2679-1621-2
โทร 0-2254-1020-1
โทร 0-2677-7177
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