
2549
2006

Quality Houses Public Company Limited





3
5
21
23
25
33
35
43
45
47

59
61
73

93
129
155
157
159
251
253
255
259

¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π‚¥¬ √ÿª„π√Õ∫ªï 2547-2549 

 “ åπ®“°§≥–°√√¡°“√ 

√“¬ß“π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑µàÕ√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π 

√“¬ß“π®“°§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ 

√“¬≈–‡Õ’¬¥‚¥¬¬àÕ¢Õß°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√  

√“¬π“¡§≥–°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√ 

≈—°…≥–°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® 

‡ß‘π≈ß∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑ 

¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫„∫ ”§—≠· ¥ß ‘∑∏‘ 

°“√µ≈“¥·≈–°“√·¢àß¢—π 

 ∏ÿ√°‘®¢“¬∫â“πæ√âÕ¡∑’Ë¥‘π 

 ∏ÿ√°‘®¢“¬Àπà«¬„πÕ“§“√™ÿ¥æ—°Õ“»—¬ 

 ∏ÿ√°‘®Õ“§“√ ”π—°ß“π„Àâ‡™à“ 

 ∏ÿ√°‘®Õ“§“√∑’Ëæ—°Õ“»—¬„Àâ‡™à“ 

‚§√ß √â“ß√“¬‰¥â 

ªí®®—¬§«“¡‡ ’Ë¬ß 

‚§√ß √â“ßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ·≈–°“√®—¥°“√ 

 ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ 

 °“√®—¥°“√ 

  ‚§√ß √â“ß°√√¡°“√∫√‘…—∑ 

  °“√ √√À“°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√ 

  §à“µÕ∫·∑π°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√ 

  °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°°“√¢Õß°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ 

  °“√¥Ÿ·≈‡√◊ËÕß°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π 

  °“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π 

 π‚¬∫“¬°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ 

√“¬°“√√–À«à“ß°—π 

§”Õ∏‘∫“¬º≈°“√¥”‡π‘πß“π ·≈–°“√«‘‡§√“–Àå∞“π–°“√‡ß‘π 

ß∫°“√‡ß‘π 

 √“¬ß“πºŸâ Õ∫∫—≠™’ 

 ß∫°“√‡ß‘π 

 §à“µÕ∫·∑π¢ÕßºŸâ Õ∫∫—≠™’ 

∫ÿ§§≈Õâ“ßÕ‘ßÕ◊ËπÊ  

 ∂“π∑’Ëµ—Èß ”π—°ß“π„À≠à ·≈–‚§√ß°“√µà“ßÊ 

 √ÿª°“√· ¥ß√“¬°“√„π√“¬ß“πª√–®”ªïµ“¡√“¬°“√∑’Ë°”Àπ¥„π·∫∫ 56-2 

1Annual Report  2006

 “√∫—≠ 



°«à“ 20 ªï ∑’Ë‡√“ —Ëß ¡ª√– ∫°“√≥å·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ ¿“¬„µâπ‚¬∫“¬§ÿ≥¿“æ §◊Õ 

§ÿ≥¿“æ„π°“√ÕÕ°·∫∫∑’Ë «¬ß“¡≈È” ¡—¬ §ÿ≥¿“æ¢Õß«— ¥ÿ∑’Ë§—¥ √√Õ¬à“ßª√–≥’µ 

§ÿ≥¿“æ —ß§¡∑’Ë¥’ §ÿ≥¿“æ„π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ 

µ≈Õ¥®π§ÿ≥¿“æ®“°°“√∫√‘°“√Õ¬à“ß®√‘ß„®´◊ËÕ —µ¬å µ≈Õ¥°«à“ 2 ∑»«√√… 

·≈–¬—ß§ß¡ÿàß¡—Ëπæ—≤π“ ¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß 

‡æ◊ËÕ§«“¡æÕ„® Ÿß ÿ¥·°à≈Ÿ°§â“·≈– —ß§¡‰∑¬ 

 

More than twenty years of experiences and confidence, 

Qualities are what we always bare in Mind : Quality of 

splendid design, Quality of premium grade materials, Quality 

of superior community, Quality of efficient sevurity system. 

We have determination to develop and enhance the best 

products and service for the ultimate pleasure of you as 

our customers and the Thai society as a whole. 
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Quality Houses Public Company Limited�

F inancial Highlights For the year 2004-2006 

Total Assets 20,478 19,324 16,097 

Total Liabilities 11,901 12,349 9,666 

Shareholders’ Equity 8,577 6,975 6,431 

Net sales 9,493 7,904 7,003 

Total Revenues 11,115 8,042 7,192 

Gross Profit 2,330 2,241 2,289 

Net Profit 1,008 823 965 

Summary of  Financial  
Statements Information 2006 2005 2004 

(Unit: Million Baht) 

Net Profit Margin (%) 9.07 10.2 13.4 

Return on Equity (%) 12.96 12.3 15.8 

Return on Assets (%) 5.06 4.6 6.3 

Basic Earning per Share (Baht) 0.16 0.13 0.16 

Dividend per Share (Baht) n.a. 0.06 0.07 

Debt to Equity Ratio (Time) 1.39 1.8 1.5 

Time Interest Earned Ratio (Time) 2.83 1.7 1.9 

Book value per Share (Baht) 1.18 1.11 1.05 

Financial Ratio 2006 2005 2004 



�Annual Report  2006

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปในรอบปี 2547-2549 

สินทรัพย์รวม 20,478 19,324 16,097 

หนี้สินรวม 11,901 12,349 9,666 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,577 6,975 6,431 

รายได้จากการขาย 9,493 7,904 7,003 

รายได้รวม 11,115 8,042 7,192 

กำไรขั้นต้น 2,330 2,241 2,289 

กำไรสุทธิ 1,008 823 965 

สรุปข้อมูลงบการเงิน 2549 2548 2547 

(หน่วย:ล้านบาท)

อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 9.07 10.2 13.4 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 12.96 12.3 15.8 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 5.06 4.6 6.3 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.16 0.13 0.16 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) n.a. 0.06 0.07 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.39 1.8 1.5 

ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 2.83 1.7 1.9 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.18 1.11 1.05 

อัตราส่วนทางการเงิน 2549 2548 2547 
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Message from the Board  of Directors 

To		 shareholders	:	
 
  The overall Thai economy in 2006 had slowed down from 2005 caused by several negative impacts for 
instance petrol prices hiking, interest rates, construction materials prices and domestic political conflicts. All these 
various factors have affected the confidence of consumers, which eventually results in the buying power to be 
decreased and expenditure to be more careful, thus, causing the overall property business sector to be slowed 
down due to the reason that the consumers have prolonged their decisions in the purchase of dwelling places.  
  However, the country economy had picked up positive signs toward the end of fourth quarter of 2006, for 
instance decreased of petrol prices, stability of inflation rate and interest rate and thus increasing of consumers’ 
confidence. Even though, the past quarters have been affected by the negative impacts, the demands of buying 
and rental of real estates still exist, therefore the Company is still having increasing income derived from the 
business of sales and rental properties in comparison with the same period of 2005, which can be concluded in 
comparison classified by category of business as follows : 
 
I.	 	 Revenue	from	Operation	by	Business	Segment		
  The Company’s operating results for land and houses sale business and rental property business for the 
year 2006 improved, comparing to the same period of year 2005. The details classified by type of business are 
presented in the table below as follows: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Unit : Million baht) 

  2006 2005 Difference Difference 
    (Million Baht)  (%) 
   
 Revenues from sales of land and houses 7,640.9 6,504.6 1,136.3 17.5 
 Revenues from sales of condominiums 458.0 337.0 121.0 35.9 
 Revenues from rental of space in office  
  buildings and related service charges 472.0 262.2 209.8 80.0 
 Revenues from rental of space in residential  
  buildings and related service charges 922.3 799.7 122.6 15.3 
 Gain on sales Building and transfer of the  
  leasehold rights to land 1,516.0 - 1,516.0 - 
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essage from the Board  of Directors 

 
สาส์นจากคณะกรรมการ 

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	
 
  ในปี 2549 ภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมชะลอตัวจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบหลาย
ด้านไม่ว่าจะเป็นภาวะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย การปรับตัวสูงขึ้นของวัสดุ
ก่อสร้าง และปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบต่อความเช่ือม่ันของผูบ้ริโภค 
ให้ลดต่ำลงและมีความระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวลงของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์โดย
รวม เนื่องจากผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจในการซื้อที่อยู่อาศัย  
  อย่างไรก็ตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศเริ่มส่งสัญญาณบวกที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนมากขึ้น 
ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2549 อันได้แก่การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน อัตราเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัว และอัตราดอก
เบี้ยเริ่มคงที่และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในด้านลบช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี แต่ความต้องการซื้อและการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ยังคงมีอยู่ ดังนั้นบริษัทจึงยังคงมีรายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548 ซึ่งสามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบ
แยกตามประเภทธุรกิจได้ดังต่อไปนี้ 
 
1.	 	 รายได้จากการดำเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ	
  ในปี 2549 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ิม
ข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548 ซ่ึงสามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบตามประเภทธุรกิจได้ดังต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 

  2549 2548 ผลแตกต่าง ผลแตกต่าง 
    (ล้านบาท) (%)  
 
 รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน 7,640.9 6,504.6 1,136.3 17.5 
 รายได้จากการขายห้องชุดพักอาศัย 458.0 337.0 121.0 35.9 
 รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ในอาคาร  
  สำนักงานและค่าบริการ 472.0 262.2 209.8 80.0 
 รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ในอาคาร  
  พักอาศัยและค่าบริการ 922.3 799.7 122.6 15.3 
 กำไรจากการขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน 1,516.0 - 1,516.0 - 
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(Unit : Million baht)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  The Company had total revenues for the year 2006 and 2005 for Baht 11,057.0 million and Baht 8,042.0 
million, respectively, increasing Baht 3,015.0 million or 37.5 % comparing to the same period of year 2005. 
  
  Revenue from sales of land and houses for the year 2006 increased Baht 1,136.3 million or 17.5 % 
comparing to the same period of year 2005 because the Company has launched 9 new projects in year 2006 and 
2 new projects in year 2005 as follows: 
  - Prukpirom New Sathorn-Thonburi phase 2 in quarter 1 of year 2006 
  - Laddarom Elegance Pharam 5, in quarter 3 of year 2006 
  - Laddarom Ratchaphruk-Rattanathibet, in quarter 3 of year 2006 
  - Vararom Phahonyothin-Saimai, in quarter 4 of year 2006 
  - Casa Ville Ratchaphruk-Rattanathibet, in quarter 2 of year 2006 
  - Casa Ville Watcharapol phase 2, in quarter 3 of year 2006 
  -  Casa Ville Pharam 2, in quarter 4 of year 2006 
  - Casa City Ekamai-Ramintra Sukontasawat phase 1, in quarter 4 of year 2006 
  - Casa City Lat Prao, in quarter 4 of year 2006 
  - Laddarom Watcharapol in quarter 2 of year 2005 
  - Laddarom Elegance Ramkamheang, in quarter 3 of year 2005 
 
  Revenues from sales of condominiums for year 2006 increased Baht 121.0 million or 35.9 % because the 
Company sold out all remaining units of Cha-Am Long Beach project from the fourth quarter of year 2005. 
 
  Revenues from rental of space in the office buildings and related service charges for the year 2006 
increased Baht 209.8 million or 80.0% comparing to the same period of year 2005 because the increase in demand of 
rental office building caused the rise in the occupancy rate and the rental rate. In addition, the Company has operated 
the new rental office building, Q.House Lumpini at the beginning of year 2006. This project is the 38-storey 
building with the total lettable area of 68,272 sqm., comprising of rental office space, 58,894 sqm. and retail 
space, 9,378 sqm. Due to this fact, the revenues from rental of space in the office buildings and related service 
charges increased Baht 182.3 million. This project was sold to Quality Houses Property Fund (“Property Fund”) on 
December 8, 2006. 
 
  Revenues from rental of space in the residential buildings and related service charges for the year 2006 
increased Baht 122.6 million or 15.3% comparing to the same period of year 2005 because of the increase in 
revenues from rental of space and service charged of the new launching project, Centre Point Thong Lor, at the 
end of third quarter of year 2005. Due to this fact, the Company earned the whole-year revenue from this project 
in 2006. 

  2006 2005 Difference Difference 
    (Million Baht)  (%) 
   
 Profit sharing from investments accounted  
  under equity method (58.2) 85.8 (144.0) (167.8)  
 Other revenues   106.0 52.7 53.3 101.1 
 Total revenues   11,057.0 8,042.0 3,015.0 37.5 
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  สรุปบริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2549 และ 2548 จำนวน 11,057.0 ล้านบาท และ 8,042.0 ล้านบาทตามลำดับ 
เพ่ิมข้ึนจำนวน 3,015.0 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.5 เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของปี 2548 
 
  โดยรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินสำหรับปี 2549 เพิ่มขึ้นจำนวน 1,136.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
17.5 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548 เนื่องจากในปี 2549 บริษัทเปิดดำเนินการขายโครงการใหม่เพิ่มขึ้น
อีกจำนวน 9 โครงการ และในปี 2548 เปิดโครงการใหม่จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ คือ 
  - โครงการพฤกษ์ภิรมย์ สาทร - ธนบุรีตัดใหม่ เฟส 2 ในไตรมาส 1 ของปี 2549 
  - โครงการลัดดารมย์ Elegance พระราม 5 ในไตรมาส 3 ของปี 2549 
  - โครงการลัดดารมย์ ราชพฤกษ์ รัตนาธิเบศร์ ในไตรมาส 3 ของปี 2549 
  -  โครงการวรารมย์ พหลโยธิน - สายไหม ในไตรมาส 4 ของปี 2549 
  - โครงการคาซ่าวิลล์ ราชพฤกษ์ รัตนาธิเบศร์ ในไตรมาส 2 ของปี 2549 
  -  โครงการคาซ่าวิลล์ วัชรพล เฟส 2 ในไตรมาส 3 ของปี 2549 
  - โครงการคาซ่าวิลล์ พระราม 2 ในไตรมาส 4 ของปี 2549 
  -  โครงการคาซ่าซิตี้ เอกมัย-รามอินทรา สุคนธสวัสดิ์ 1 ในไตรมาส 4 ของปี 2549 
  - โครงการคาซ่าซิตี้ ลาดพร้าว ในไตรมาส 4 ของปี 2549 
  - โครงการลัดดารมย์ วัชรพล ในไตรมาส 2 ของปี 2548 
  -  โครงการลัดดารมย์ Elegance รามคำแหง ในไตรมาส 3 ของปี 2548 
 
  สำหรับรายได้จากการขายห้องชุดพักอาศัยของปี 2549 เพ่ิมข้ึนจำนวน 121.0 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.9 
เนื่องจากบริษัทขายและปิดโครงการชะอำลองบีช ในส่วนของห้องชุดพักอาศัยที่เหลือของโครงการในไตรมาส 4 ของ
ปี 2548 
 
  รายได้จากค่าเช่าพ้ืนท่ีในอาคารสำนักงานและค่าบริการท่ีเก่ียวข้องของ ปี 2549 เพ่ิมข้ึนจำนวน 209.8 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.0 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548 เนื่องจากความต้องการพื้นที่อาคารสำนักงาน
เพ่ิมมากข้ึน ทำให้อัตราการเช่าพ้ืนท่ีอาคารสำนักงานและอัตราค่าเช่าพ้ืนท่ีของบริษัทสามารถปรับสงูข้ึนและต้นปี 2549 
บริษัทได้เปิดโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าใหม่ คือ โครงการคิวเฮ้าส์  ลุมพินี โดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารสงู 38 ช้ัน 
มีพื้นที่ปล่อยเช่ารวม 68,272 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่า 58,894 ตารางเมตร และพื้นที่
ค้าปลีก 9,378 ตารางเมตร จึงส่งผลให้มีรายได้ค่าเช่าพ้ืนท่ีในอาคารสำนักงานและค่าบริการท่ีเก่ียวข้องกับโครงการน้ี 
เพ่ิมจำนวน 182.3 ล้านบาท โครงการดังกล่าวได้จำหน่ายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์ (“กองทุนรวม”) 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549  
 
  รายได้จากค่าเช่าพ้ืนท่ีในอาคารพักอาศัยและค่าบริการท่ีเก่ียวข้องของปี 2549 เพ่ิมข้ึนจำนวน 122.6 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากค่าเช่าและค่า
บริการเพิ่มขึ้นจากการเปิดดำเนินงานโครงการใหม่เพิ่ม 1 โครงการในปลายไตรมาส 3 ของปี 2548 คือ โครงการ
เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท ทองหล่อ ซึ่งส่งผลให้มีรายได้เต็มปีในปี 2549  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

(หน่วย : ล้านบาท) 

  2549 2548 ผลแตกต่าง ผลแตกต่าง 
    (ล้านบาท) (%)  
 
 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (58.2) 85.8 (144.0) (167.8)  

 รายได้อื่น     106.0 52.7 53.3 101.1 

 รวมรายได้    11,057.0 8,042.0 3,015.0 37.5 
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(Unit : Million baht) 

 Cost of land and houses sales 5,932.6 4,746.9 1,185.7 25.0 
 Cost of condominiums 315.1 273.8 41.3 15.1 
 Cost of rental of office buildings and related   
  service charges   347.3 168.1 179.2 106.6 
 Cost of rental of units in residential buildings 
  and related service charges 568.0 474.1 93.9 19.8 
 Total costs of sale   7,163.0 5,662.9 1,500.1 26.5 

  2006 2005 Difference Difference 
    (Million Baht)  (%) 
   

 
  Gain on sales building and transfer of the leasehold rights to land, Baht 1,516.0 million, was from the 
disposal of building, including fixtures, fittings and related equipment in the building, as well as transfer of the 
leasehold right of Q.House Lumpini to the Property Fund. The details will be mentioned in the section of 
Summary of significant change and developement in Company in 2006. 
 
  Profit sharing from investments accounted by equity method in four associated companies which are 
Home Products Center Public Company Limited, Quality Construction Products Public Company Limited, Land and 
Houses Retail Bank Public Company Limited and the Property Fund decreased Baht 144.0 million or 167.8%, 
comparing to the same period of year 2005 because of the decrease in revenue from an equity-method profit 
sharing in Home Products Center Public Company Limited, Baht 7.0 million, the increase in loss sharing from an 
equity-method in Quality Construction Products Public Company Limited, Baht 26.0 million, the increase in loss 
sharing from Land and Houses Retail Bank Public Company Limited, Baht 113.0 million comparing to the same 
period of year 2005, as well as the increase in revenue from an equity-method profit sharing in the Property Fund 
that the Company has invested since November 27, 2006, Baht 2.0 million.  
 
II.	 	 Costs	of	Sales	by Business	Segment	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Total costs of sale for the year 2006 increased Baht 1,500.1 million or 26.5%, comparing to the same 
period of year 2005 because  
  •  The cost of land and houses increased because of the increase in sales of land and houses as well as the 
   rise in construction material cost and project development cost.  
  •  The cost of condominiums increased due to the rise in the number of condominium units transferred. 
  •  The cost of rental of office buildings and related service charges increased because of the starting of the 
   operation of the new rental office building, Q.House Lumpini. 
  •  The cost of rental of units in residential buildings and related service charges increased owing to the 
   whole-year operation of Centre Point Sukhumvit Thong Lor in 2006, which has been operated since 
   the third quarter of year 2005. In addition, there was also the increase in property tax and electricity cost. 
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  กำไรจากการขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน จำนวน 1,516.0 ล้านบาท มาจากการจำหน่ายอาคาร
พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และสิทธิการเช่าโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่กองทุนรวม ซึ่งรายละเอียด
จะกล่าวถึงในหัวข้อสรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท 
 
  รายได้จากส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม 4 บริษัท คือ บริษัท โฮมโปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อ
รายย่อย จำกัด (มหาชน) และกองทุนรวมลดลงจำนวน 144.0 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 167.8 เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี 2548 เนื่องจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ลดลงจำนวน 
7.0 ล้านบาท ส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจำนวน 26.0 
ล้านบาท มีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจำนวน 113 
ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548 และมีส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวมซึ่งบริษัทเข้าไปลงทุนเมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 2.0 ล้านบาท 
 
2.	 	 ต้นทุนขายแยกตามประเภทธุรกิจ	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
  ต้นทุนขายรวมของปี 2549 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2548 จำนวน 1,500.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  
26.5 เนื่องจาก  
  •  ต้นทุนขายบ้านพร้อมท่ีดินเพ่ิมสงูข้ึนตามยอดขายท่ีเพ่ิมสงูข้ึน รวมท้ังค่าวัสดุก่อสร้างและต้นทุนค่าพัฒนา 
   โครงการเพิ่มสูงขึ้นด้วย 
  • ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเพิ่มขึ้นตามยอดโอนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย   
  • ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงานให้เช่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปิดโครงการอาคารสำนักงานให้ 
   เช่าใหม่ คือ โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  
  • ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการอาคารท่ีพักอาศัยให้เช่าท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการเปิดดำเนินการเต็มปี 2549 ของ 
   โครงการเซ็นเตอร์ พอยท์ สุขุมวิท ทองหล่อ ที่เปิดดำเนินการในไตรมาส 3 ของปี 2548 รวมทั้งการเพิ่ม 
   ขึ้นของภาษีโรงเรือน และต้นทุนค่าไฟฟ้า 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 

  2549 2548 ผลแตกต่าง ผลแตกต่าง 
    (ล้านบาท) (%)  
 
 ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดิน 5,932.6 4,746.9 1,185.7 25.0 
 ต้นทุนการขายห้องชุดพักอาศัย 315.1 273.8 41.3 15.1 
 ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง 
  - อาคารสำนักงาน 347.3 168.1 179.2 106.6 
 ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง  
  -  อาคารพักอาศัย 568.0 474.1 93.9 19.8  
 รวมต้นทุนขาย   7,163.0 5,662.9 1,500.1 26.5 
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(Unit : Million baht) 

  2006 2005 Difference Difference 
    (Million Baht)  (%) 
   
 Selling and administrative expenses 1,576.3 1,343.3 233.0 17.3 
 Provision for contingent liability from litigation 17.2 37.3 (20.1) (53.8) 
 Provision for loss arising from guarantee of  
  net income of project 72.2 - 72.2 - 
 Interest Expenses   293.6 107.8 185.8 172.4 
 Corporate Income tax  926.9 67.3 859.6 1,277.3 
 

	
III.		 Selling	and	administrative	expenses	and	interest	expenses	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Selling and administrative expenses for the year 2006 increased Baht 233.0 million or 17.3%, comparing to 
the same period of year 2005 due to the increase in special business tax and property transfer fee, Baht 52.9 million, 
corresponding with the increase in the amount of unit transferred, the increase in special business tax in selling 
the building and transfer of the leasehold right of Q.House Lumpini, Baht 160.5 million, the decrease in marketing 
expenses, Baht 22.8 million, the increase in operating expenses, Baht 42.4 million. The starting of the operation 
of Q.House Lumpini at the beginning of 2006 and Centre Point Thong Lor in the third quarter of 2005 caused the 
rise in selling and administrative expenses. Due to this fact, the selling and administrative expenses were the 
whole-year expenses in 2006. 
 
  Interest expense for the year 2006 increased Baht 185.8 million or 172.4%, comparing to the same period 
of year 2005 because Q.House Lumpini has been recognized the revenue from rental of space and related service 
charges since this project has been operated. Therefore, the loan interest which was capitalized during the 
construction period has to be recorded as the interest expense since March 2006. Moreover, the loan interest 
rate increases in accordance with the rise in interest rate in the market. 
 
  Corporate income tax increased Baht 859.6 million or 1,277.3 % comparing to the same period of year 
2005 because the Company had not the tax loss carry forward. Therefore, the corporate income tax increased. In 
addition, there was the corporate income tax from gain from selling the building and transfer of the leasehold 
right of Q.House Lumpini to the Property Fund in the amount of Baht 2,039.0 million. 
  
IV.		 Details	of	Financial	Statement	in	2006	
  At the closing date of the Company’s operation on 31 December 2006 which comprised of conventional 
business operation, equity method investment and gaining from selling of building and transferred of land’s right 
of the Q. House Lumpini which owned by associated company to the Quality Houses Property Fund, hence the 
Company would like to clarify details as showed in the following table : 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

  2549 2548 ผลแตกต่าง ผลแตกต่าง 
    (ล้านบาท) (%)  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,576.3 1,343.3 233.0 17.3 
 ค่าเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง 17.2 37.3 (20.1) (53.8)  
 ค่าเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประกัน 
  กำไรสุทธิของโครงการ 72.2 - 72.2 - 
 ดอกเบี้ยจ่าย    293.6 107.8 185.8 172.4 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล   926.9 67.3 859.6 1,277.3 

(หน่วย : ล้านบาท) 

  รายได้ 
 รายได้จากการขาย การเช่า และบริการ - 182.3 - 9,310.9 9,493.2 
 กำไรจากการขายอาคารและโอน 
  สิทธิการเช่าที่ดิน 1,516.0 - - - 1,516.0 

  กำไรจากการ รายได้และค่า ส่วนแบ่งขาดทุน QHและ รวม 

  ขายโครงการ ใช้จ่ายโครงการ จากเงินลงทุน บริษัทย่อย 

  คิวเฮ้าส์ลุมพินี คิวเฮ้าส์ลุมพินี ตามวิธีส่วนได้เสีย 

3.	 	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	และดอกเบี้ยจ่าย	
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2549 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปี 2548 จำนวน 233.0 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3  ซึ่งเกิดจากภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนบ้าน ห้องชุดพักอาศัยที่เพิ่มขึ้นตามยอด
โอนจำนวน 52.9 ล้านบาท และภาษีธุรกิจเฉพาะที่เกิดจากการขายอาคารและสิทธิการเช่าที่ดินโครงการคิวเฮ้าส์     
ลุมพินีจำนวน 160.5 ล้าน ค่าใช้จ่ายการขายและตลาดลดลงจำนวน 22.8 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
เพิ่มขึ้นจำนวน 42.4 ล้านบาท เนื่องจากการเปิดโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เมื่อต้นปี 2549 และโครงการเซ็นเตอร์
พอยท์ สุขุมวิท ทองหล่อ ที่เปิดดำเนินการในไตรมาส 3 ของปี 2548  ซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเต็มปี
ในปี 2549 
 
  ดอกเบี้ยจ่ายของปี 2549 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2548 จำนวน 185.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 
172.4 เนื่องจากโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า คิวเฮ้าส์ ลุมพินีได้เริ่มรับรู้รายได้ค่าเช่า ค่าบริการ และอาคารได้
เปิดดำเนินการแล้ว ซึ่งต้องบันทึกต้นทุนเงินกู้ยืมเป็นดอกเบี้ยจ่ายเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 ซ่ึงในช่วงท่ีอยูร่ะหว่าง
ก่อสร้างอาคารได้บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ รวมท้ังอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียของเงินกูยื้มของบริษัทได้มีการปรับตัวสูงขึ้น
ตามภาวะอัตราดอกเบี้ยของตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วย 
 
  ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมข้ึนจำนวน 859.6 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1,277.3 เน่ืองจากบริษัทไม่มีผลขาดทุน 
สะสมทางภาษี ประกอบกับมีกำไรจากการขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าท่ีดินโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่กองทุน 
รวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์จำนวน 2,039.0 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 
 
4.	 	 รายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี	2549	 	
  เนื่องด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบด้วยการดำเนินธุรกิจ
ตามปกติ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย และกำไรจากการขายอาคาร และโอนสิทธิ 
การเช่าท่ีดินโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ซ่ึงบริษัทย่อยเป็นเจ้าของโครงการให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์ 
เข้ามารวมในงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัท ดังน้ันเพ่ือความชัดเจน บริษัทจึงขอช้ีแจงรายละเอียดโดยแสดงเป็นตาราง 
แยกออกเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้ 
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Remarks :  - The Selling and administrative expenses that presented as profit from selling of the Q. House 
     Lumpini project above which comprised of specific business tax and lawyers fee in setting up 
     the Quality Houses Property Fund which related to the Company.  
    -  The Selling and administrative expenses that presented as revenues and expenses of Q. House 
     Lumpini project comprised of employees expenses , advertising expenses , running of office 
     expenses and other expenses from operating by the rental of spaces before transfering to the 
     Quality Houses Property Fund. 
 
V.	 	 Net	Profit	
 
 
 
 
 
 
  The Company’s net profit for year 2006 increased Baht 184.5 million or 22.4%, comparing to the same 
period of year 2005 due to the following details: 
  - The company’s gross profit from sale of properties and rental business for the year 2006 increased
   Baht 89.6 million, comparing to the same period of year 2005. 
  - The net profit from sales of the building and transfer of the leasehold rights to land of Q.House Lumpini 

(Unit : Million baht) 

Revenue 
 Revenue from sales, rental and services - 182.3  - 9,310.9 9,493.2 
Profit from building sales and land’s right 

  transferring   1,516.0 - - - 1,516.0 

 Other revenue   - 33.8 - 72.3 106.1 

 Total revenue   1,516.0 216.1 - 9,383.2 11,115.3 

Expenses 

 Cost of sale, rental and services - 176.0  - 6,987.0 7,163.0 

 Cost of sale and administration 168.8 127.5 - 1,279.9 1,576.2 

 Provision of a loss from litigation - - -  17.3 17.3 

 Provision of a loss from net property profit - 72.3  - - 72.3 

 Sharing of loss from equity method investment - -  58.2 - 58.2 

 Total expenses   168.8 375.8 58.2  8,284.2 8,887.0 

Profit before deduction of interest and tax 1,347.2 (159.7) (58.2) 1,099.0 2,228.3 

Interest expenses   - (108.6) - (185.0) (293.6) 

Corporate income tax  (661.7) 24.0 - (289.2)  (926.9) 

 Net profit    685.5 (244.3) (58.2)  624.8 1,007.8 

 

(Unit : Million baht) 

  2006 2005 Difference Difference 
    (Million Baht)  (%) 
   
 Net Profit     1,007.8 823.3 184.5 22.4 

  Profit from selling Income & Expenses Loss generated QH and total Total 
  of Q. House generated by  by equity associated 
  Lumpini project Q. House Lumpini method  companies 
   project investment 
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หมายเหตุ : - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่แสดงในส่วนของกำไรจากการขายโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ประกอบด้วยภาษีธุรกิจ 
    เฉพาะในการโครงการอาคารและค่าท่ีปรึกษาทางกฎหมายในการจัดต้ังกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์ซ่ึงเป็น 
    ส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
   - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีแสดงในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 
    พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและโฆษณา ค่าใช้จ่ายด้านสำนักงาน และอื่นๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ 
    เนื่องจากการปล่อยเช่าพื้นที่ก่อนที่จะมีการโอนขายเข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ 

 
5.	 	 กำไรสุทธ	ิ
   
 
 
 
 
 
 
  บริษัทมีกำไรสุทธิของปี 2549 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของปี 2548 เพิ่มขึ้นจำนวน 
184.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 เนื่องจาก 
  • บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของปี 2549 เพิ่มขึ้น 
   จำนวน 89.6 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548  
  • บริษัทมีกำไรสุทธิจากการขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าที่ดินโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่กองทุนรวม 
   เป็นจำนวน 685.5 ล้านบาท หลังจากหักภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าท่ีปรึกษากฎหมายจำนวน 168.8 ล้านบาท 
   และภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 661.7 ล้านบาท  

(หน่วย : ล้านบาท) 

(หน่วย : ล้านบาท) 

  2549 2548 ผลแตกต่าง ผลแตกต่าง 
    (ล้านบาท) (%)  
 
 กำไรสุทธิ     1,007.8 823.3 184.5 22.4 

 รายได้อื่น     - 33.8 - 72.3 106.1 
 รวมรายได้    1,516.0 216.1 - 9,383.2 11,115.3 
  ค่าใช้จ่าย 
 ต้นทุนการขาย ให้เช่าและบริการ - 176 - 6,987 7,163 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 168.8 127.5 - 1,279.9 1,576.2 
 ค่าเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง - - - 17.3 17.3 
 ค่าเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประกัน 
  กำไรสุทธิของโครงการ - 72.3 - - 72.3 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตาม 
  วิธีส่วนได้เสีย  - - 58.2 - 58.2 
 รวมค่าใช้จ่าย   168.8 375.7 58.2 8,284.2 8,887.0 
 กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 1,347.2 (159.7) (58.2) 1,099.0 2,228.3 
 ดอกเบี้ยจ่าย    - (108.6) - (185.0) (293.6) 
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (661.7) 24.0 - (289.2) (926.9) 
 กำไรสุทธิสำหรับปี  685.5 (244.3) (58.2) 624.8 1,007.8 

  กำไรจากการ รายได้และค่า ส่วนแบ่งขาดทุน QHและ รวม 

  ขายโครงการ ใช้จ่ายโครงการ จากเงินลงทุน บริษัทย่อย 

  คิวเฮ้าส์ลุมพินี คิวเฮ้าส์ลุมพินี ตามวิธีส่วนได้เสีย 
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(Unit : Million baht) 

  Dec. 31,2006 Dec. 31, 2005 Difference  Difference 

    (Million Baht) (%) 

 

 Total Assets    20,478.4 19,324.3 1,154.1 6.0 

 Total Liabilities   11,901.5  12,348.9 (447.4) (3.6) 

 Shareholders’ equity  8,576.9  6,975.4 1,601.5  23.0 

   to the Property Fund Baht 685.5 million after deducting of specific business tax and lawyers fee amounted 
   to Baht 168.8 million and corporate income tax amounted to Baht 661.7 million. 
  - The profit (loss) sharing from investments accounted by equity method in associated companies in 
   year 2006 decreased Baht 144.0 million, comparing to the same period of year 2005, due to the details 
   mentioned above. 
  - The interest expense for the year 2006 increased Baht 185.8 million comparing to the same period of 
   year 2005. Due to the starting of the operation of Q.House Lumpini, the interest expenses recorded 
   fully amount and according to the increase of interest rate in the market as mentioned above. 
  - The corporate income tax for the year 2006 increased Baht 859.6 million comparing to the same period 
   of year 2005. There is no more tax loss carry forward since 2005 and there was the corporate income 
   tax from selling the building and transfer of the leasehold right to the Property Fund as mentioned above.  
	
VI.	Financial	Status	
 
 
 
 
 
 
 

  • Financial Status 
   As of December 31, 2006, the Company’s total assets increased Baht 1,154.1 million or 6.0%, 
comparing to the same period of year 2005 (as of December 31, 2005) because the Company and its subsidiary 
companies have a net investment in some plots of land and project development in housing projects, Baht 
1,267.7million; the Property Fund, Baht 2,045.1 million; land, buildings and equipments, Baht 1,530.4 million; 
selling the building and transfer of the leasehold right of Q.House Lumpini, Baht 3,047.0 million and the decrease 
in other assets, Baht 642.1 million. The Company’s total liabilities decreased Baht 447.4 million or 3.6%, 
comparing to the same period of year 2005 (as of December 31, 2005) because the net proceed from selling the 
building and transfer of the leasehold right of Q.House Lumpini and from 30-year leasing project, Q.House 
Ploenchit, to the Property Fund after deducting the investment in the Property Fund, has been used to repay the 
loan and invest in other projects. 
 
  • Shareholders’ Equity 
   As of December 31, 2006, the Company’s shareholders’ equity increased Baht 1,601.5 million or 
23.0%, comparing to the year 2005 (as of December 31, 2005) because: 
   - the Company’s net profit for the year 2006 was Baht 1,007.8 million. 
   - In 2006, the Company received cash from the exercise of warrants (QH-W3 and QH-W4) and 
ESOP warrants (ESOP-W2 and 3) in the amount of Baht 971.3 million. The Company has used such fund for 
working capital. 
   - In May 2006, the Company paid the dividend in the amount of Baht 377.2 million from the net profit 
of year 2005 as the resolution of an Annual General Meeting of shareholders of year 2006 held on April 26, 2006. 
   - Revaluation increased (decreased) investments decreased Baht 0.4 million. 
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  • รายได้จากส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2549 ลดลงจำนวน 144.0 ล้านบาท 
   เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548 ตามคำชี้แจงที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
  • ภาระดอกเบี้ยจ่ายในปี 2549 เพิ่มสูงขึ้นจำนวน 185.8 ล้าน เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548 
   เน่ืองจากโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าคิวเฮ้าส์ ลุมพินีได้เปิดดำเนินการแล้ว ซ่ึงต้องบันทึกดอกเบ้ียจ่าย 
   เป็นค่าใช้จ่ายท้ังจำนวนและเน่ืองจากการปรับตัวสงูข้ึนของอัตราดอกเบ้ียเงินกูยื้มตามภาวะดอกเบ้ียตลาด 
   ซึ่งได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
  • บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2549 เพ่ิมข้ึนจำนวน 859.6 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน 
   ของปี 2548 เน่ืองจากผลขาดทุนสะสมทางภาษีได้ใช้หมดในปี 2548 และมีภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีเกิดจาก 
   การขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าให้แก่กองทุนรวม ซึ่งได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
6.	 	 ฐานะทางการเงิน	
 
 
 
 
 
 
 

 
  • ฐานะการเงิน 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึนจำนวน 1,154.1 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.0 
เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2548 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548) อันเน่ืองมาจากบริษัทและบริษัทย่อยซ้ือท่ีดินและลงทุนในค่า 
พัฒนาโครงการบ้านเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,267.7 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนรวมจำนวน 2,045.1 ล้านบาท ลงทุนเพิ่มใน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวนเงิน 1,530.4 ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษัทได้จำหน่ายอาคาร และโอนสิทธิการ
เช่าที่ดินโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินีจำนวน 3,047.0 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นๆที่ลดลงจำนวน 642.1ล้านบาท ส่วนหนี้
สินรวมลดลงจำนวน 447.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548) 
อันเนื่องมาจากบริษัทได้นำเงินรับสุทธิที่ได้จากการจำหน่ายอาคารและโอนสิทธิการเช่าที่ดินโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 
และให้เช่าระยะยาว 30 ปี สำหรับโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ให้แก่กองทุนรวม หลังหักเงินลงทุนในกองทุนรวมแล้ว 
ไปชำระคืนเงินกู้ยืม และลงทุนในโครงการต่างๆ 
  
  • ส่วนของผู้ถือหุ้น 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2548 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548) 
จำนวน 1,601.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.0 เนื่องจาก 
   - บริษัทมียอดกำไรสุทธิ สำหรับปี 2549 จำนวน 1,007.8 ล้านบาท 
   - บริษัทมีจำนวนเงินที่ได้รับในปี 2549 จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญ คร้ังท่ี 3 และ 4 (QH-W3 และQH-W4) และการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญท่ี 
เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และหรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 และ 3 (ESOP-W2 และ3) เป็นจำนวน
เงินรวม 971.3 ล้านบาท และบริษัทได้นำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท 
   - ในเดือน พฤษภาคม 2549 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินรวม 377.2 ล้านบาท จากกำไรสุทธิปี 2548 
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 
   -  ส่วนเกินทุน (ส่วนต่ำ) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 0.4 ล้านบาท 

(หน่วย : ล้านบาท) 

  31 ธ.ค. 2549 31 ธ.ค. 2548 ผลแตกต่าง ผลแตกต่าง 
    (ล้านบาท) (%)  
 
 สินทรัพย์รวม    20,478.4 19,324.3 1,154.1 6.0 

 หนี้สินรวม    11,901.5 12,348.9  (447.4) (3.6) 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   8,576.9  6,975.4  1,601.5 23.0 
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VII.		 Summary	of	Significant	Changes	and	Developments		
  • For the sales of land and houses business, the Company and subsidiary companies has launched 9 
new projects with the estimated total sales of projects in the amount of Baht 9,850.0 million, comprising of 4 
projects of the Company with the estimated total sales of projects Baht 5,300.0 million and 5 projects of 
subsidiary companies with the estimated total sales of projects in the amount of Baht 4,550.0 million. Besides, 
the Company has already bought and paid the deposit for 19 plots of land in the amount of Baht 3,200.0 million. 
 
  • For the sales of condominiums, the Company released a new project, Cha-Am Long Beach, at Cha-Am 
district, of Petchburi province, with 106 units, total saleable area of 15,687 square metres and the total sales of 
project, Baht 795.0 million, in October 2005. The project was sold out in the second quarter of year 2006. 
 
  • For the rental residence business in 2006, the Company did the major renovation at Centre Point 
Petchburi and Centre Point Sukhumvit, which is expected to finish completely in 2007. The renovation is done in 
partial in order not to disturb the tenants in the buildings and not to affect the revenues. This major renovation 
leads to keep the rooms in good condition and improve the projects in order to increase revenue and market 
competitive capability. 
 
  • For the rental office building business, the Company has entered into Land and Property Lease 
Agreement of Q.House Ploenchit, including utilities system, fixtures, fittings and related equipment situated on 
the property and the subsidiary company has entered into Property Sales Agreement (including utilities system, 
fixtures, fittings and related equipment situated on the property) and Transfer of Leasehold Rights under Land 
Lease Agreement of Q.House Lumpini to the Quality Houses Property Fund, in the amount of Baht 819.0 million 
and Baht 5,102.0 million, respectively. The total amount of both contracts is Baht 5,921.0 million with the details 
of setting up the Property Fund mentioned later. 
 
  • For setting up Quality Houses Property Fund, the Board of Directors’ Meeting No. 10/2006 held on 19 
October 2006 resolved to approve the sale of the real properties, including fixtures, fittings and related equipment 
situated on such real properties and/or grant and/or transfer of leasehold rights over the real properties by the 
Company and/or Company’s subsidiary in relation to the 2 office buildings currently operated by the Company 
and/or the Company’s subsidiary, with the value previously mentioned, to the Property Fund to be established by 
SCB Asset Management Company Limited, which acts as the Property Management Company (“The 
Management Company”) under the name of Quality Houses Property Fund (“Property Fund”) and approve the 
Company’s investment in the investment units of the Property Fund in the amount of 204.5 million units (Baht 
2,045.1 million) or 25.66% of total investment units. 
 
   The Company used the net proceed from disposing or long-term leasing in real properties to repay 
loans in order to reduce the Company’s obligations and to use the remaining proceeds for investment in new 
projects, particularly the projects that the Company will be able to hold absolute title on the land, and also as 
working capital.  
   Since Q.House Lumpini has commenced its operation at the beginning of 2006, the Company and/or 
the Company’s subsidiary agree to support the operation of the Quality Houses Property Fund by giving a 
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7.	 	 สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา		
  • ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินในปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดขายโครงการบ้านพร้อมที่ดินใหม่จำนวน 
9 โครงการ มูลค่าขายโครงการรวมประมาณ 9,850 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการที่เปิดในบริษัทจำนวน 4 
โครงการ มูลค่าขายโครงการรวมประมาณ 5,300 ล้านบาท และโครงการที่เปิดโดยบริษัทย่อยจำนวน 5 โครงการ
มูลค่าขายโครงการรวมประมาณ 4,550 ล้านบาท นอกจากนี้ได้ซื้อและวางเงินมัดจำซื้อที่ดินจำนวน 19 แปลง เป็น
จำนวนเงินรวมประมาณ 3,200.0 ล้านบาท 

  • ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทได้เปิดดำเนินการขายโครงการอาคารชุดพักอาศัยริมทะเลที่
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ชื่อ “โครงการชะอำลองบีช” จำนวน 106 ห้อง พื้นที่ขายรวม 15,687 ตารางเมตร 
มูลค่าขายโครงการรวม 795.0 ล้านบาท ในเดือน ตุลาคม 2548 และได้ขายหน่วยในห้องชุดพักอาศัยหมดในไตรมาส 
2 ของปี2549 

  •  ธุรกิจอาคารท่ีพักอาศัยให้เช่า ในปี 2549 บริษัทได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่อาคารท่ีพักอาศัยโครงการ 
เซ็นเตอร์ พอยท์ เพชรบุรี และโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท ซึ่งจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2550 ทั้งนี้เพื่อให้อยู่
ในสภาพดี ทันสมัย สามารถเพิ่มรายได้ และสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแบ่งเป็น
ส่วนๆ เพื่อให้กระทบต่อลูกค้าภายในอาคารและรายได้ของบริษัทน้อยที่สุด  

  •  ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า บริษัทได้เข้าทำสัญญาให้เช่าท่ีดินและอาคารรวมถึงระบบสาธารณปูโภคพร้อม 
ส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโครงการคิวเฮ้าส์เพลินจิตและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาขายอาคารและระบบ
สาธารณปูโภคพร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง และโอนสิทธิการเช่าในสัญญาเช่าท่ีดินโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 
ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ ด้วยมูลค่า 819.0 ล้านบาทและ 5,102.0 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็น
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,921.0 ล้านบาท ตามรายละเอียดการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ที่จะกล่าวใน
หัวข้อต่อไป 

  • การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2549 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 มีมติอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบ
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือให้สิทธิการเช่า และ/หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สำหรับโครงการประเภท
อาคารสำนักงาน (Office Building) ซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินงานอยูใ่นปัจจุบันรวมท้ังส้ิน 2 โครงการ คือโครงการ 
คิวเฮ้าส์ เพลินจิต และโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินีตามมูลค่าที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อข้างต้นให้แก่กองทุนรวมอสังหา-
ริมทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) 
ภายใต้ชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (“กองทุนรวม”) นอกจากนี้ที่ประชุมกรรมการยังได้อนุมัติให้
บริษัทเข้าลงทุนในกองทุนรวม จำนวน 204.5 ล้านหน่วย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.66 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด
ของกองทุนรวมและคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,045.1 ล้านบาท  
   ทั้งนี้เงินที่ได้จากการจำหน่ายหรือให้เช่าระยะยาวในอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่นำเงินไปใช้
ในการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อลดภาระหนี้ของบริษัท รวมตลอดถึงนำเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนในโครงการใหม่ๆ โดยมุ่ง
เน้นโครงการท่ีบริษัทสามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินได้เป็นสำคัญ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป     
   เนื่องจากโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เริ่มประกอบการในช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา บริษัทและหรือ
บริษัทย่อยจึงได้ให้การสนับสนุนผลการดำเนินการของกองทุนรวม โดยเข้ารับประกันผลกำไรสุทธิ (Net Property 
Profit) ของโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ในรอบปีบัญชี 2550 ปีบัญชี 2551 และปีบัญชี 2552 ในจำนวน 435 ล้านบาท 
450 ล้านบาท และ 465 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหากผลกำไรสุทธิของโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ในรอบปีบัญชีใด
รอบปีบัญชีหนึ่ง ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อยจะชำระเงินให้แก่กองทุนรวมในจำนวนเท่ากับส่วนต่างระหว่าง (ก) จำนวนผลกำไรสุทธิที่บริษัทฯ และ/
หรือบริษัทย่อยรับประกัน กับ (ข) ผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงสำหรับโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 
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guarantee for the net property profit of Q.House Lumpini for the fiscal year 2007, 2008 and 2009 in the amount 
of Baht 435 million, Baht 450 million and Baht 465 million, respectively. If the actual net property profit at the end 
of any of the fiscal year is less than the guarantee amount of the respective fiscal year, the Company and/or the 
Company’s subsidiary will pay to the Property Fund the difference between (a) the net property profit guaranteed 
by the Company and/or the Company’s subsidiary and (b) the actual net property profit of Q.House Lumpini.  

   In addition, the Management Company appointed the Company and/or Q.H. International Company 
Limited, which is a subsidiary of the Company, to be the Property Managers (“Property Manager”) to manage all 
the real properties in which the Property Fund will invest for the period of 5 years with the option to renew for 
an additional period, each for 5-year term (on the same condition except for the fees payable to the Property 
Manager) depending on its performance. The Property Manager is entitled to receive the annual management fee 
and additional incentive fee to be calculated with reference to the performance of each project. In addition, the 
Property Manager may be entitled to receive management fee up to 31 December 2011 in the cases whereas 
the Property Manager Appointment Agreement is terminated by whichever reasons other than the Property 
Manager’s fault on/prior to 31 December 2011. 

  • As of October 19, 2006, the expiration date of exercise warrant (QH-W3), there were 691 warrantholders 
to exercise their warrants, in the amount of 918.9 million units, or 95.8% of total warrants. These warrants could 
be converted to common stocks in the amount of 933.4 million shares, Baht 933.4 million. 

   The Company clings on to its policy to develop its products and to deliver superior of services to its 
customers, in offering quality products and services, but on the basis of sustainable and stability of the economy 
condition both internal and external, and is bound to create value-add economy to the Company. The Company 
also adopts policy to enhance its human resources and information technology on the basis of good governance 
and transparency for the sake of investors, shareholders and relevant parties to be able to inspect the operation 
of the Company. 
   
   In conclusion, the Board of Directors would like to take this opportunity to express gratification to 
customers, shareholders, trading partners, banks and financial institutions, employees and all concerned parties for 
good support and to be part of our success. 

      (Mr. Chaiwat  Hutacharoen)              (Mr. Rutt  Phanijphand) 
                      Chairman              President and Chief Executive Officer 
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   นอกจากนี้ บริษัทจัดการ ได้แต่งตั้งให้บริษัท และ/หรือ บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) สำหรับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่กองทุนรวม
เข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี และคู่สัญญาสามารถขยายเวลาได้อีกเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน 5 ปี (โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เว้นแต่อัตราค่าธรรมเนียม) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้   
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมรายปีและอาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมซึ่งค่าธรรมเนียมรายปี
และค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวจะคำนวณอ้างอิงกับผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ  
    
   นอกจากนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังอาจมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการบอกเลิกสัญญาในช่วงระยะเวลาต้ังแต่วันท่ีเร่ิมปฏิบัติหน้าท่ีจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
โดยเหตุแห่งการเลิกสัญญามิได้เกิดจากความผิดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

  • การใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นสามัญบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด 
(มหาชน) คร้ังท่ี 3 (QH-W3) เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2549 เป็นวันกำหนดใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายของ QH-W3 ได้มีผูม้าใช้สิทธิ
ท้ังส้ิน 691 ราย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้คร้ังน้ี 918.9 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.8 ของจำนวนใบสำคัญ 
แสดงสิทธิทั้งหมด โดยสามารถจัดสรรเป็นหุ้นสามัญจำนวน 933.4 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 933.4 ล้านบาท  
 
   บริษัทยังคงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและคุณภาพบริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสนอสินค้าและบริการ 
ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า โดยยังคงรักษารายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและเหมาะสมตามการเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการมุ่งเน้นการสร้างมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสงูสุดให้แก่บริษัท 
นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้
มีคุณภาพบนพื้นฐานของการกำกับดูแลที่ดีและโปร่งใส เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตาม
และตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้ 
 
   ท้ายสุดน้ี คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณลกูค้า ผูถื้อหุ้น คูค้่า ธนาคารและสถาบันการเงิน พนักงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมาและได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนสร้างความสำเร็จ
ในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทฯ มาในโอกาสนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
        (นายชัยวั≤น์   หุตะเจริญ)   (นายรัตน์ พานิชพันธ์) 
             ประธานกรรมการ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
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esponsibility of Board of Directors  
egarding Financial Report R

 Guided by the Board of Directors’ policies, Quality Houses Public Company limited financial statements 
has been prepared in accordance with  generally accepted accounting principle, using appropriate accounting 
policy consistently as well as applying careful  judgment and best estimation,  therefore the financial statement 
reflects the Company’s operating results. 

 The Board of Directors has realized on the high quality of company’s financial statement by setting the 
measure to review financial information and to provide significant information disclosure in notes to financial 
statements. Shareholders and the others who interesting shall get the useful information from this financial 
statement. 

 For this matter, The Board of Directors has appointed the Audit committee comprising the expertise 
independent directors to directly take charge of the quality of company’s financial statement.  The Audit 
Committees’ opinion from Audit committee’s report has been disclosed in the annual report.    

 From the management structure, internal control system aforementioned and the opinions of  the 
company’s auditors did not draw any attention  the  Board  of  Directors  has  believed  that  the Quality Houses 
Public Company limited financial statements as at 31 December 2006 has presented fairly about their financial 
position ,the result of their operations and their cash flows for the year then ended in accordance with generally 
accepted accounting principles. 

 (Mr. Chaiwat   Hutacharoen)        (Mr. Rutt   Phanijphand)  
 Chairman       President and Chief Executive Officer 

(Mr. Rutt   Phanijphand)
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esponsibility of Board of Directors  
egarding Financial Report 

รายงานความรับผิด™อบของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อรายงานทางการเงิน 
 

 งบการเงินของ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
ซ่ึงกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจ 
ในการประมาณการในการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการให้มีการสอบทาน
ข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน 
 
 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ  ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว 
 
 จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตที่ไม่มีเงื่อนไขและข้อสังเกต ทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด 
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
            
                       

 
 

 (นายชัยวั≤น์  หุตะเจริญ)              (นายรัตน์  พานิชพันธ์)  
 ประธานกรรมการ              ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
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R eport  from  the Audit  Committee 

To	 Shareholders,	

 In 2006 , the Audit Committee held  6 meetings to discuss and consider independently the company’s 
operation within the scope of audit committee’s duties. The major aspects are as follows: 

 1. Review the company’s financial statement with management  internal auditor and external auditor, the 
Audit Committee has an opinion that the company’s financial statement present fairly with general accepted 
accounting principles. The auditor did not provide with any significant attention on the financial statement.      

 2. Review the disclosure of information of any connected  transactions and set the guideline  for 
reviewing the transactions that may lead to the conflict of interest.    

 3. Consider  the  company’s  corporate  governance  to ensure that the company  has complied with the 
SET’s principles of good corporate governance.  

 4. Consider the internal audit’s operation  :  approved the annual audit plan, gave opinions on internal 
control system from internal auditor’s report including suggested the proper corrective action report : to ensure 
that the company has a suitable and efficient internal audit.  

 5. Consider the appointment of the company’s external auditors and their remuneration and to propose 
for approval from the company’s board of the directors and shareholders. 

 

     

    Pol.Gen. 

     (Pow  Sarasin) 
     Chairman of the Audit Committee  
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eport  from  the Audit  Committee 

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอรายงานถึงผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2549 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้จัดให้มีการประชุม รวม 6 ครั้ง เพื่อหารือและพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญด้วยความเป็นอิสระ สรุปได้ดังนี้             
 
 1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยร่วมหารือกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจ
สอบภายใน เห็นว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและข้อกำหนดของทางการ   
โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ           
  
 2. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดแนวทางในการดูแลรายการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  (Conflict of Interest)          
 
 3. พิจารณาการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย           
  
 4. ดูแลงานตรวจสอบภายในโดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบ และให้
ความเห็นเรื่องการควบคุมภายใน รวมทั้งแนะแนวทางการรายงานการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานตรวจ
สอบภายในดำเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล              
  
 5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอขอแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 
และผู้ถือหุ้นของบริษัท                                  
 

 
 
       พลตำรวจเอก 

                                                                                   (เภา    สารสิน)  
                                                                              ประธานกรรมการตรวจสอบ  

รายงานจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 
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T he Profile of Directors and Executives 

1

Mr. Chaiwat Hutacharoen  
นายชัยวัฒน์		หุตะเจริญ  
(69 ปี / Years) 

Chairman, Chairman of  
Remuneration Sub Committee, 
Audit Committee and  
Independent Director 
ประธานกรรมการ ประธาน 
อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ  

2

Mr. Anant Asavabhokhin 
นายอนันต์	อัศวโภคิน	
(57 ปี / Years) 

Director and Remuneration  
Sub Committee 
 
 
กรรมการ และอนุกรรมการ 
กำหนดค่าตอบแทน 
 

3

Pol. Gen. Pow Sarasin 
พลตำรวจเอกเภา	สารสิน	
(77 ปี / Years) 

Director, Chairman of Audit 
Committee and  
Independent Director 
 
กรรมการ ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
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he Profile of Directors and Executives 
รายละเอียดโดยย่อของกรรมการและผู้บริหาร 

Education	 B.A. (Political Science) Chulalongkorn University 
 M.A. Michigan State University 
Experiences	 Present  Advisor Audit Commitee      The Crown Property Bureau Ministry of Defence 
    Advisor          Royal Garden Company Limited 

วุฒิทางการศึกษา	 รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 M.A. Michigan State University 
ประสบการณ์การทำงาน	 ปจัจบุนั ท่ีปรึกษากรรมการตรวจสอบ   สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กระทรวงกลาโหม 
ในระยะเวลา	5	ปี	ย้อนหลัง   ที่ปรึกษา         บริษัท Royal Garden จำกัด 

Education	 B.Sc. Engineering (Public work) Chulalongkorn University 
 M.S .Industrial Engineering Illinois Institute of Technology Chicago, USA 
 MBA.Thammasat University 
 Directors Certification Program : Program for Professional Directors (DCP), IOD 
Experiences 1988 -Present President and Chief         Land and Houses Plc. 
    Executive Officer 
 1992 -Present Director          Siam Thani Property Co., Ltd., Siam Retail Development Co., Ltd. 
 1994 -2003 Director          G.S. Property Management Co., Ltd. 
 1994 -Present Director         Centre Point Management Co., Ltd., Quality Construction Products Plc. 
 1995-Present Director          Q.H. International Co., Ltd. Home Products Center Plc. 

วุฒิทางการศึกษา	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 M.S. Industrial Engineering   Illinois Institute of Technology Chicago, USA. 
  MBA.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 Directors Certification Program : Program for Professional Directors (DCP), IOD 
ประสบการณ์การทำงาน	 2531 -ปจัจบุนั ประธานกรรมการ         บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
ในระยะเวลา	5	ปี	ย้อนหลัง    และกรรมการผู้จัดการ 
 2535 -ปจัจบุนั กรรมการ บริษัท สยามธานี พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด    บริษัท สยามรีเทลดีเวลล็อปเม้นท์  จำกัด 
 2537-2546  บริษัท จี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 
 2537-ปจัจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 
    บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 
 2538-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด  บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

3

Education	 B.Sc. in Chemistry John Hopkins University, USA. 
 B.Sc. in Criminology University of California, USA. 
 National-Defence Curriculum National Defence College of Thailand 
 Ph.D. (Honorary) in Political Science Ramkhamhaeng University 
 Director Accreditation Program : Governance training for  listed company director (DAP), IOD 
Experiences Present Chairman             Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd.,      
   Vice Chairman       Kasikorn Bank Plc. 
   Director               Charoen Pokphand Foods Plc., Siam Food Plc., Sammakorn Plc. 

วุฒิทางการศึกษา	 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี John Hopkins University, USA. 
 ปริญญาตรี สาขาอาชญากรรม University of California, USA. 
 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP), IOD 
ประสบการณ์การทำงาน	 ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด  
ในระยะเวลา	5	ปี	ย้อนหลัง   รองประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
   กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  บริษัท อาหารสยาม จำกัด  (มหาชน) 
    บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน ) 
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54

Mr. Rutt Phanijphand 
นายรัตน์		พานิชพันธ์	
(60 ปี / Years) 

Director President and Chief 
Executive Officer 
 
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และกรรมการผูจั้ดการ  
 

Miss Kanokvalee Viriyaprapaikit 
นางสาวกนกวลี	วิริยประไพกิจ		
(42 ปี / Years) 

Director and Remuneration  Sub 
Committee 
 
กรรมการ และอนุกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน 

6

Mr. Adul Vinaiphat 
นายอดุลย์			วินัยแพทย์		
(60 ปี / Years) 

Director, Audit Committee, 
Remuneration Sub Committee 
and Independent Director  
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
อนุกรรมการกำหนดค่า
ตอบแทน และกรรมการอิสระ 
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6

Education	 Bachelor of  Accounting, Chulalongkorn University 
 Master Degree, Investment Banking, University of Wisconsin - Madison 
Experiences	 1998-2003 Vice President             GIC Real Estate Pte Ltd. 
 2003-Present Director                Asia Asset Advisory Co., Ltd. 

วุฒิทางการศึกษา	 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Master Degree, Investment Banking, University of Wisconsin - Madison 
ประสบการณ์การทำงาน	 2541-2546  Vice President            GIC Real Estate Pte Ltd. 
ในระยะเวลา	5	ปี	ย้อนหลัง	 2546-ปจัจบุนั กรรมการ               Asia Asset Advisory Co., Ltd. 

Education	 B.A. in Economics Thammasat University 
 MA ( ECON ) University of Texas at Austin. Texas, USA 
 Senior Administrator Course, the Office of Civil Service Commission 
 National Defence College of Thailand (Wor Por Ror Or.388)  
 Directors Certification Program : Program for Professional Directors (DCP), IOD, Audit Committee Program (ACP) 
Experiences	 2002-2006 President and Chief            Panjapol Paper Industry Co.,Ltd.,  Panjapol Pulp Industry Plc. 
    Executive Officer 
 Present Director             Thai Tapioca Development Institute (TTDI),  
                 Kasetsart University Activity Support Commitee   
   Director and Audit Committee    Land and Houses Retail Bank Plc. 
   Chairman of Advisor           Computer Data System Co., Ltd.,  Fresh Partners Thailand Co., Ltd.  

วุฒิทางการศึกษา	 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 MA (ECON) University of Texas at Austin. Texas, USA 
 นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ข้าราชการพลเรือน (นบส.) 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.388) 
 Directors Certification Program : Program for Professional Directors (DCP), IOD, Audit Committee Program (ACP)  
ประสบการณ์การทำงาน	 2545-2549  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร          บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด  
ในระยะเวลา	5	ปี	ย้อนหลัง	    และกรรมการผู้จัดการ           บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) 
 ปจัจบุนั กรรมการ            มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI)   
                คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 
   ประธานกรรมการท่ีปรึกษา          บริษัท คอมพิวเตอร์ ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด บริษัท เฟรชพาร์ทเนอร์ จำกัด 

Education	 B.Sc. Kasetsart University 
 MS. in Business Ad., Fort Hays Kansas State  College. Hay , Kansas, USA 
 Director Accreditation Program : Governance training for  listed company director (DAP), IOD 
 Directors Certification Program (DCP), IOD 
Experiences 2000-2003 Advisor             Banpu Plc. 
 2003-2004 Audit Committee             Krung Thai Bank Plc. 
 2000-2005 Chairman             United Advisory Service Co., Ltd. 
 2003-2005 Executive Director              Krung Thai Bank Plc. 
 2005-2005 Director               Dhipaya Insurance Plc. 
 2001-Present Director               Q.H. International Co., Ltd., Centre Point Management Co., Ltd. 
                            Q.H. Management Co., Ltd., Casa Ville Co., Ltd., Home Products Center Plc. 
 2005-Present Chairman of Executive Director  Land and Houses Retail Bank Plc.     

วุฒิทางการศึกษา	 วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 MS. in Business Ad.,  Fort Hays Kansas State College. Hay, Kansas, USA 
 Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP), IOD 
 Directors Certification Program (DCP), IOD 
ประสบการณ์การทำงาน	 2543-2546 ที่ปรึกษา    บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  
ในระยะเวลา	5	ปี	ย้อนหลัง 2546-2547 กรรมการตรวจสอบ   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 2543-2548 ประธานกรรมการ    บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส จำกัด 
 2546-2548 กรรมการบริหาร   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 2548-2548 กรรมการ   บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 2544-ปจัจบุนั กรรมการ   บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 
       บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด 
      บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
 2548-ปจัจบุนั ประธานกรรมการ     ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 
     บริหาร 
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7

Mr. Adisorn Thananan-narapool 
นายอดิศร	ธนนันท์นราพูล		
(53 ปี / Years) 

Director  
 
กรรมการ 

8

Mr. Rachai Wattanakasaem 
นายราชัย	วัฒนเกษม	
(60 ปี / Years) 

Director, Audit Committee 
and Independent Director   
กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

9

Mr. Joompol  Meesook 
นายจุมพล	มีสุข		
(57 ปี / Years) 

Director and Advisor of President 
and Chief Executive Officer 
กรรมการ ที่ปรึกษาประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ 
ผูจั้ดการ 
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Education	 Bachelor of Accounting, Thammasat University 
 MBA, Thammasat University 
 Directors Certification Program : Program for Professional Directors (DCP), IOD 
 Director Accreditation Program : Governance training for  listed company director (DAP), IOD 
Experiences 2001-Present Director and Senior    Land and Houses Plc. 
    Executive Vice President 
 2002-Present Director    Secondary Mortgage Corporation  
 2004-Present Director   MFC Asset Management Plc. 

วุฒิทางการศึกษา	 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 Directors Certification Program : Program for Professional Directors (DCP), IOD 
 Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP), IOD 
ประสบการณ์การทำงาน	 2544-ปจัจบุนั กรรมการและรองกรรมการผูจั้ดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
ในระยะเวลา	5	ปี	ย้อนหลัง 2545-ปจัจบุนั กรรมการ   บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
 2547-ปจัจบุนั กรรมการ   บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) 

8

Education	 Honors Degree - MBA Industrial Management II class, Pacific States University, California, USA. 
Experiences	 Present President          KTB Securities Co., Ltd.  
   Director and Senior            Krung Thai Computer Service Co., Ltd. 
    Executive Vice President 
   Director          Krung Thai Bank Plc. 
   Advisor and Director            Krung Thai Asset Management Plc. 
   Member of Financial           Bangkok Metropolitan Administration 
    Service Development Committee   
   Director    Kasetsart University Activity Support Committee 

วุฒิทางการศึกษา	 Honors Degree MBA Industrial Management II class, Pacific States University, California, USA. 
ประสบการณ์การทำงาน	 ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ    บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด 
ในระยะเวลา	5	ปี	ย้อนหลัง   กรรมการและรองกรรมการผูจั้ดการ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซสจำกัด 
   กรรมการบริหาร   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
   ที่ปรึกษาบริษัทและกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
   คณะทำงานเพ่ือร่วมพัฒนาบริการ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
    ทางการเงินให้กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ   คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9

Education	 BS.ARCH, F.E.U., Philippines 
 BS.CE, F.E.U., Philippines 
 MBA, Thammasat University 
 Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP), IOD 
Experiences	 1992 - Present Director  Q.H. Management Co., Ltd. 
 1993 - Present Director  Casa Ville Co., Ltd.   
 1994 -Present Director  Quality Construction Products Plc.  
 1995 - Present Director  Home Products Center Plc.  
 1997 - Present Director  Q.H. International (BVI) Co., Ltd., Harbour View Co., Ltd. 
 2002 - Present Director  Q.H. International Co., Ltd., Centre Point Management Co., Ltd. 

วุฒิทางการศึกษา	 BS.ARCH, F.E.U., Philippines 
 BS.CE, F.E.U., Philippines 
 MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP), IOD 
ประสบการณ์การทำงาน	 2535-ปจัจบุนั กรรมการ บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำกัด 
ในระยะเวลา	5	ปี	ย้อนหลัง 2536-ปจัจบุนั กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 
 2537-ปจัจบุนั กรรมการ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
 2538-ปจัจบุนั กรรมการ บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
 2540-ปจัจบุนั  กรรมการ บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด บริษัท ฮาเบอร์วิว จำกัด 
 2545-ปจัจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 
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Mr. Suang Chaisurote 
นายซวง		ชัยสุโรจน์		
	
Director and Senior Executive Vice President 
กรรมการและรองกรรมการผูจั้ดการ 

Mrs. Suwanna Buddhaprasart 
นางสุวรรณา		พุทธประสาท	
 
Director and Senior Executive Vice President  
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 
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10 Education	 B.Sc. in Engineering, Chiang Mai University       
 MBA, Thammasat University 
 Director Accreditation Program : Governance training for  listed company director (DAP), IOD 
 Executive Education Program, Standford University 
Experiences 1998-Present Director    Q.H. Management Co., Ltd., 
      Q.H. International (BVI) Co., Ltd. 
 2000-Present Director    Centre Point Management Co., Ltd. 
 2001-Present Director    Quality Construction Products Plc. 
 2003-Present Director    Siam Retail Development Co., Ltd., 
      Q.H. International Co., Ltd., 
      Casa Ville Co., Ltd. 

วุฒิทางการศึกษา	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 Director Accreditation Program : Governance training for  listed company director (DAP), IOD 
 Executive Education Program, Standford University 
ประสบการณ์การทำงาน	 2541-ปจัจบุนั กรรมการ   บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำกัด 
      บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด  
 2543-ปจัจบุนั กรรมการ   บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  
 2544-ปจัจบุนั กรรมการ   บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)   
 2546-ปจัจบุนั กรรมการ   บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
      บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
      บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด 

11 Education	 Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University 
 MBA, Chulalongkorn University 
 Director Accreditation Program : Governance training for  listed company director (DAP), IOD 
Experiences	 1992 - Present Director    Land and Houses Retail Bank Plc.  
 2000 - Present Director    Centre Point Management Co., Ltd., 
      Q.H. International Co., Ltd. 
 2003 -Present Director    Home Products Center Plc., 
      Q.H. Management Co., Ltd. 

วุฒิทางการศึกษา	 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Director Accreditation Program : Governance training for  listed company director (DAP), IOD 
ประสบการณ์การทำงาน	 2535-ปจัจบุนั  กรรมการ   ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  
 2543-ปจัจบุนั กรรมการ   บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 
      บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 2546-ปจัจบุนั กรรมการ   บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
      บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำกัด  
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T he Board of Directors and Executives 

The Board of Directors 

Mr.Rutt Phanijphand President and Chief Executive Officer 

Mr.Joompol Meesook Director and Advisor of President and Chief Executive Officer 

Mr.Suang Chaisurote Director and Senior Executive Vice President 

Mrs.Suwanna Buddhaprasart Director and Senior Executive Vice President 

Mr.Pravit Choatewattanaphun Executive Vice President  

Mr.Ravee Mongkoltavee Executive Vice President  

Mr.Somchai Warunpantulak Vice President , Financial and Accounting Department 

Mr.Siripong Rujiwanarom Vice President ,Treasury Department 

The Executives 
 

Mr.Chaiwat Hutacharoen Chairman, Chairman of Remuneration Sub Committee, Audit Committee  

    and Independent Director 

Pol.Gen. Pow Sarasin Director, Chairman of Audit Committee and Independent Director 

Mr.Anant Asavabhokhin Director and Remuneration Sub Committee 

Mr.Rutt Phanijphand Director, President and Chief Executive Officer 

Mr.Adul Vinaiphat Director, Audit Committee, Remuneration Sub Committee and Independent Director 

Mr.Adisorn Thananun-narapool Director  

Miss Kanokvalee Viriyaprapaikit  Director and Remuneration Sub Committee 

Mr.Rachai Wattanakasaem Director, Audit Committee and Independent Director 

Mr.Joompol Meesook Director and Advisor of President and Chief Executive Officer 

Mr.Suang Chaisurote Director and Senior Executive Vice President 

Mrs.Suwanna Buddhaprasart Director and Senior Executive Vice President 
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he Board of Directors and Executives 
รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร 

นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ ประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  

  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

พลตำรวจเอกเภา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการ และอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 

นายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

นายอดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการ อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ 

นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ  กรรมการ และอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 

นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

นายจุมพล มีสุข กรรมการ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

นายซวง ชัยสุโรจน์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 

นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

นายจุมพล มีสุข กรรมการ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

นายซวง ชัยสุโรจน์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 

นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 

นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

นายรวี มงคลทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

นายศิริพงษ์ รุจิวนารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน 

คณะผู้บริหาร 
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Nature of Business Enterprise 

  Quality Houses Public Company Limited has been engaged in the real-estate business, having its head 
office located on 6th and 7th Floor of Q. House Lumpini Building, No. 1 South Sathorn Road, Tungmahamek, 
Sathorn, Bangkok 10120, under Public Company Limited Registration No. 131, Telephone No. 0-2677-7000, Fax. 
No. 0-2677-7011. As at 31 December 2006, the Company has issued and paid up shares of Baht 7,242.0 million, 
divided into 7,242.0 million ordinary shares at the par value of Baht 1 per share. 
 
1.	 	 Historical	background	and	significant	changes	and	developments:	
  Quality Houses Public Company Limited was incorporated with the initial registered capital of Baht 1 
million on 21 October 1983, with primary objective to build houses on lands of the customers in a complete 
circuit under contract work scheme and in 1990, the Company began to carry out the business of property for 
leases which was divided into serviced apartment and office building for rent and began to engage in the 
business of single detached house project for the first time in June 1992. 
  On 11 September 1991, the Company was authorized as a listed company to bring in its ordinary shares 
for trading on the Stock Exchange of Thailand. Subsequently, on 28 June 1993, the Company was registered as a 
public company limited. 
  In 1997, the Company encountered problem during the financial crisis. Consequently, from 1999 to 2000, 
the Company signed Debt Restructuring Agreements with the banks and financial institutions and was able to 
comply all along well with the conditions set forth under such Debt Restructuring Agreement and, as a result, the 
Company had already repaid the aggregated amount of loans in accordance with such Debt Restructuring 
Agreement to the banks and financial institutions in 2005. In addition to that, in 2001 the Company had gained 
capital of Baht 812.0 million from the Government of Singapore Investment Corporation Pte.Ltd. (GIC) who holds share 
of 20 % in the company, and also from a receipt of last exercise of warrant right of new ordinary shares of the Quality 
Houses PLC, No. 2 (QH-W2) in 2003, in the amount of Baht 1,474.0 million and also from the warrants to purchase 
new ordinary shares of Quality Houses Plc. No.3 and 4 (QH-W3 and QH-W4) of warrant right exercises continuously.  
  In 2001, the Company had adopted pre-built house strategy to incorporate with the five qualities of houses which 
gained impressive responses from the target group, and as a consequence, a consistency in the revenue of the company.  
  In 2005, the Casa Ville Co.,Ltd., a subsidiary for which the company hold 100 % of shares, had entered a real 
estate business by engaging in single detached house and townhouse business with prices varies from 3-6 million baht.  
 
	 	 Summary	of	significant	changes	and	developments	during	the	past	year	and	current	events	
  • Single detached house business: In 2006 the Company and its subsidiaries launched total of 9 
   new projects, with the approximated total project value of baht 9,850 million that were consist of a 
   company operated project, total of 4 projects and subsidiary operated project, total of 5 projects, total 
   sales of each category are baht 5,300 million and baht 4,550 million, respectively. In addition to that, 
   the Company also paid for and put on guarantee for 19 plots of lands, total amount of baht 3,200 million. 
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ature of Business Enterprise 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

  บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 
และ 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120  เลขทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่ 
131 โทรศัพท์ 0-2677-7000 โทรสาร 0-2677-7011 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 7,242.0 ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,242.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

1.	 	 ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	
  บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม 2526 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างก่อสร้างบ้านอย่างครบวงจรบนที่ดิน
ของลูกค้า และเมื่อปี 2533 บริษัทได้มีการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแยกเป็นโครงการที่พักอาศัยให้เช่า
และโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า และได้เริ่มประกอบธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2535 
  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2534 บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนและนำหุ้นสามัญเข้าทำการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด  
  ปี 2540 บริษัทประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจในช่วงวิกฤตการณ์การเงิน หลังจากนั้นในระหว่างปี 2542 - 2543 
บริษัทได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกับธนาคารและสถาบันการเงิน และสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา 
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ด้วยดี ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายคืนเงินกู้ยืมตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้หมดแล้วทั้งจำนวนให้กับ
ธนาคารและสถาบันการเงินในปี 2548 นอกจากนี้ในปี 2544 บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 812.0 ล้านบาท โดยมี
Government of Singapore Investment Corporation Pte.Ltd.(GIC) เข้ามาถือหุ้นบริษัทสัดส่วนร้อยละ 20 และรับเงินเพิ่มทุน
จากการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (QH-W2) 
ปี 2546 จำนวน 1,474.0 ล้านบาท รวมทั้งการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 และ 4 (QH-W3และQH-W4) อย่างต่อเนื่อง 
  ปี 2544 บริษัทได้นำกลยุทธ์บ้านสร้างเสร็จก่อนขายมาใช้ร่วมกับการนำเสนอบ้าน 5 คุณภาพ ซึ่งได้รับการตอบ
รับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดี ส่งผลให้ยอดรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินของบริษัทโตอย่างต่อเนื่อง 
  ปี 2548 บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัดซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 100 ได้เริ่มการประกอบธุรกิจขายบ้านพร้อม
ที่ดิน โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าบ้านเดี่ยวและบ้านทาวน์เฮ้าส์ที่อยู่ในระดับราคา 3 - 6 ล้านบาท  
  

  สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา	รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน	
  • ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน ในปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดขายโครงการบ้านพร้อมที่ดินใหม่จำนวน 
   9 โครงการ มูลค่าขายโครงการรวมประมาณ 9,850 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการที่เปิดในบริษัทจำนวน 4 
   โครงการ มลูค่าขายโครงการรวมประมาณ 5,300 ล้านบาท และโครงการท่ีเปิดโดยบริษัทย่อยจำนวน 5 โครงการ 
   มลูค่าขายโครงการรวมประมาณ 4,550 ล้านบาท นอกจากน้ีได้ซ้ือและวางเงินมัดจำซ้ือท่ีดินจำนวน 19 แปลง 
   เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 3,200 ล้านบาท 
  • ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทได้เปิดดำเนินการขายโครงการอาคารชุดพักอาศัยริมทะเล 
   ท่ีอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ช่ือ “โครงการชะอำลองบีช” จำนวน 106 ห้อง พ้ืนท่ีขายรวม 15,687 ตารางเมตร 
   มูลค่าขายโครงการรวม 795.0 ล้านบาท ในเดือน ตุลาคม 2548 และได้ขายหน่วยในห้องชุดพักอาศัยหมดใน 
   ไตรมาสสอง ปี 2549 
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  • Residential Condominiums for sale business the Company launched for sales a seaside residential 
   condominium project named “Cha-am Long Beach Project.” at Cha-Am District, Petchaburi Province, 
   consisting of 106 rooms with total spaces of 15,687 sq. metre, total sales value of baht 795.0 million in 
   October 2005. Units were sold out in second quarter of 2006. 
  • Serviced apartment business : starting in 2006, the Company had major renovation done to Centre 
   Point Petchaburi and Centre Point Sukhumvit, which expected to complete in 2007. Upon completion, 
   projects will be in good condition, stylish and thus attract more incomes and able to compete in the market.  
  • Office buildings for rent business : the Company had signed leasing contract of land, buildings 
   and including infrastructures and tie-ins of the Q. House Ploenchit project while the subsidiary company 
   signed sale contract of building, infrastructures, tie-ins and equipments and transferred of land’s leasehold 
   right of the Q. House Lumpini project to the Quality Houses Property Fund, valued baht 819.0 million 
   and baht 5,102.0 million respectively. Total of sale was baht 5,921.0 million, for details of founding of 
   the Quality Houses Property Fund can be found next. 
  • The setting up of Quality Houses Property Fund: according to the resolution of committees 
   meeting of 10/2006 which conducted on 19 October 2006. The resolution stated the approval of the 
   Company and subsidiary to be able to sell properties, tie-ins and related equipments and/or transfer of 
   properties,  leasehold right, i.e. office buildings, under the operations of the Company and subsidiary 
   which are Q. House Ploenchit project and Q. House Lumpini project as aforementioned to the Quality 
   Houses Property Fund, which managed by the SCB Asset Management Co., Ltd (“Management Company”) 
   under Quality Houses Property Fund (“Property Fund”). The committees also endorsed the Company 
   to invest in the Property Fund of 204.5 million units or 25.66 % of total stakes offered, under value of 
   baht 2,045.1 million.  

   Hence, the cash inflow from sale and long term leasing in such properties, the Company will bring forward 
   to pay off liabilities in order to decrease financial burden of the Company and invest in new projects 
   by focusing on projects that the Company will gain full right in land owning and to be circulated as the 
   Company’s working capital.  

   The Q. House Lumpini project was launched in the beginning of 2006, thus the Company and/or its 
   subsidiaries have been supporting the operation of the Property Fund, by a provision of a loss from net 
   property profit of the Q. House Lumpini project, in the years 2007, 2008 and 2009, amounted to 435.0, 
   450.0, and 465.0 million baht respectively. If the net profit from the operation of the Q. House Lumpini 
   project in either of the accounting periods or the last date of accounting cycle of the Property Fund to be 
   lower than such amount, the Company and/or its subsidiaries  will pay the Property Fund the differences 
   between (a) net profit which the Company and its subsidiaries bound to pay or (b) net profit realized 
   from the Q. House Lumpini project. 

   In addition to that, the management company had appointed to the Company and/or Q.H.International 
   Co., Ltd, a subsidiary as Property Manager of all the properties where the Property Fund had invested 
   for the period of 5 (Five) years, the party can request to extend of the appointment, but not over period 
   of 5 (Five) years (Under the same circumstance, except to management fee), which at all dependable 
   on the performance of the Manager.  Moreover, the Manager is bound to receive annual fees and/or 
   remuneration, fees and remuneration will calculate based on a result of each project. The Manager 
   may entitle to receive such fees until the end of 31 December 2011, in spite of the Operating Company 
   abjures the contract, starting from first date of operation until 31 December 2011, by no means of 
   breaching of the Property Manager. 
  • To exercise of right warrants on purchasing of new ordinary shares of the Quality Houses    
   Plc. No. 3 (QH-W3) on 19 October 2006 and on the last date of  right exercise, there were total  
   of 691 tenders with total units of 918.9 units or 95.8 % of total warrants, which can be allocated into 
   ordinary shares of 933.4 million shares with total value of baht 933.4 million. 
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  • ธรุกจิอาคารทีพ่กัอาศยัใหเ้ชา่ ในปี 2549 บริษัทได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมคร้ังใหญ่ โดยดำเนินการปรับปรุง 
   ซ่อมแซมเป็นส่วนๆ เพื่อให้กระทบต่อลูกค้าภายในอาคารและรายได้ของบริษัทน้อยที่สุด สำหรับอาคารที่พัก 
   อาศัยโครงการเซ็นเตอร์ พอยท์ เพชรบุรี และโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท ซึ่งจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 
   ปี 2550 ทั้งนี้เพื่อให้อยู่ในสภาพดีและทันสมัย รวมทั้งทำให้บริษัทสามารถปรับราคาค่าเช่าและค่าบริการ 
   และสามารถแข่งขันในตลาดได้ 
  • ธรุกจิอาคารสำนกังานใหเ้ชา่ บริษัทได้เข้าทำสัญญาให้เช่าท่ีดินและอาคารรวมถึงระบบสาธารณปูโภคพร้อม 
   ส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโครงการเช่า คิวเฮ้าส์ เพลินจิต และบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาขายอาคาร 
   และระบบสาธารณูปโภค พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และโอนสิทธิการเช่าในสัญญาเช่าที่ดิน 
   โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินีให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์ ด้วยมลูค่า 819.0 ล้านบาท และ 5,102.0 
   ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,921.0 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่จะกล่าวในหัวข้อถัดไป 
  • การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2549 
   ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 มีมติอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วน 
   ควบและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือให้สิทธิการเช่า และ/หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สำหรับโครงการ 
   ประเภทอาคารสำนักงาน (Office Building) ซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินงานอยูใ่นปัจจุบันรวมท้ังส้ิน 2 โครงการ 
   คือโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต และโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ตามมูลค่าที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อข้างต้น ให้ 
   แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะ 
   บริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 
   (“เกณฑ์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”) ภายใต้ชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (“กองทุนรวม”) 
   และอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในกองทุนรวมโดยบริษัทได้ลงทนุในกองทุนรวมจำนวน 204.5 ล้านหน่วย ซึ่งคิด 
   เป็นสัดส่วนร้อยละ 25.66 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมและคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,045.1 ล้านบาท  
 
   ท้ังน้ี เงินท่ีได้จากการจำหน่ายหรือให้เช่าระยะยาวในอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้นำเงินไปใช้ในการชำระคืนเงิน 
   กูยื้มเพ่ือลดภาระหน้ีของบริษัท รวมตลอดถึงนำเงินส่วนท่ีเหลือไปลงทุนในโครงการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นโครงการ 
   ที่บริษัทสามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้เป็นสำคัญ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป  
 
   เน่ืองจากโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เร่ิมประกอบการในช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 ท่ีผ่านมา บริษัทและหรือบริษัทย่อย 
   จึงได้ให้การสนับสนุนผลการดำเนินการของกองทุนรวม โดยเข้ารับประกันผลกำไรสุทธิ (Net Property Profit) 
   ของโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ในรอบปีบัญชี 2550 ปีบัญชี 2551 และปีบัญชี 2552 ในจำนวน 435.0 ล้านบาท 
   450.0 ล้านบาท และ 465.0 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหากผลกำไรสุทธิของโครงการ คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ในรอบปีบัญชี 
   ใดรอบปีบัญชีหน่ึง ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัท และ/ 
   หรือบริษัทย่อยจะชำระเงินให้แก่กองทุนรวมในจำนวนเท่ากับส่วนต่างระหว่าง (ก) จำนวนผลกำไรสุทธิท่ีบริษัท 
   และ/หรือบริษัทย่อยรับประกัน กับ (ข) ผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงสำหรับโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  
 
   นอกจากน้ี  บริษัทจัดการได้แต่งต้ังให้บริษัท และ/หรือ บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัท 
   ย่อยของบริษัทเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) สำหรับอสังหาริมทรัพย์ท้ังหมดท่ีกองทุนรวมจะ 
   เข้าลงทุนในคร้ังน้ีเป็นระยะเวลา 5 ปี และคูสั่ญญาสามารถขยายเวลาได้อีกเป็นคราวๆ คราวละไม่เกิน 5 ปี (โดย 
   อยูภ่ายใต้เง่ือนไขเดียวกัน เว้นแต่อัตราค่าธรรมเนียม) ข้ึนอยูกั่บผลการดำเนินงานของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ 
   ท้ังน้ี ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมรายปีและอาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมซ่ึงค่าธรรมเนียม 
   รายปีและค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวจะคำนวณอ้างอิงกับผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ นอกจากนี้ ผู้ 
   บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังอาจมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ในกรณีที่บริษัท 
   จัดการบอกเลิกสัญญาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดย 
   เหตุแห่งการเลิกสัญญามิได้เกิดจากความผิดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
  • การใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ 
   จำกดั (มหาชน) ครัง้ที ่3(QH-W3) เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2549 เป็นวันกำหนดใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายของQH-W3 
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2.	 	 The	overall	business	enterprises	of	the	Company,	its	subsidiaries	and	associated	companies:	
  Quality Houses Public Company Limited, its subsidiaries and associated companies have undertaken 
business enterprises in connection with real estate development for sales and leases including making joint 
investment with other companies which can be classified as follows: 
  
  2.1 Single detached house business 
   The Company, in carrying out the business of single detached house project, will consider the location of 
the land which shall be in the suitable area. In so carrying out the project, the land will be apportioned into subordinate 
lots and houses will be built on those lots. Public utilities will be developed, as well. Currently, the Company’s 
single detached house business is focused location on the outbound of Bangkok and its perimeter. In 2001, the 
Company began the policy by completing house construction before selling to build up the confidence of the buyers. 
   
  2.2 Residential condominium for sales business 
   The Company, in carrying out the construction project on residential condominium for sales, will 
consider the location of such in the heart of the city in order to respond to the demand and satisfaction of 
customers who desire conveniences in traveling to their work places and focus the market on the business 
owners and management in the middle class group and upwards who have work places in the heart of the city 
which at the present time, the Company has not yet initiated any project on residential condominium located in 
the heart of the city for sales, however, in 2004, the Company built a beach front condominium at Petchaburi 
province which was a continuous development from the original project. The project was launched in October 
2005 and thus all units were sold out in second quarter of 2006.  
 
  2.3 Serviced apartment business 
   The Company and its subsidiaries have carried out the constructions and leases of dwelling buildings 
for leases as service apartments to foreign customers working in Thailand who desire long term leases by taking 
into consideration in providing the services and facilities in the rooms, thus, the Company and its subsidiaries 
have to choose the locations of the projects near various facilities including the providing of conference rooms, 
business center, dining rooms, room cleaning services and efficient security operations. 
 
  2.4 Office building for rent business 
   The Company and its subsidiaries have carried out the construction of highrise building in providing services 
of the office spaces for rent to customers by picking up the location of the project in central business district (CBD). 
 
  2.5 Business on taking employment in managing office buildings and serviced apartment 
   The Company and its subsidiaries have taken employment in managing Wave Place Office Building,  
Q. House Lumpini and Q. House Ploenchit  for Quality Houses Property Fund including Centre Point Resident 
Phromphong Project and Centre Point Resident Sawatdi Project for Land and Houses Property and Loan fund II. 
In addition, the Company and its subsidiaries have also provided accounting service to L&H Sathorn Co., Ltd.,   
L&H Property Co.,Ltd., the River Heaven Project, Centre Point Wireless Project and Centre Point Sukhumvit-
Thonglor Project for the Land and Houses Property and Loan Fund-II.  
   
  2.6 Investments in subsidiaries, associated and other company 
   2.6.1 Subsidiary Companies: The Company has invested in 5 companies such as: 
     (a) Center Point Management Co., Ltd., (the Company hold 100% of shares) in order to carry 
out serviced apartment business as well as management of the apartment and rental of office buildings in namely 
“Q. House Lumpini” was sold to Quality Houses Property Fund in fourth quarter of 2006.  
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   ได้มีผูม้าใช้สิทธิท้ังส้ิน 691 ราย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้คร้ังน้ี 918.9 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.8 ของ 
   จำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยสามารถจัดสรรเป็นหุ้นสามัญจำนวน 933.4 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวน 
   เงินท้ังส้ิน 933.4 ล้านบาท 
 
2.	 	 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วม	
  บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขายและให้เช่า รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งสามารถจำแนกได้ดงันี้ คือ 
 
  2.1.	ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน	
   บริษัทดำเนินการจัดสรรท่ีดินขายพร้อมบ้านโดยจะพิจารณาท่ีดินท่ีต้ังอยูใ่นทำเลท่ีเหมาะสม มีการจัดสรรท่ีดิน 
ออกเป็นแปลงย่อยๆ และสร้างบ้านบนที่ดินดังกล่าว พร้อมทั้งมีการดำเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ด้วยปัจจุบัน
ธุรกิจขายบ้านพร้อมท่ีดินของบริษัทจะมุ่งเน้นทำเลย่านชานเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในปี 2544 บริษัท 
ได้เริ่มนโยบายในการสร้างบ้านเสร็จก่อนขายเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ 
   
 	 2.2.	ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย	
   บริษัทดำเนินการสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพ่ือขาย ซ่ึงจะพิจารณาทำเลย่านใจกลางเมืองเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางไปทำงาน และมุ่งตลาดกลุ่มเจ้าของ 
กิจการและผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปที่มีสถานที่ทำงานอยู่ใจกลางเมือง ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้บริษัทยังมิได้มีการขึ้นโครงการ
อาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายที่มีทำเลย่านใจกลางเมือง แต่อย่างไรก็ตามในปี 2547 บริษัทได้มีการก่อสร้างอาคารสูงเป็น
ที่พักตากอากาศริมชายทะเลที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อจากโครงการเดิมที่มีที่ดินและใบอนุญาตปลูกสร้าง
เดิม ซึ่งได้เปิดขายโครงการในเดือนตุลาคม 2548 และได้ขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยหมดในไตรมาส 2 ปี2549 
 	 	
	 	 2.3.	ธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่า(ธุรกิจเซอร์วิส	อพาร์ทเม้นท์)	
   บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการก่อสร้างอาคารและเช่าอาคารที่พักอาศัยให้เช่า เพื่อให้บริการที่พักอาศัยแก่
ลูกค้าชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและมีความต้องการเช่าที่พักอาศัยอยู่ในระยะยาว โดยคำนึงถึงการ
ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักอาศัย ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการอยู่
ในบริเวณใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งให้มีบริการห้องประชุม ศูนย์ธุรกิจ ห้องอาหาร การบริการทำความ
สะอาดห้องพัก และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
   
  2.4.	ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า	
   บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการก่อสร้างอาคารสูง เพื่อให้บริการพื้นที่สำนักงานให้เช่าแก่ลูกค้า โดยเลือก 
ทำเลที่ตั้งของโครงการให้อยู่ในศูนย์กลางธุรกิจ (CBD: Central Business District)  
 
	 	 2.5.	ธุรกิจรับจ้างบริหารอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัยให้เช่า	
   บริษัทและบริษัทย่อยได้รับจ้างบริหารอาคารสำนักงาน เวฟเพลส (Wave Place) อาคารสำนักงานคิวเฮ้าส์ ลุมพินี และ 
อาคารสำนักงานคิวเฮ้าส์ เพลินจิตให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์ รวมท้ังโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ เรสซิเด้นท์ 
พร้อมพงษ์ และโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ สวัสดี ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II 
นอกจากนี้ยังรับจ้างจัดทำบัญชีให้แก่บริษัท แอล เอช สาทร จำกัด บริษัท แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รวมทั้งโครงการ 
River Heaven โครงการเซ็นเตอร์ พอยท์ วิทยุ และโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท ทองหล่อให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
และสิทธิเรียกร้อง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II  
  
	 	 2.6.	การลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทอื่น		
 
   2.6.1. บริษัทย่อย บริษัทได้ลงทุนใน 5 บริษัท ได้แก่  
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     (b) Q. H. Management Co., Ltd., (the Company holds 17% of shares and the remainder of 83% 
held by Centre Point Management Co., Ltd.,) in order to carry out the business of managing of public utilities at 
housing project of the Company which started to operate in the second quarter of 2003.  
     (c) Casa Ville Co., Ltd., (the Company hold 100% of shares). Initially, the company had an 
objective to take employment in office building management but being to carry out the business of housing 
development and lands for sales in 2005 by focusing on single house and townhouse customer group at the price 
level from Baht 4 million to Baht 6 million. 
     (d) Q.H. International Co., Ltd., (the Company hold 100% of shares) was established for 
investment purpose in various companies.  
     (e) Q.H. International (BVI) Co., Ltd., its 100 % of shares was hold by Q.H. International Co., Ltd. 
The Q.H. International (BVI) Co., Ltd had invested in hotel and office spaces rental business which managed by 
Harbour View Co., Ltd. in Haiphong city of Vietnam with shares proportion of 14.15 %.  
 
   2.6.2 Associated Companies: The Company has invested in 3 associated companies as followed : 
     (a) Home Products Center Public Company Limited which is the Company’s long term investment 
in which the Company has held 20.94 % of shares in carrying out the business in providing services and sales of 
construction materials, home decorations electrical appliances in diversification of goods and complete circuit by 
using marketing policy of One Stop Shopping Home Center which enables the buyers to buy goods in full 
desirable items because goods are diversified. In addition, there are other services provided; such as, room 
designing, delivery services, service in hiring contractors and special purchase orders. Presently, Home Product 
Center Public Company Limited has a total of 26 branches and each company’s branch is located in the populated 
and housing settlement areas quite convenient for the buyers to travel to buy such goods. The form on goods 
setting arrangement is identical in every branch by emphasizing the convenience of the buyers in selecting goods. 
Home Product Center Public Company Limited focuses on the customer group having their own houses at 
housing settlements and general construction contractor. 
     (b) Quality Construction Products Public Company Limited in which the Company and its subsidiary 
(Q. H. International Co., Ltd.,) have collectively held shares in the proportion of 25.78%. Quality Construction Products 
Public Company Limited has been registered on the Stock Exchange of Thailand on 6 January 2004 to carry out 
the business of the production and sales of Autoclaved Aerated Concrete (AAC) in the form of perfectly complete 
house pieces; such as, blocks, wall, floor, roofing, lintels, openings, steps including accessories to latch onto 
between plank, cement and stucco. Presently, Quality Construction Products Public Company Limited, in most 
case, carries out the business of goods direct sales to customers, having sales agents in various regions of the 
country; such as, Southern Region, Upper Northern Region and Eastern Region. The company’s customers 
consist of several categories; such as, construction contractors, project owners and general customers. 
     (c) Land and Houses Retail Bank Plc, a long term investment commitment in which the 
Company has shares in proportion of 27.0 %. Its nature of business is banking for retailers which dealing with 
deposit of monetary, mortgages, corporate and personal loans.  
     (e) Quality Houses Property Fund, a long term investment commitment in which the company hold 
shares in the proportion of 25.66 %. Its nature of business is for investing in property for rent. It was registered 
as Property Fund, closed-end fund type with capital of baht 7,970.0 million. Projects in which the Quality Houses 
Property Fund has been invested in are Q. House Lumpini office space rental, Q. House Ploenchit and Wave Places.  
 
   2.6.3 Other Companies: That is Harbour View Co.,Ltd which invested by the Q.H. International (BVI) 
Co., Ltd., with proportion of shares of 14.15 % as mentioned under 2.6.1 (e).  
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     (ก) บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) เพื่อดำเนินธุรกิจ
อาคารที่พักอาศัยให้เช่า (เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์) และรับบริหารอาคารที่อยู่อาศัยให้เช่า และธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า 
ชื่อ โครงการอาคารสำนักงานคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ในไตรมาส 4 ปี 2549 บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัดได้
จำหน่ายโครงการอาคารสำนักงานคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้าส์ 
     (ข) บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 17 และส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 
83 ถือโดยบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด) เพื่อดำเนินธุรกิจรับบริหารงานสาธารณูปโภคโครงการบ้านของ
บริษัท โดยเริ่มดำเนินธุรกิจในไตรมาส 2 ปี 2546 
     (ค) บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยแรกเริ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รับจ้างบริหารอาคารสำนักงาน แต่ในปี 2548 บริษัทดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการพัฒนาบ้านพร้อมที่ดินเพื่อขาย โดยมุ่งเน้น
กลุ่มลูกค้าบ้านเดี่ยวและบ้านทาวน์เฮ้าส์ที่อยู่ในระดับราคา 4-6 ล้านบาท  
     (ง) บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด ซ่ึงบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อลงทุนในบริษัทต่างๆ 
     (จ) บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล (บีวีไอ) จำกัด ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 
ในสัดส่วนร้อยละ 100 และบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด ได้เข้าลงทุนในบริษัท ฮาเบอร์วิว จำกัด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจโรงแรมและอาคารสำนักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง ประเทศเวียดนาม โดยถือหุ้นอยู่ในบริษัทดังกล่าวใน
สัดส่วนร้อยละ 14.15 
 
   2.6.2. บริษัทร่วม บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัทร่วม 3 บริษัท ได้แก่ 
     (ก) บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซ่ึงบริษัทลงทุนระยะยาวโดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
20.94 ประกอบธุรกิจให้บริการและจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีความหลากหลายของ
สินค้าแบบครบวงจร โดยใช้นโยบายการตลาด One Stop Shopping Home Centre ทำให้ผู้ซื้อได้สินค้าครบถ้วนโดยมี
สินค้าให้เลือกหลากหลาย รวมถึงให้บริการออกแบบห้องต่างๆ บริการจัดส่ง บริการจ้างผูรั้บเหมา และบริการส่ังซ้ือพิเศษ 
ซึ่งในปัจจุบันบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)  มีสาขาทั้งสิ้นจำนวน 26 สาขา โดยแต่ละสาขาของบริษัทจะ
ตั้งอยู่ในทำเลที่มีผู้อาศัยอยู่หนาแน่น ใกล้หมู่บ้านและผู้ซื้อมีความสะดวกในการเดินทางไปซื้อสินค้า รูปแบบการจัดแบ่ง
สินค้าจะเหมือนกันทุกสาขา โดยเน้นที่ความสะดวกในการเลือกซื้อ บริษัท  โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จะมุ่ง
เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีบ้านของตนเอง อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ และผู้รับเหมาที่รับจ้างก่อสร้างทั่วๆ ไป 
     (ข) บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อย(บริษัท คิว.เอช. 
อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด) ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 25.78 และบริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 
ได้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547 ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่าย
วัสดุคอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete-AAC) โดยผลิตและจำหน่ายเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ของบ้านที่ครบถ้วน
สมบูรณ์แบบ ได้แก่ บล็อก แผ่นผนัง แผ่นพื้น แผ่นหลังคา ทับหลังช่องเปิด ขั้นบันได รวมทั้งอุปกรณ์ยึดติดระหว่างก้อน
หรือระหว่างแผ่น ปูนก่อและปูนฉาบ ปัจจุบันบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จำหน่ายสินค้าให้แก่
ลูกค้าโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ และมีตัวแทนจำหน่ายตามภาคต่างๆ เช่น ภาคใต้ ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออก 
ลูกค้าของบริษัทมีหลายประเภท ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และลูกค้าทั่วไป 
     (ค) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายย่อย จำกัด (มหาชน) ซ่ึงบริษัทลงทุนระยะยาวโดยถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 27.0 ประกอบธุรกิจธนาคารเพ่ือรายย่อยซ่ึงให้บริการเก่ียวกับเงินฝาก สินเช่ือท่ีอยูอ่าศัย สินเช่ือธุรกิจ และสินเช่ือบุคคล 
     (ง) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ ซึ่งบริษัทลงทุนระยะยาวโดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
25.66 ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและได้รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จำนวนเงินของโครงการ 7,970.0 ล้านบาท ทรัพย์สินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ควอลิตี้ เฮ้าส์ได้ลงทุน ได้แก่โครงการอาคารสำนักงานให้เช่า ภายใต้ชื่อโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โครงการคิวเฮ้าส์ 
เพลินจิต และโครงการเวฟเพลส   
 
   2.6.3. บริษัทอื่น ได้แก่ บริษัท ฮาเบอร์วิว จำกัด ซ่ึงบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล (บีวีไอ) จำกัด ได้ลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2.6.1 (จ) 
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T he Company’s Investments 

 Company Type of Business 

1) Subsidiary companies 
1.1 Q.H. International Co., Ltd. Serviced apartment, managing of serviced apartments 76,836 100 
   owned by others in Thailand, and holding company 
1.2 Centre Point Management Co., Ltd.   Serviced apartment, managing of serviced apartments  78,500 100 
  owned by others in Thailand, and office building for rent  
1.3. Casa Ville Co., Ltd.  Developing property for sale 50,000 100 
1.4 Q.H. Management Co., Ltd. Managing of public utilities at housing projects and  89,000 17 
  developing property for sale 
2) Associated companies 
2.1 Quality Construction Products Plc. Manufacturer and distributor of construction materials 400,000 24 
2.2 Home Products Center Plc. Supplier of construction materials and home decorations 1,919,818 21 
2.3 Land and Houses Retail Bank  Plc.  Retail Bank 1,900,000 27 
2.4 Quality Houses Property Fund Property Investment 7,970,000 26 

1. The investments of Quality Houses Plc. 

1. Quality Construction Products Plc. Manufacturer and distributor of construction materials 400,000 2 
2. Q.H.  International (BVI) Co., Ltd. Invests in foreign company 30,796 100 

2.  The investments of Q.H. International Co., Ltd. (Subsidiary) 

Q.H. Management Co., Ltd. Managing of public utilities for housing projects and  89,000 83 
  developing property for sale 

3. The investment of Centre Point Management Co., Ltd. (Subsidiary) 

Harbour View Co., Ltd. Hotels and office buildings for rent in rental in  6,849 14 
  Haiphong City, Vietnam. 

4. The investment of Q.H. International (BVI) Co., Ltd. 

   Paid up capital Share-holding 
   (Thousand Baht) % 

 Company Type of Business    Paid up capital Share-holding 
   (Thousand Baht) % 

 Company Type of Business    Paid up capital Share-holding 
   (Thousand Baht) % 

 Company Type of Business    Paid up capital Share-holding 
   (Thousand U.S. Dollors) % 
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he Company’s Investments 
เงินลงทุนของบริษัท 

   ทุนชำระแล้ว % 
   (พันบาท)  การถือหุ้น 
 ชื่อบริษัท ประเภท / ลักษณะธุรกิจ 

1) บริษัทย่อย 
1.1 บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เช่าพื้นที่ในอาคารที่พักอาศัย รับจ้างบริหารอาคาร 76,836 100 
  ที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน และลงทุนในบริษัทต่างๆ  
1.2 บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์  แมเนจเม้นท์ จำกัด  รับบริหารอาคารที่พักอาศัยและให้เช่าพื้นที่ใน 78,500 100 
  อาคารสำนักงาน 
1.3. บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 50,000 100 
1.4 บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำกัด รับบริหารงานสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการบ้าน 89,000 17 
   และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
2) บริษัทร่วม 
2.1 บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานก่อสร้าง 400,000 24 
2.2 บริษัท โฮมโปรดักส์  เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 1,919,818 21 
2.3 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายย่อย จำกัด(มหาชน)  ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย 1,900,000 27 
2.4 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 7,970,000 26 

1.  เงินลงทุนของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 

1. บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานก่อสร้าง 400,000 2 
2. บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ 30,796 100 

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

3.  เงินลงทุนของบริษัท เซ็นเตอร์ พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) 

บริษัท ฮาร์เบอร์วิว จำกัด โรงแรมและอาคารสำนักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง 6,849 14 
  ประเทศเวียตนาม 

4.  เงินลงทุนของบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ ) จำกัด 

   ทุนชำระแล้ว % 
   (พันบาท)  การถือหุ้น 
 ชื่อบริษัท ประเภท / ลักษณะธุรกิจ 

   ทุนชำระแล้ว % 
   (พันบาท)  การถือหุ้น 
 ชื่อบริษัท ประเภท / ลักษณะธุรกิจ 

   ทุนชำระแล้ว % 
   (พันเหรียญสหรัฐ)  การถือหุ้น 
 ชื่อบริษัท ประเภท / ลักษณะธุรกิจ 

บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำกัด รับบริหารงานสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการบ้าน  89,000 83 
  และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
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Warrant Information 

 On 31 December 2006, the company has issued warrants to purchasing new ordinary shares of the Company 

as follows: 

 

(a) Warrants to purchase new ordinary shares of Quality Houses Plc. No. 4  (QH-W4)   

 Number of warrants offered : 1,176,422,245 units      

 Offer Price : 0 Baht per unit 

 Number of unexercised warrants  : 1,156,961,295 units  

 Number of ordinary shares allocated for the exercise rights  : 1,156,952,493 shares * 

 Exercise ratio to 1 unit of warrant : 1.00309 shares 

 Exercise price : 1.19631 Baht per share  

 Life of warrants : Five years since issuance date 

 Conversion period : Every three months 

 Maturity Date : 11 September 2008 

 

(b) Warrants to purchase new ordinary shares of Quality Houses Plc. to directors, employees and subsidiary’s 

 employees No. 3 (ESOP-W3). Detail as follows :  

 Number of warrants offered : 100,000,000 units      

 Offer Price : 0 Baht per unit  

 Number of unexercised warrants : 67,447,992 units  

 Number of ordinary shares allocated for the exercise rights : 67,447,992 shares *  

 Exercise ratio to 1 unit of warrant : 1 share 

 Exercise price : 1 Baht per share  

 Life of warrants : Three years since issuance date 

 Conversion period : Every three months 

 Maturity Date : 15 September 2007 

 
Note : * The company has allocated additional 150,000,000 ordinary shares in order to accommodate exercise of rights 

   according to warrants of all kind, however prices and ratio of right exercises must comply with rules and 

   conditions specified. Remain of ordinary shares is of 110,310,885.   

   ** Dilution Effect of additional shares occurs as a result of exercise of rights in purchasing of ordinary shares, 

   please see under Risk, number 3.5. 
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arrant Information 
ข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ใช้สิทธิและยังไม่หมด

อายุการใช้สิทธิ ดังต่อไปนี้  

 

(ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (QH-W4) รายละเอียดดังน้ี 

 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 1,176,422,245 หน่วย      

 ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 

 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ : 1,156,961,295 หน่วย  

 จำนวนคงเหลือของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ : 1,156,952,493 หุ้น *  

 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1.00309 หุ้น  

 ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น : หุ้นละ 1.19631 บาท  

 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ทุก 3 เดือน 

 วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 11 กันยายน 2551 

 

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/ 

 หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP-W3) รายละเอียดดังนี้ 

 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 100,000,000 หน่วย       

 ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 

 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ  : 67,447,992 หน่วย  

 จำนวนคงเหลือของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ : 67,447,992 หุ้น * 

 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้น  

 ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น : หุ้นละ 1 บาท   

 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ทุก 3  เดือน 

 วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 15 กันยายน 2550 

 
หมายเหตุ : * บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น เพื่อสำรองเพิ่มเติมรองรับการใช้สิทธิตามใบ 

   สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทุกชนิด ทุกประเภทของบรษิัท ซึ่งอาจมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตรา 

   การใช้สิทธิตามข้อกำหนดและเง่ือนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซ่ึงคงเหลือหุ้นสามัญดังกล่าวจำนวน 

   110,310,885 หุ้น  

  ** ผลกระทบของการเพ่ิมจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้ว(Dilution Effect)จากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 

   ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ข้อที่ 3.5 
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Marketing and Competitiveness 

1.	 	 Marketing	
 
  1.1	Products	
  The Company categories its products based on their business categories by using different strategies 
schemes as stated the following: 
   1.1.1 Real Estate for Sale Business 
     - Single detached house for sale Business 
   In 2006, the company’s policy was to widen its customers to include middle level income, which 
could be categorized as followed : 
    The Quality Houses Public Company Limited focuses on a target group whose incomes 
range in high level by offering the average housing price of baht 12 million in 2006. Such target group has a clear 
and rational criteria in house purchasing and considers goodwill of entrepreneur, house quality and its delivery as 
well as a reasonable price. The company understands those vital facts well and constantly enhances the quality of 
houses building to meet customer’s maximum satisfaction. All these projects begin with “Pruekpirom”, 
“Laddarom” and “Vararom” in their names. The company’s policy aims at building pre-built house which 
incorporates these five 5 qualities :  
     • Splendid Design 
     • Premium Grade Materials 
     • Superior Society 
     • Efficient Security System 
     • Reliable Service 
 
    The Casa Ville Co., Ltd, a subsidiary company in which the Company holds 100 percent of 
shares. In 2005, the company had entered real estate business by focusing its products on single detached house 
and townhouse for sale aiming at middle incomes customers, a high demand group with prices between baht 3-5 
million. This target group starts to set their family, and thus aiming at a quality of life and not to far from the 
cities. “Casa Ville” is noted for single detached house and “Casa City” for a townhouse.  
     -  Residential Condominium for Sale Business 
   The Company has policy to expand residential condominium for sale business by considering projects 
with properly yielding located in the heart of the city, near or by BTS and MRT. A target group is included office 
workers or new generation whose convenience is to commute to works and having urban lifestyles.  
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arketing and Competitiveness 
การตลาดและการแข่งขัน 

1.	 	 การตลาด	
   
  1.1	ผลิตภัณฑ์	
  บริษัทได้มีการจัดแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มตามประเภทของธุรกิจแต่ละประเภท โดยจะใช้กลยุทธ์การแข่ง
ขันที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมแต่ละประเภทธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
   1.1.1 ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 
     - ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน 
  ในปี 2549 บริษัทได้มีนโยบายขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้กว้างขึ้น โดยการเพิ่มสินค้าเพื่อเสนอแก่ลูกค้าที่มี
รายได้ระดับกลาง ซึ่งมีการแบ่งสินค้าแยกตามบริษัทได้ดังนี้ 
   บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นพัฒนาและขายบ้านพร้อมที่ดินให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีราย
ได้ระดับสงู โดยราคาเฉล่ียของบ้านและท่ีดินท่ีขายในปี 2549 เท่ากับ 12 ล้านบาท โดยกลุ่มลกูค้าดังกล่าวมีเกณฑ์ใน
การเลือกซ้ือท่ีชัดเจนและมีเหตุผล คำนึงถึงช่ือเสียงของผูป้ระกอบการ คุณภาพของบ้าน การส่งมอบบ้าน และราคาที่
สมเหตุผลซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาและยกระดับคุณภาพบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะ
สร้างความพึงพอใจสงูสุดให้แก่ลกูค้า ซ่ึงจะใช้ช่ือโครงการท่ีข้ึนต้นว่า “พฤกษภ์ริมย”์ “ลดัดารมย”์ และ “วรารมย”์ 
โดยบริษัทมีนโยบายการสร้างบ้านเสร็จพร้อมขาย ด้วยบ้าน 5 คุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 
     • ออกแบบสวยล้ำสมัย 
     • วัสดุเยี่ยม 
     • สังคมดี 
     • ความปลอดภัยสูง 
     • ให้บริการอย่างจริงใจและซื่อสัตย์ 
   บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 100 ได้เริ่มประกอบธุรกิจ
จัดสรรบ้านและที่ดินทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์เพื่อขายในปี 2548 โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางที่อยู่ในระดับ
ราคา 3-5 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับราคาที่มีอุปสงค์มาก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าที่เริ่มต้นสร้างครอบครัวที่
ต้องการคุณภาพชีวิตท่ีดี สำหรับทำเลท่ีต้ังโครงการไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก โดยใช้ช่ือโครงการสำหรับบ้านเด่ียวว่า 
“คาซ่า วิลล์” และโครงการที่เป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ว่า “คาซ่า ซิตี้” 
     - ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย  
  บริษัทมีนโยบายในการขยายงานธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โดยพิจารณาโครงการท่ีมีผลตอบแทน 
การลงทุนที่เหมาะสม มุ่งเน้นทำเลที่ตั้งโครงการใจกลางเมืองหรือใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
เป็นหลัก โดยเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นพนักงานบริษัทหรือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางไป
ทำงานและมีรูปแบบการใช้ชีวิตในเมืองเป็นส่วนใหญ่ 
   1.1.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่า ได้แก่ 
     - ธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่า/เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์  
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   1.1.2 Real Estate for Rent Business 
     -  Residential Condominium For Rent Business/Serviced Apartment 
   In operating serviced apartment, the Company may develop its own projects or rent property to do 
business as necessary. The Company aims to select the location of the projects in central business district. 
Moreover, the Company emphasizes to provide additional services to facilitate tenant’s business and living 
conditions such as providing the modern and effective communication equipments. 
     - Office Buildings for Rent Business 
   In operating office buildings for rent, the Company develops its own buildings locating in prime 
business district with full options of public utilities and telecommunication services. The Company also focuses on 
quality of buildings, first class services and smart designs of layouts which will facilitate business’s operation effectively. 
  1.2	Pricing	Policy	
  The Company has a pricing policy in accordance with its business competency. 
  1.3	Sale	and	Sale	Channels	for	Each	Business	Category	
   1.3.1 Sale of Single Detached House and Condominium Unit 
  The Company utilizes sale channel through its agent offices located at each project. 
   1.3.2 Residential Apartment for Rent Business/Serviced Apartment 
  The Company utilizes several sale channels e.g. Company’s sale agents, corporate sale agents, and 
website. However, most of the total sale is done through its own sale offices, due to the Company’s primary 
objective is to maintain customers’ relationship and satisfaction. The following denotes sale channels :  
   - Sale done through Company’s staff : customers can contact sale centre at the head quarter 
        who can provide details of all projects. 
   - Sale done through Corporate Sale Agents : the Company offers business opportunity for all 
        agents who introduce customers to the project with 
        100 percent commission on the first month. This 
        channel helps increase the opportunity in gaining 
        more customers as well as others.  
   - Sale done through company’s website : the Company facilitates foreign customers by offering 
        reservation through website and this considered a  
        potential channel which tends to increase in its 
        number each year. 
   1.3.3 Office Spaces Building for Rent 
   The Company’s main channel of sale is through corporate agents. The agents have extensive number 
of customers and products, and thus customers can view several spaces before making decision. On the other 
hand, customers still are able to contact directly to the Company’s sale agents if they wish to. 
  1.4	Target	Groups	
  The Company’s customers are characterized in retail business and can be classified as follows: 
   1.4.1 Single Detached House Business and Residential Condominium for Sale Business 
  This target group consists of the executives, business owners, entrepreneurs, state enterprises’ workers 
and private company’s workers. 
   1.4.2 Real Estate for Rent Business 
   - Office Building for Rent:  This target group is from both Thai and foreign firms of   medium 
         and large sizes who require office spaces in the heart of city.  
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  ในการดำเนินโครงการอาคารที่พักอาศัยให้เช่า บริษัทมีทั้งพัฒนาโครงการเองหรือเช่าสินทรัพย์มาเพื่อดำเนิน
ธุรกิจให้เช่าต่อตามความเหมาะสมของโอกาสทางธุรกิจ  ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งในย่านใจ 
กลางเมืองใกล้ศูนย์ธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังเน้นการให้บริการที่มีมากกว่าโครงการอาคารที่พักอาศัยให้เช่าทั่วๆ ไป 
โดยมีส่ิงอำนวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจการงาน และการดำรงชีวิตประจำวันของผูพั้กอาศัย เช่น สาธารณปูโภค 
ต่างๆ อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
     - ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า  
  ในการดำเนินโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า บริษัทพัฒนาโครงการเองเพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าต่อ บริษัทมุ่ง
เน้นการพัฒนาโครงการที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและการ
สื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบครัน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาคารที่ได้มาตรฐาน การให้
บริการที่มีคุณภาพ และมีการวางรูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การดำเนิน
ธุรกิจต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
	 	 1.2	นโยบายราคา	
  บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาในลักษณะที่ สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ 
  1.3	การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจแต่ละประเภท	
   1.3.1 การขายบ้านพร้อมที่ดินและขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 
  บริษัทมีการใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายโดยผ่านสำนักงานขายของบริษัทที่ตั้งอยู่ ณ โครงการนั้นๆ  
   1.3.2 อาคารที่พักอาศัยให้เช่า/เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์  
  บริษัทมีการใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายหลายรูปแบบ ได้แก่ การขายโดยพนักงานบริษัท การขายโดยผ่าน
ตัวแทน และการขายผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท ซึ่งยอดขายโดยส่วนใหญ่ของบริษัทจะขายผ่านพนักงาน ทั้งนี้เพื่อ
มุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกและพึง
พอใจในการใช้บริการ บริษัทได้มีช่องทางการจำหน่ายดังต่อไปนี้ 
   -  การขายโดยพนักงานบริษัท  : ลูกค้าสามารถติดต่อกับพนักงานที่สำนักงานขายส่วนกลาง  ซึ่ง 
        สามารถให้รายละเอียดได้ครบทุกโครงการ 
   - การขายโดยผ่านตัวแทน : บริษัทเปิดโอกาสให้ตัวแทนทุกบริษัทสามารถหาลกูค้ามาเช่าพ้ืนท่ี 
        ได้โดยจ่ายค่าตอบแทนร้อยละ 100 ของค่าเช่าเดือนแรก เน่ืองจาก 
        เป็นช่องทางที่สามารถหาลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น  
   - การขายผ่านเว็บไซด์ของบริษัท : บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าชาวต่างประเทศที่มีความ 
        ต้องการเข้าพักในห้องชุดพักอาศัยด้วยการจองผ่านเว็บไซด์ของ 
        บริษัท ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นลำดับทุกปี 
   1.3.3 อาคารสำนักงานให้เช่า  
  บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายโดยส่วนใหญ่ขายผ่านตัวแทน ทั้งนี้เพราะตัวแทนมีเครือข่ายทั้งลูกค้าและ
สินค้าที่กว้างขวาง ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าได้หลายแห่งก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ลูกค้าของบริษัทสามารถ
ติดต่อเช่าพื้นที่ได้โดยตรงกับพนักงานขายพื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่าของบริษัท 
  1.4	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	
  ลูกค้าของบริษัทมีลักษณะเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี้ 
   1.4.1 ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 
  กลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้แก่ ผูบ้ริหารระดับสงู เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าท่ีรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน 
   1.4.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ 
   -  ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า : กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้ง 
        บริษัทไทยและบริษัทต่างชาติที่ต้องการอาคารสำนักงานย่าน 
        กลางใจเมือง 
   - ธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่า/ : กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ กลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ 
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  - Serviced Apartment:   This target group aims at foreigners who are on business trips or  
         contracts to work in the organisations ranging from 1 month to 2  
         years and including long-stay tourists.  
  1.5	Environmental	Impact	
  All projects carried out have been approved and licensed by the environmental committees, and thus 
created no environmental impacts. Strategies adopted to control environmental impacts are as followed :  
  - Construction factor, the Company adopts noise control measures to control noise pollution that might 
cause effect to the surrounding communities, as well a paramount concern on storing tools and equipments in 
safe places, construction site control, prevention of dust and keep nice and tidy of the site its self.  
  - Office Building and Serviced Apartments, the company brings forward measures of prevention and 
control of environment impacts on infrastructures, for instance parking spaces management, garbage management 
and sewage treatment, etc.  
  In conclusion, all the projects operated by the Company and its subsidiaries create no impacts on the 
environment.  
  
2.	 	 Industrial	Situation	and	Competitiveness	
  2.1	Single	Detached	House	Business	
  The overview of real estate business in third quarter of 2006 displayed an expansion of houses register in 
Bangkok and metropolitans were equal to 60,734 units or 21.2 percent when compared to the same period in 
2005, which was 50,098 units. However, when considered at single detached house alone, in third quarter of the 
same year, it displayed a decline in number which was 33,467 units or 4.6 percent, while it was 35,087 units in 
2005. When we consider by means of construction on third quarter of 2006, houses built by its owner or built on 
request will be on the rise which was 20,117 units or equivalent to 21.4 percent compared to third quarter in 
2005, which was 16,572 units. Then, houses built by entrepreneurs shrank from previous year, especially on third 
quarter of 2006 which decreased 13,346 units or 27.9 percent, compared to the same period in 2005 which was 
18,515 units which affected from several negative factors, for instance, political impact, petrol prices hiking, rising 
cost of construction materials and interest rate. All these aspects affect the entrepreneurs and home buyers alike. 
Toward the end of 2006, there were positive sign from declining of petrol prices, inflation rate and interest rate. 
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    เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์   หรือทำงานในบริษัทเอกชนและองค์กรต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
        ถึง 2 ปี รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการมาพักผ่อน 
        ระยะยาว 
  1.5	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
  เน่ืองจากโครงการส่วนใหญ่ท่ีบริษัทจัดทำได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมครบถ้วนแล้ว โดยบริษัท 
มีการดำเนินการควบคุมปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
  - การก่อสร้างบริษัทจะมีการควบคุม และป้องกันดแูลด้านเสียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน การจัดเก็บเคร่ือง
มืออุปกรณ์และควบคุมการก่อสร้างให้มีความปลอดภัย การป้องกันฝุ่น และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สถานที่ก่อสร้าง เป็นต้น 
  - ด้านอาคารสำนักงาน และอาคารที่พักอาศัยให้เช่า บริษัทมีมาตรการป้องกันและควบคุมดูแลไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านปัญหาสาธารณูปโภค เช่น การจัดการเกี่ยวกับการจอดรถ การจัดการขยะ และตรวจ
สอบสภาพน้ำทิ้ง เป็นต้น   
  ดังนั้นโครงการทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด 
 
2.	 	 สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	
	 	 2.1	ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน	
  สภาพของตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวม ณ ไตรมาส 3 ของปี 2549 มีจำนวนที่อยู่อาศัยที่จดทะเบียนในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑลขยายตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 60,734 หน่วยหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.2 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 50,098 หน่วย อย่างไรก็ตามตลาดที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ณ 
ไตรมาส 3 ของปี 2549 ปรับตัวลดลงอยู่ที่จำนวน 33,467 หน่วยหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันของปี 2548 ที่จำนวน 35,087 หน่วย ซึ่งหากจำแนกรูปแบบการก่อสร้างจะพบว่าบ้านเดี่ยวที่สร้างเอง
หรือบริษัทรับสร้างบ้านจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ณ ไตรมาส 3 ของปี 2549 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
จำนวน 20,117 หน่วยหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 ที่จำนวน 
16,572 หน่วย ในขณะที่บ้านเดี่ยวที่สร้างโดยผู้ประกอบการปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ณ ไตรมาส 3 ของ
ปี 2549 มีการปรับตัวลดลงจำนวน 13,346 หน่วยหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 27.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2548 ที่จำนวน18,515 หน่วย เนื่องจากในปี 2549 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบหลายด้าน เช่น ปัจจัย
ด้านการเมือง ภาวะราคาน้ำมันที่ปรับตัวอยู่ในระดับราคาสูง ต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น และการปรับ
ตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และผู้ซื้อที่อยู่อาศัยโดยตรง
อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2549 ยังมีปัจจัยบวกของการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน อัตราเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัว
อัตราดอกเบี้ยเริ่มคงที่และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง เป็นต้น  
 
 
 
 
 

ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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  Trend of real estate market in 2007 is expected to rise as a result of positive signs for instance 4-5 
percent economic growth’s rate as suggested by decrease of petrol price, slow down of inflation rate and stability 
of interest rate. These factors will result in consumers’ confidence in purchasing of properties.  
  However, an aggressive market requires entrepreneurs to be cost efficiency, especially at the employment 
of technology to reduce cost of production and a study of consumers’ demand in order to respond to the real 
need of home buyers, thus major entrepreneurs will have an advantage over middle and small scale operators, 
and it can inquire greater market shares from small scale operators.  
  Marketing	Outstanding	Points	
  The succeeding marketing outstanding points of the Company are as follow : 
  • Location 
   Most of the Company’s housing projects are located in good areas and not far from business centres. 
   They are scattered around Bangkok and metropolitan, fully equipped with public facilities and easily 
   connect to city’s centres.  
  • Pre-Built Houses and Ready to Move In Strategy 
   The Company adopts pre-built house and ready to move in- strategies to draw customer’s confidence, 
   in which customers can see finished, quality and standard product before purchasing. Each house will 
   be examined before hand over to purchasers. This will help the Company to decrease problems on 
   construction work, time and its cost as well as financial cost. 
  • Quality 
   The Company’s policy aims at 5 qualities as the following: 
   - Splendid Design  
    The Company has developed housing design and its utility areas for maximum benefit and comfortable  
    use of customers to distinguish its product form other competitors. 
   - Premium Materials 
    The Company has exclusively selected and chosen high standard materials for outside and inside 
    construction in order to fit each housing design. As the fact that the Company is well-known in 
    quality house construction and its tight control and examination of standard in each procedure before 
    delivering the product to customers, all of its products, therefore, have the same standard. 

Additional in Registered Single House in Bangkok and its Peripheries 

30,000 

25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

19
,3

32
 

Source : Government Housing Bank 

14
,7

98
 

3,
35

6 

6,
48

9 

5,
80

2 8,
60

4 

17
,9

11
 

26
,6

31
 

18
,5

15
 

13
,3

46
 

25
,5

45
 

26
,5

07
 

20
,6

29
 

14
,6

72
 

16
,6

39
 

18
,2

39
 

16
,3

69
 

16
,6

81
 

17
,6

17
 

16
,5

72
 20

,1
17

 

Single Detached House 
House Built by Owner 

(Jan.-Sep.)   (Jan.-Sep.) 
2,7

97
 



��Annual Report  2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2550 คาดว่าตลาดที่อยู่อาศัยจะมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปี 2549 ที่ผ่านมา 
จากปัจจัยบวกที่เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น เช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มขยายตัวประมาณร้อยละ 4-5 
เนื่องจากระดับราคาน้ำมันที่ได้มีการปรับตัวลดลง อัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยเริ่มมี
เสถียรภาพและมีแนวโน้มปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจมากขึ้นใน
การที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์  
  อย่างไรก็ตาม สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการบริหารต้นทุนก่อสร้างที่ดี 
โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีก่อสร้างที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต และการศึกษาความต้องการของผู้
ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ เพ่ือท่ีจะสามารถผลิตสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการของผูซ้ื้อได้อย่างแท้จริง ดังน้ันผูป้ระกอบ 
การรายใหญ่จึงมีความได้เปรียบผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากผู้
ประกอบการรายย่อยได้  
	 	 จุดเด่นด้านการตลาดที่ใช้ในการแข่งขัน	
  จุดเด่นทางด้านการตลาดที่ทำให้บริษัทสามารถประสบความสำเร็จในการแข่งขันกับคู่แข่ง ได้แก่ 
  • ทำเลที่ตั้ง 
   โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ตั้งอยู่ในรัศมีที่ไม่ห่างจากย่านธุรกิจ โดยกระจายอยู่รอบ 
   กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรุงเทพมหานครและใกล้กับระบบสาธารณูปโภค สามารถเดินทาง 
   เข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวก 
  • กลยุทธ์บ้านสร้างเสร็จก่อนขายและพร้อมอยู่อาศัย 
   บริษัทได้ใช้กลยุทธ์การสร้างบ้านเสร็จพร้อมให้ลูกค้าเข้าอยู่อาศัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดย 
   ลูกค้าจะได้เห็นสินค้าในสภาพที่สร้างเสร็จแล้วที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพราะบ้านทุกหลังจะต้อง 
   ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานควบคุมคุณภาพก่อนที่จะเสนอขายลูกค้า ซึ่งมีผลให้บริษัท 
   สามารถลดปัญหางานก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง ต้นทุนการก่อสร้าง รวมถึงต้นทุนทางการเงิน 
  • คุณภาพ  
   บริษัทมีนโยบายในการมุ่งเน้น 5 คุณภาพ ดังนี้คือ 
   - คณุภาพดา้นออกแบบสวย ลำ้สมยั 
    บริษัทได้มีการพัฒนาแบบบ้านและพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ 
    มีความสะดวกสบาย ในการใช้สอยของลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าจากคู่แข่ง 
   - คณุภาพดา้นวสัดเุยีย่ม 
    บริษัทได้คัดสรรและเลือกวัสดุตกแต่งที่ได้มาตรฐานสูงในการก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกบ้าน 
    อย่างพิถีพิถัน รวมทั้งมีความเหมาะสมลงตัวกับบ้านในแต่ละแบบ ประกอบกับความมีชื่อเสียงของ 
    บริษัทในด้านการก่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพ และระบบการควบคุมตรวจสอบมาตรฐานสินค้าในแต่ละ 
    ข้ันตอนท่ีเข้มงวดก่อนท่ีจะส่งมอบให้ลกูค้า ทำให้สินค้าของบริษัทมีคุณภาพสงูเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวจดทะเบียนเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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Quality Houses Public Company Limited��

   - Superior Society 
    The Company has planted shady greenery trees within each project, built up private and quiet 
    environment surrounded by neighbors in the same society. 
   - Efficient Security System 
    The Company has recruited a reliable security company to take good care of security in the villa.  
    There is CCTV system and tight monitoring for 24 hours. 
   - Reliable Service 
    The Company provides after sale services, takes care of the project through out the period of 
    house insurance.  
  Nonetheless, another brand of single detached house which operated under a subsidiary company, the 
Casa Ville Co.,Ltd., under name “Casa Ville” and “Casa City” is for townhouse. The Company focuses on middle 
income target group and offers them the right products suitable for their needs and thus the Company is able to 
compete in the same level market and home buyers have displayed their good response.  
  Important	Competitor	
  There is no direct competition with other developers in single detached house business which causes 
from different product’s positioning of the Company, even those projects locate in the same areas. The company 
and its subsidiaries have extended to cover middle income target groups by offering houses which prices starting 
from 4-6 million baht, which partially close to target groups of other developers such as Land and Houses Public 
Company Limited, Sansiri Public Company Limited, Nobel Development Public Company Limited, and Property 
Perfect Public Company Limited.  
  2.2	Office	Building	for	Rent	
  In 2006, a supply of office space building in Bangkok is increasing 0.25 million square metres or equal to 
3.47 percent, and resulted in total spaces of 7.46 million square metres. On the other hand, demands decline 
0.20 million square metres, from the estimated 0.30 million square metres which affected by political change and 
a down turn of economy in second and third quarter of 2006. A total spaces rented was 6.45 million square 
metres while the vacancy is 1.01 million square metres. 
  There is new supply entering central business districts or CBD*, total of 0.13 million square metres and all 
are A grade building which are Q. House Lumpini, Exchange Tower, and the Column. Thus there are total 3.66 
million square metres rental spaces and out of this, 3.25 square metres occupied or equivalent to 88.8 percent of 
total rental spaces and there is 0.41 million square metres. And the number of vacancy reduces from 12.8 
percent at year ends 2005 to 11.2 percent in 2006.  A total of premium spaces in CBD is of 1.30 square metres 
and out of this 1.19 million square metres occupied which equivalent to 91.4 percent of total rental spaces and 
there is 0.11 square metres vacancy. 
  * (Central Business District includes Silom, Sathorn, Surawongse, Rama IV, Ploenchit, Wireless, Sukumvit and 
         Asoke Roads) 
  The increase in demand rises from relocation and expansion to premium quality building, especially in CBD 
district and areas around BTS and MRT. These areas will be in top list of tenants and about 95 percent is being 
occupied by business with great expansion such as assurance, information technology, logistics, consumers 
products and Japanese based companies. 
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   - คณุภาพดา้นสงัคมด ี
    บริษัทได้สร้างความร่มร่ืนโดยการปลกูต้นไม้ภายในโครงการ ในสภาพแวดล้อมท่ีมีความเป็นส่วนตัวสงู 
    เงียบสงบ ตลอดจนแวดล้อมด้วยเพื่อนบ้านในสังคมเดียวกัน 
   - คณุภาพดา้นความปลอดภยัสงู 
    บริษัทได้คัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยท่ีวางใจได้ เพ่ือดแูลความปลอดภัยภายในหมูบ้่าน ประกอบ 
    กับระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบความปลอดภัยท่ีตรวจตราอย่างเข้มงวดตลอด 24 ช่ัวโมง 
   - คณุภาพดา้นการใหบ้รกิารอยา่งจรงิใจและซือ่สตัย ์
    บริษัทมีหน่วยงานบริการหลังการขาย และดแูลสภาพโครงการ พร้อมให้บริการตลอดระยะเวลารับประกัน 
    บ้าน 
  อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการบ้านและที่ดินที่พัฒนาในบริษัทย่อย คือ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด โดยใช้ตรา 
สินค้า “คาซ่า วิลล์” สำหรับบ้านเดี่ยว และ “คาซ่า ซิตี้” สำหรับทาวน์ เฮ้าส์ ซึ่งบริษัทย่อยมุ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ระดับกลางและเสนอสินค้าคุณภาพที่เหมาะสม สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นที่ขายในระดับราคาเดียวกันได้ โดยที่
ผ่านมาสินค้าและบริการของบริษัทย่อยได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า   
  คู่แข่งขันที่สำคัญ	
  ในการดำเนินธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินของบริษัท ในระยะที่ผ่านมาไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการ
รายอื่นๆ ดังจะเห็นได้จากการที่โครงการของบริษัทแม้ว่าจะตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโครงการของผู้ประกอบการรายอื่นๆ 
แต่การวางตำแหน่งสินค้า (Product Positioning) จะแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในทำเลที่ตั้งโครงการใกล้
เคียงกัน ทำให้ไม่มีการแข่งขันกันโดยตรง อย่างไรก็ตามในปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้า
หมายระดับกลางที่ราคาบ้านที่อยู่ระหว่าง 4-6 ล้านบาทมากขึ้น ซึ่งจะใกล้เคียงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบางส่วนของ
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นมากขึ้น อาทิ เช่น บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ 
จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)  
  2.2	อาคารสำนักงานให้เช่า	
  ในปี 2549 ตลาดอาคารสำนักงานให้เช่าในเขตกรุงเทพมหานครมีอุปทานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 0.25 
ล้านตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 3.47 ทำให้ทั้งตลาดมีพื้นที่ปล่อยเช่ารวมเท่ากับ 7.46 ล้านตารางเมตรใน
ด้านอุปสงค์ของตลาดมีจำนวน 0.20 ล้านตารางเมตร ซึ่งลดลงจาก 0.30 ล้านตารางเมตร ตามที่ได้เคยประมาณการ
ไว้ เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงทางด้านการเมืองและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของปี 2549 ส่ง
ผลให้พื้นที่อาคารสำนักงานปล่อยเช่าแล้วรวมทั้งสิ้น 6.45 ล้านตารางเมตร และมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่ ทั้งสิ้น 1.01 ล้าน
ตารางเมตร 
  สำหรับอาคารสำนักงานให้เช่าในย่านใจกลางธุรกิจ (Central Business District) หรือ(“CBD”)* มีอุปทานใหม่
เข้ามาในตลาดทั้งสิ้น 0.13 ล้านตารางเมตร โดยเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ Q.House Lumpini 
Exchange Tower และ The Column ซึ่งทำให้ตลาดอาคารสำนักงานให้เช่ามีพื้นที่ปล่อยเช่ารวมทั้งสิ้นเป็น 3.66 ล้าน
ตารางเมตร และมีพื้นที่ปล่อยเช่าแล้วรวมเป็นจำนวน 3.25 ล้านตารางเมตร หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 88.8 ของพื้นที่
เช่าทั้งหมด คงเหลือพื้นที่ว่างเหลืออยู่ 0.41 ล้านตารางเมตร ส่งผลให้มีอัตราการว่างของพื้นที่เช่าลดลงจากร้อยละ 
12.8 ณ สิ้นปี 2548 มาอยู่ที่ร้อยละ 11.2 ณ สิ้นปี 2549 สำหรับอาคารสำนักงานเกรดเอในย่าน CBD มีพื้นที่ปล่อย
เช่ารวมทั้งสิ้น 1.30 ล้านตารางเมตร และมีพื้นที่ปล่อยเช่าแล้ว 1.19 ล้านตารางเมตร หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 91.4 
ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด และคงเหลือพื้นที่ว่างอยู่ทั้งสิ้น 0.11 ล้านตารางเมตร 

  *( Central Business District : ถนนสีลม สาทร สุรวงค์ พระราม 4 เพลนิจิต วิทยุ สุขุมวิท และอโศกเป็นต้น )  

  ในด้านอุปสงค์ท่ีเพ่ิมข้ึนยังคงมาจากการย้ายและขยายพ้ืนท่ีไปยังอาคารท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะอาคารสำนักงาน 
ที่อยู่ในย่าน CBD และอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS และ MRT ซึ่งจะได้รับความสนใจในการคัดเลือก
หรือตัดสินใจเช่าเป็นอันดับแรก โดยพื้นที่ในย่านดังกล่าวสามารถปล่อยเช่าได้มากกว่าร้อยละ 95 สำหรับกลุ่มธุรกิจ
ที่มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ได้แก่ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโลจิสติค ธุรกิจสินค้าอุปโภค
บริโภคและบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเป็นต้น 
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  The average rental rate per square metre in CBD district and vicinity is increasing in the past two years. 
The average rental rate of A grade building in 2006 is 743 baht per square metre or 9.6 percent while the rental 
charge of B grade building is of 545 baht per square metre or 15.2 percent, which means the increasing % of 
rental rate is higher than A grade building. For A grade building outside CBD district, average rental charge is 563 
baht per square metre or 10 percent while B grade is increasing 420 baht per square metre or 9.7 percent.  
  In 2007, the trend of new supply in the market will be 0.10 million square metres which will be in CBD 
district with total of 0.09 million square metres and only 0.02 million square metres in the vicinity and the 
estimated demand will be around 0.25-0.30 million square metres. If the demand is continue to rise, rental charge 
of A grade space should not rising significantly because the price is already high. B grade rental space tends to 
expand relentlessly. The political change should possess short term impact only if the overall economy is change 
for the better.  
Quoted  : Information gathered by Quality Houses Public Company Limited and CB Richard Research 
 
  2.3	Rental	of	Residential	Units	/Serviced	Apartment	
  In 2006, there were total of 10,290 residential units in the market increasing 1,889 units or 22.5 percent 
compared to 8,401 rooms in 2005 from the launching of 9 projects. The total rooms available in 2006, it 
encourages high level of competition in the market while numbers of foreigners who granted with work permits, 
investment promotion type and temporary class in 2006 in Bangkok is 58,031 persons, increasing 6,550 persons 
or 12.7 percent compared to 2005 which was 51,481 persons. Even there is high competition in residential unit 
rental business/serviced apartment, there is rising in demand as well and it helps to ease a competition at some 
level. 
  However, in 2007, there will be 14 projects or total 1,779 units available in the market and will result in 
high competition in the market. 
  However, the target group of residential condominium is the Japanese who made up the highest number 
of 25 percent of total foreign workers in the Kingdom. Since Japanese companies are maintaining their 
investment’s expansion in foreign countries and reduce their costs by sending Japanese staff to work in Thailand 
for a short term or within three months. These people will come to work as business travelers without asking for 
work permits. This target group then has increased consistently. Therefore, the product’s customers for short and 
medium terms are higher while long term customers are decreasing.  
  From the growth and expansion of foreign business investment of all 7 Centre Point Projects : Centre 
Point Petchburi, Sukhumvit, Silom, Langsuan, Wireless Road, Saladaeng and Sukhumvit-Thonglo. The average 
occupancy in 2006 is 85 percent of total rooms available by the Company and its subsidiaries. 
 
Quoted  : Alien Section, Work Provision Department 
    Information gathered by Quality Houses Public Company Limited 
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  อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ยต่อตารางเมตรเพิ่มขึ้นทั้งในย่าน CBD และรอบนอก CBD กล่าวคือ อัตราค่าเช่าอาคาร
สำนักงานเกรดเอที่อยู่ในย่าน CBD มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2549 มีอัตราค่าเช่า
เฉลี่ยอยู่ที่ 743 บาท/ตารางเมตรหรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 9.6 ในขณะที่อัตราค่าเช่าพื้นที่ต่อตารางเมตรของอาคาร
สำนักงานเกรดบี เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละท่ีสงูกว่าอาคารสำนักงานเกรดเอ โดยมีอัตราค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 545 บาทต่อตาราง
เมตร หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 15.2 สำหรับอาคารสำนักงานเกรดเอที่อยู่รอบนอก CBD มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 563 
บาท/ตารางเมตร หรือเพ่ิมข้ึนอัตราร้อยละ 10 และอาคารสำนักงานเกรดบี มีอัตราค่าเช่าเฉล่ียอยูท่ี่ 420 บาทต่อตาราง 
เมตร หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 9.7 
  แนวโน้มของตลาดพื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่าในปี 2550 คาดว่าจะมีอุปทานใหม่เข้ามาในตลาดทั้งสิ้น 0.10 
ล้านตารางเมตร โดยส่วนใหญ่เข้ามาในย่าน CBD ทั้งสิ้น 0.09 ล้านตารางเมตร และเข้ามาในย่านรอบนอก CBD 
เพียง 0.02 ล้านตารางเมตร และคาดว่าจะมีอุปสงค์เข้ามาในตลาดพื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่าประมาณ 0.25-0.30 
ล้านตารางเมตร หากอุปสงค์ของตลาดพื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่ายังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ค่าเช่าสำหรับอาคาร
สำนักงานเกรดเอน่าจะยังมีการปรับตัวสูงขึ้นได้แต่ไม่มากนัก ทั้งนี้เพราะมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากแล้ว ส่วน
อาคารสำนักงานเกรดบีมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์ทางการเมืองน่าจะมีผลกระทบต่อ
ตลาดพื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่าในระยะสั้นเท่านั้น ถ้าภาพรวมของเศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้น 
ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของบริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  

   CB Richard Research 

 

  2.3	อาคารที่พักอาศัยให้เช่า/เซอร์วิส	อพาร์ทเม้นท์	
  ในปี 2549 ตลาดห้องชุดพักอาศัยให้เช่ามีจำนวนห้องชุดพักอาศัยให้เช่ารวมทั้งสิ้น 10,290 ห้อง เพิ่มสูงขึ้น
จาก ปี 2548 จำนวน 1,889 ห้องหรือเพิ่มสูงขึ้นอัตราร้อยละ 22.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548 ที่มีจำนวน 8,401 ห้อง 
จำนวนของห้องพักที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2549 เนื่องจากได้มีการเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 9 โครงการ จากจำนวน 
ห้องชุดพักอาศัยท่ีเพ่ิมสงูข้ึนส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันท่ีเพ่ิมสงูข้ึน แต่ในขณะเดียวกันจำนวนชาวต่างประเทศท่ีได้ 
รับใบอนุญาตทำงานในประเภทการส่งเสริมการลงทุนและประเภทชั่วคราว ในเขตกรุงเทพมหานครของปี 2549 มี
จำนวน 58,031 คน เพิ่มสูงขึ้นจำนวน 6,550 คน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ12.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548 ที่จำนวน 
51,481 ถึงแม้ว่าการแข่งขันของธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่าหรือเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่
ความต้องการเช่าของลกูค้าก็มีอัตราเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน ทำให้สามารถลดความรุนแรงของการแข่งขันลงได้ระดับหน่ึง 
แต่ในปี 2550 จะมีโครงการธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่าหรือเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์เกิดขึ้นใหม่จำนวน 14 โครงการ 
หรือประมาณ 1,779 ยูนิต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น 
  อย่างไรก็ตามตลาดกลุ่มเป้าหมายหลักของห้องชุดพักอาศัยให้เช่ายังคงเป็นกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีสัดส่วนการเข้า
มาทำงานสูงที่สุด คิดเป็นอัตราร้อยละ 25 ของชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทญี่ปุ่นยังคง
ดำเนินนโยบายการขยายการลงทุนในต่างประเทศ พร้อมท้ังลดต้นทุนของบริษัทโดยการส่งพนักงาน(Business traveler) 
เข้ามาทำงานในประเทศไทยในระยะสั้นหรือภายใน 3 เดือน โดยกลุ่มคนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำงาน 
(Work permit) ในประเทศไทย จึงทำให้บริษัทญี่ปุ่นสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัย
ทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแนวโน้มกลุ่มลูกค้าห้องชุดพักอาศัยให้เช่าที่เป็นกลุ่มลูกค้าระยะสั้น
และระยะกลางจะมีสัดส่วนสูงขึ้นในขณะที่ลูกค้าระยะยาวมีสัดส่วนลดลง  
  จากการเติบโตและการขยายตัวการลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของเซ็นเตอร์พอยท์ทั้ง 7 
โครงการ ได้แก่ โครงการเซ็นเตอร์พอยท์ เพชรบุรี สุขุมวิท สีลม หลังสวน ถนนวิทยุ ศาลาแดง และสุขุมวิท-ทองหล่อ 
มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในปี 2549 คิดเป็นอัตราร้อยละ 85 ของจำนวนห้องพักทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย  
 
ที่มา : ข้อมูลจากกองงานคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน  

   ข้อมูลจากการรวบรวมของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน ) 

 



R evenue Structure 

Revenue structure of the Quality Houses Plc.* 

Note * The Company’s revenue is entirely from domestic sales. 

The structure of revenue (expenses) from associated companies through equity method 

1) Real Estate Businesses 
1.1 Single Detached House Business Quality Houses Plc. and  6,089.2 84.7 6,504.6 80.9 7,640.9 68.7 
  Casa Ville Co., Ltd 
1.2 Residential Condominium for sale Business Quality Houses Plc. 8.6 0.1 337.0 4.2 458.0 4.1 
1.3 Serviced Apartment Business Quality Houses Plc., Centre 662.1 9.2 799.7 9.9 922.3 8.3 
  Point Management Co, Ltd. and  

  Q.H. International Co., Ltd. 

1.4 Office building  for rent Business  Quality Houses Plc.   242.8 3.4 262.2 3.3 472.0 4.3 
    Centre Point Management Co, Ltd. 

 Total revenue from real estate businesses 7,002.7 97.4 7,903.5 98.3 9,493.2 85.4 
2) Other Income 
2.1 Gain on sales of building and transfer Centre Point Management Co, Ltd.  - - - - 1,516.0 13.6 
 of  leasehold rights to  land  
2.2 Share of income from investments   Quality Houses Plc. and Subsidiaries  159.1 2.2 85.8 1.1 - - 
 accounted for under equity method  
2.2 Other income Quality Houses Plc. and Subsidiaries 29.9 0.4 52.7 0.6 106.0 1.0 
 Total of other Income  189.0 2.6 138.5 1.7 1,622.0 14.6 
                         Total  7,191.7 100.0 8,042.0 100.0 11,115.2 100.0 

 2004 2005  2006 
   % owned by      
 Project Operate by  the Company as Revenue % Revenue % Revenue %  
   at Dec 31,2006 (MB.)  (MB.)  (MB.) 

 2004 2005  2006 
 Revenue by Business Operate by Revenue % Revenue % Revenue %  
   (MB.)  (MB.)  (MB.) 

 1. Office buildings for rent business        
  -Q. House Lumpini Building, Q. House  Quality Houses Property Fund 26  - -  -  - 2.4 (4.1)  
   Ploenchit Building and Wave Place Building  
  Total    -  -  -  -  2.4  (4.1) 
 2. Construction Material business Quality Construction   26  79.0  49.7  7.4  8.6  (19.4)  33.3   
     Products Plc. 
   Home Products Center Plc. 21  80.1  50.3  129.3  150.7  123.0  (211.3)          
  Total      159.1  100.0  136.7  159.3 103.6 (178.0)    
 3. Banking Business Land and Houses Retail  
   Bank Plc. 27  -  -  (50.9)  (59.3)  (164.2)  282.1            
  Total      - -  (50.9)  (59.3)  (164.2)  282.1  
  TOTAL   159.1  100.0  85.8  100.0  (58.2)  100.0 
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โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) * 
	 ปี	2547	 ปี	2548		 ปี	2549	
	 ประเภทรายได้	 ดำเนินการโดย	 รายได้	 %	 รายได้	 %	 รายได้	 %	 	
	 	  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 

หมายเหตุ : *  รายได้ของบริษัทมาจากการจำหน่ายในประเทศทั้งสิ้น 

 โครงสร้างรายได้(ค่าใช้จ่าย)จากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 

	 ปี	2547	 ปี	2548		 ปี	2549	
	 	 	 %	การถือ	 	 	 	 	 รายได	้

	 โครงการ	 ดำเนินการโดย	 หุ้นของบริษัท	 รายได้	 %	 รายได้	 %	 ค่าใช้จ่าย	 %	 	

	 	  ณ 31 ธ.ค. 2549 (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 

 1. ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า        
  -อาคารคิว เฮ้าส์ลุมพินี อาคารคิวเฮ้าส์  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 26  - -  -  - 2.4 (4.1)  
   เพลินจิตและอาคารเวฟ เพลส ควอลิตี้ เฮ้าส์   
  ยอดรวม    -  -  -  -  2.4  (4.1) 
 2. ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง บมจ .ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น 26  79.0  49.7  7.4  8.6  (19.4)  33.3   
     โปรดักส์ 
   บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 21  80.1  50.3  129.3  150.7  123.0  (211.3)          
  ยอดรวม      159.1  100.0  136.7  159.3 103.6 (178.0)    
 3. ธุรกิจธนาคาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
   เพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน) 27  -  -  (50.9)  (59.3)  (164.2)  282.1            
  ยอดรวม      - -  (50.9)  (59.3)  (164.2)  282.1  
  ยอดรวมทั้งสิ้น   159.1  100.0  85.8  100.0  (58.2)  100.0 
  

1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
1.1 ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ และ 6,089.2 84.7 6,504.6 80.9 7,640.9 68.7 
  บจ.คาซ่า วิลล์ 
1.2 ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 8.6 0.1 337.0 4.2 458.0 4.1 
1.3 ธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่า บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์  662.1 9.2 799.7 9.9 922.3 8.3 
  บจ.เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ 
  บจ.คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล 
1.4 ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 242.8 3.4 262.2 3.3 472.0 4.3 
  บจ.เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ 
 รวมรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  7,002.7 97.4 7,903.5 98.3 9,493.2 85.4 
2) รายได้อื่น 
2.1 กำไรจากการขายอาคารและโอนสิทธิ บจ.เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ - - - - 1,516.0 13.6 
 การเช่าที่ดิน     
2.2 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธี บมจ.ควอลิต้ีเฮ้าส์และบริษัทย่อย 159.1 2.2 85.8 1.1 - - 
 ส่วนได้เสีย    
2.2 รายได้อื่นๆ บมจ.ควอลิต้ีเฮ้าส์และบริษัทย่อย 29.9 0.4 52.7 0.6 106.0 1.0 
 รวมรายได้อื่น  189.0 2.6 138.5 1.7 1,622.0 14.6 
                                รวม  7,191.7 100.0 8,042.0 100.0 11,115.2 100.0  
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R isk Factors 

1.	 	 Business	Risk	
 
  1.1	 Risk	from	pre-built	house	construction	
  The Company has operated in real estate development business. The main revenue is from sales of land 
and houses. The revenues from sales of land and houses are 82.3 % and 80.5% of the total revenues from real 
estate business in 2005 and 2006, respectively. In 2001, the Company changed its policy in housing project 
operation by completing house construction before selling instead of building the house after reservation (or built-
to-order house construction). The number of pre-built houses has continuously increased. All sold houses have 
been pre-built houses since 2002. From such changing the policy, the Company needs more working capital 
during construction period. The Company is thus exposed to the risk that the pre-built houses might not be able 
to be sold. This will affect its liquidity and profitability because of high inventory cost and interest expenses 
generated from loans of particular project.  
  However, the Company has the measures to prevent and reduce the above mentioned risk by the 
following procedures; 
  a) The Company has studied consumer behavior from the customers visiting the projects by conducting 
   the survey on the opinion in terms of budget, design, plot size, quality of materials, environment and 
   security. In addition, analyzing the customer needs from the information of the previous projects enables 
   the Company to develop the pre-built house to satisfy the customer’s needs and widely accepted among 
   customers. Yet, upper class customers seem to satisfy with pre-built houses more than the built-to-order 
   because of the confidence in transfer of right as promised and to see the real products before making 
   any decisions.  
  b) As a major and experienced real estate developer, the Company is widely recognised and accepted 
   among target groups.  
  c) The Company has evaluated demand of customers, current economics and other related factors to 
   consider in planning or investing in new project with concerning about the optimum stock level. 
  
  1.2	 Risk	from	high	competition	in	the	market	
  The overview of Thai’s economy in 2006 has been in its downturn which started since 2005 both on a 
demand and supply, caused by the impact of politics instability, flash floods in several provinces and from the 
southern border unrest, inflation rate and interest rates. All these aforementioned factors possess an impact on 
the consumers’ confidence, and resulted in weakening of buying powers and cautious spending and eventually in 
a slow down of a real estate sector in general. Due to a postponement of consumers in buying of property, each 

Quality Houses Public Company Limited60



61Annual Report  2006

isk Factors 
ปัจจัยความเสี่ยง

1.	 	 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ	
 
  1.1	 ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านก่อนขาย	
  บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมีรายได้หลักมาจากการขายบ้านพร้อมที่ดินในปี 2548 และ 
2549  บริษัทมีรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.3 และ 80.5 ของรายได้จากธุรกิจอสังหา 
ริมทรัพย์ตามลำดับ  ในปี 2544 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจโครงการบ้านโดยการสร้างบ้านเสร็จก่อน
ขาย แทนการสร้างบ้านเมื่อลูกค้ามาจองซื้อ (หรือที่เรียกว่าบ้านสั่งสร้าง) การสร้างบ้านเสร็จก่อนขายของบริษัทมี
สัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2545 จนถึงปัจจุบันบ้านทุกหลังที่ขายจะเป็นบ้านสร้างเสร็จ จากการที่บริษัท
ได้เปลี่ยนนโยบายดังกล่าวส่งผลให้บริษัทต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างบ้านสูงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมในช่วง
ระหว่างการก่อสร้างบ้าน ซึ่งอาจจะส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยง ถ้าไม่สามารถขายบ้านที่สร้างเสร็จได้ โดยอาจจะส่ง
ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการหากำไรของบริษัท เนื่องจากมีจำนวนเงินลงทุนใน
สินค้าคงเหลือที่สูง และเกิดภาระดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้เงินมาลงทุนในโครงการนั้นๆ 
  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีวิธีดำเนินการเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
  ก) บริษัทได้มีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคโดยสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าที่เข้าชมโครงการในด้านงบ 
   ประมาณ ราคาบ้าน แบบบ้าน ขนาดท่ีดิน คุณภาพของวัสดุก่อสร้าง สภาพโครงการ และการรักษาความ 
   ปลอดภัย เป็นต้น รวมทั้งใช้ข้อมูลการขายโครงการในอดีตมาทำการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
   ทำให้บริษัทสามารถสร้างบ้านก่อนขายได้ตรงกับความต้องการและเป็นท่ียอมรับของลกูค้า ซ่ึงในปัจจุบัน 
   ลกูค้าส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มระดับบนมีความพึงพอใจซ้ือบ้านท่ีสร้างเสร็จก่อนขายมากกว่าการส่ังสร้าง 
   เน่ืองจากมีความม่ันใจในการรับโอนกรรมสิทธ์ิบ้านพร้อมท่ีดินตามสัญญาและได้เห็นคุณภาพสินค้าตาม 
   สภาพจริงก่อนตัดสินใจซื้อ 
  ข) บริษัทเป็นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่และอยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์มานานจึงเป็น 
   ที่รู้จักและยอมรับของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
  ค) บริษัทได้มีการประเมินความต้องการซื้อบ้าน(Demand) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และสภาพแวดล้อม 
   ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาทบทวนและการวางแผนงานก่อสร้างบ้าน หรือการลงทุนในโครงการใหม่ๆ  
   โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของระดับปริมาณสินค้าคงเหลือที่บริษัทมีอยู่ด้วยเป็นสำคัญ 
 
	 	 1.2	 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูง	
  สืบเนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมปี 2549 ชะลอตัวจากปี 2548 ทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ โดยได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาด้านการเมือง ภาวะน้ำท่วมในหลายจังหวัด ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทำให้กำลังซื้อ
ลดลงและมีความระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวลงของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวม  
เน่ืองจากผูบ้ริโภคเล่ือนการตัดสินใจในการซ้ือท่ีอยูอ่าศัยออกไป ทำให้ผูป้ระกอบการแต่ละรายนำกลยุทธ์ด้านการตลาด 
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individual developer has adopted several marketing strategies to boost its sales and thus created high competition 
environment in the real estate business at all levels. 
  Nonetheless, the growth of economy is still in expansion. Despite the increase rate is lower than in 2005, 
and lower interest rate, these factors still play vital part in decision making of consumers, and from the aspect 
that the Company is the most experienced and widely accepted among upper group, therefore, the Company has 
well reputation, trustworthy in its quality and standardized of the products. The Company also studies the 
possibility of each project before investment, which included locations, commutation, expansion rate of the 
population, market condition, competitors, and targets group, to name a few. The company also expends its 
products to cover middle class customers in order to cover wide ranges of customers.  
 
2.	 	 Production	Risk	
  Risk	from	construction	material	cost	and	project	development	cost	
  Gasoline prices have been floated so as to reflect the real price since 2005. The crude oil price in world’s 
market is still high and volatile. These factors affect the inflation rate and the increasing of interest rate, which 
cause the high production cost as well as the construction material cost and project development cost such as 
land development cost, transportation cost, manufacturing cost of construction materials etc. In addition, the 
market competition in single detached house business is more and more aggressive so that the Company cannot 
increase the price of housing project as much as the increase of project development cost. Therefore, the 
profitability of the Company might be affected in the future. 
  However, in adopting of pre-built policy, the Company is able to decrease risk on price setting because of 
known cost of both a house and land, the Company is able to set right price and margin. The Company is able to 
control it cost and time on production efficiently. As for new projects, the Company might have to adjust its 
prices higher as a result of high cost, at the current of market condition.  
  Moreover, the Company has implemented functional plans such as efficiency improvement of construction 
control, reduction of construction period or project development period, entering into contract of construction 
material purchasing in advance and advance payment of construction materials in case of expectation of price increasing. 
Using a lot of construction materials, the Company has a bargaining power with suppliers. Consequently, the 
Company believes that the above mentioned plans can save cost and expense of project development.  
 
3.	 	 Financial	Risk	
  3.1	 Interest	rate	risk	
  As the upward trend of the world interest rate, Bank of Thailand increased the 14-day repurchase 
agreement rate for 6 times in 2006; from 2.0 % p.a. to 4.0 % p.a. However, the liquidity of the market in 
Thailand was high. The commercial banks in Thailand did not much increase the interest rate for housing loan. 
Besides, the credit loan for real estate developer is still strictly controlled. Then, the demand of realestate 
purchasing is slow down because of the concern about the increase in interest rate that will affect the housing 
loan interest rate and the amount of installment. These factors impact on the sale of houses and land and the 
operating cost.  
  The interest rate is predicted to rise; therefore, the financial cost of the Company for project development 
and operation is increased. Therefore, the Company has the measures to prevent the interest rate risk as follows; 
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มาใช้ในการกระตุ้นยอดขายอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น  ทำให้เกิดภาวะการแข่งขันกันที่ค่อนข้างสูงในตลาดบ้านในทุก
ระดับราคา 
  แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจยังคงขยายตัวอยู ่ ถึงแม้ว่าอยูใ่นอัตราท่ีลดลงจากปี 2548 และอัตรา 
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ยังคงอยู่ในอัตราที่ต่ำ จึงเป็นปัจจัยบวกที่เอื้อต่อการตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัยในช่วงระยะเวลานี้ 
รวมท้ังการท่ีบริษัทเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่อยูใ่นตลาดมานานและมีช่ือเสียงในการขายบ้านในระดับบน ทำให้บริษัท 
มีความได้เปรียบในด้านชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ มาตรฐานสินค้า  รวมทั้งบริษัทได้ศึกษาความป็นไปได้
ของโครงการแต่ละโครงการก่อนการลงทุน ได้แก่ทำเลท่ีต้ังโครงการ การคมนาคม การขยายตัวของประชากร สภาวะ 
ตลาด คูแ่ข่งขัน และลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทยังได้มีการขยายโครงการในกลุ่มลกูค้าระดับกลาง 
เพื่อให้สามารถครอบคลุมฐานลูกค้ามากขึ้น 
  
2.	 	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต	
  ความเสีย่งเรือ่งราคาตน้ทนุวสัดกุอ่สรา้งและตน้ทนุการพฒันาโครงการ	
  จากการยกเลิกการตรึงราคาน้ำมันดีเซลในปี 2548 เพ่ือให้ราคาน้ำมันดีเซลเป็นไปตามราคาท่ีแท้จริง ประกอบ 
กับระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับราคาสูงและมีความผันผวนจึงส่งผลกระทบต่ออัตรา
เงินเฟ้อและดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าต่างๆเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรวมทั้งต้นทุนวัสดุก่อสร้าง และ
ต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ ค่าถมดิน ค่าขนส่ง ค่าผลิตวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ ในขณะที่ภาวะการแข่ง
ขันในการประกอบธุรกิจขายบ้านและที่ดินได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจทำให้บริษัทฯไม่สามารถปรับขึ้นราคาขาย
บ้านและท่ีดินเท่ากับต้นทุนในการพัฒนาโครงการท่ีเพ่ิมสงูข้ึน และอาจจะกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของ 
บริษัทในอนาคต  
  แต่อย่างไรก็ตามการที่บริษัทมีนโยบายในการสร้างบ้านเสร็จก่อนขายทำให้บริษัทฯสามารถลดความเสี่ยง
ด้านการกำหนดราคาสินค้า เนื่องจากบริษัทสามารถทราบต้นทุนของบ้านพร้อมที่ดินที่แน่นอน ทำให้บริษัทกำหนด
ราคาขายได้ถกูต้องและทราบกำไรท่ีชัดเจน ขณะเดียวกันบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนและระยะเวลาในการผลิตสินค้า 
ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการหรือบ้านที่สร้างใหม่ บริษัทฯอาจจะต้องปรับ
ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นตามต้นทุนการพัฒนาที่เพิ่มสูงขึ้น ตามภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในขณะนั้น  
  นอกจากนี้บริษัทยังได้หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมงานก่อสร้าง การลดระยะเวลาใน
การก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการ  การทำสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้างล่วงหน้าและชำระเงินล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างที่คาด
ว่าจะปรับราคาข้ึนในอนาคต และจากการท่ีบริษัทฯมีปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้างเป็นจำนวนมากทำให้บริษัทสามารถ 
เจรจาตกลงเรื่องราคาวัสดุก่อสร้างกับผู้ขายหรือผู้ผลิตได้ในราคาต่ำ ซึ่งบริษัทฯเชื่อว่าการดำเนินการทั้งหมดดังกล่าว
สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการได้ 
 
3.	 	 ความเสี่ยงด้านการเงิน	
  3.1.	ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	
  จากแนวโน้มภาวะอัตราดอกเบี้ยโลกที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2549 ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรประเภท 14 วัน 6 ครั้งในปี 2549 จากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.0 ต่อปีเป็นร้อยละ 
4.0 ต่อปี แต่อย่างไรก็ตามสภาพคล่องของตลาดเงินในประเทศไทยยังคงสงูอยู ่ จึงส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 
มีการพิจารณาเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยไม่สูงมาก และนอกจากนี้ยังมีความเข้มงวดใน
การปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์อาจ
จะชะลอตัวลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และการผ่อนคืนเงินกู้ยืม เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อยอดรายได้จากการขายบ้านและที่ดิน และต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท  
  จากการที่อัตราดอกเบี้ยที่จะปรับตัวสูงขึ้นทำให้บริษัทฯมีภาระต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ
และดำเนินงานสูงขึ้น ทางบริษัทฯได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นดังต่อไปนี้ 
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  a) Debenture issuing 
   On 14 July, 2005, the Company issued 3 million unsubordinated, unsecured, registered debentures, 
  with the representatives of debenture holders, general and institutional investors, with the face value of 
  Baht 1,000 each. The offer price was Baht 1,000 per unit, or a total amount of Baht 3,000 million, and the 
  issue and offer of debentures are divided into 3 tranches as follows: 
   1) Tranche I Debenture: 1,000,000 units, with period of 3 years from issuing date (14 July 2008), 
    bearing interest at a fixed rate of 4.50 % p.a. 
   2) Tranche II Debenture: 1,000,000 units, with period of 4 years from issuing date (14 July 2009), bearing 
    interest at the following fixed rates; 
    - Year 1 to Year 3 : 4.50 % p.a. 
    - Year 4 : 6.00 % p.a. 
   3) Tranche III Debenture: 1,000,000 units, with period of 5 years from issuing date (14 July 2009), 
    bearing interest at the following fixed rates; 
    - Year 1 to Year 3 :  4.50 % p.a. 
    - Year 4  :  6.00 % p.a. 
    - Year 5  :  6.75 % p.a.  
  The Company had issued fixed rate debenture in order to pay back partial loans with higher interest rate, 
as a consequence, total cost of the Company has been decreased, and thus reduces risk of interest rate which 
tends to be higher in the future. The rest of earning has been invested in housing projects and office spaces 
buildings for rent, which in turn has higher yields more than interest expense. 
  b) The Company issued short-term bills of exchange with low interest rate to institutional investors in 
   order to reduce the financial cost and match with the financial structure of housing project which needs 
   short-term source of fund. 
  c) The Company has developed the construction plan and improved the efficiency of project development in 
   order to shorten the construction period. Thus, the interest expense can be reduced. Moreover, the 
   Company has accelerated the sale delivered the project with the shorten period so as to generate 
   cashflow for loan repayment faster. The excess cashflow can be used to invest in other projects.  
  d) The Company has allocated loans both from fixed and floated interest rates to comply with its business 
   nature, by follow up of trends both in the present and in the future. The Company also applies 
   monetary tools where appropriate to reduce risk may cause by interest rate.  
  e) In 2006, the Company had set up the Quality Houses Property Fund (“Property Fund.”) that managed 
   by SCB Asset Management Co., Ltd. by offering of Baht 7,970.0 million to mobilize of capital, and expansion   
   of high-rise buildings for rent and to decreased liabilities of the Company and interest expenses caused     
   by the investment of the rental buildings. The investment of each building requires great amount   
   of capital and thus increased in loans and interest expenses of new project investment.  
  From the doing so, the Company and its subsidiaries sold the properties, their tie-ins and related 
equipments, and/or rental of right and/or transfer of leasehold right of two projects which are Q. House Lumpini 
and Q. House Ploenchit to Property Fund, in a total amount of Baht 5,921.0 million and that the Company has 
invested in such fund for Baht 2,045.1 million. After deduction of relevant expenses, the Company had paid back 
loan capital and put it into circulation of the Company’s capital, and as a result lower ratio of liabilities and interest 
expenses and stabilizing of financial status.  
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  ก) การออกหุ้นกู้  
    เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
  และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนประเภทสถาบันจำนวนรวม 3 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 
  หน่วยละ 1,000 บาท ในราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 3,000 ล้านบาท โดยแบ่ง 
  การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็น 3 ชุดดังนี้ 
   1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,000,000 หน่วย มีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 
    4.50 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 
   2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,000,000 หน่วย มีอายุ 4 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 
    14 กรกฎาคม 2552 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ดังนี้ 
     - ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ร้อยละ 4.50 ต่อปี 
     -  ปีที่ 4    ร้อยละ 6.00 ต่อปี 
   3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 1,000,000 หน่วย มีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่     
    14 กรกฎาคม 2553 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ดังนี้ 
    - ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3     ร้อยละ 4.50 ต่อปี 
    - ปีที่ 4  ร้อยละ 6.00 ต่อปี 
    -    ปีที่ 5            ร้อยละ 6.75 ต่อปี 
  บริษัทได้ออกหุ้นกู้ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไปชำระคืนเงินกู้ยืมเดิมบางส่วนที่มีต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงกว่า ซึ่งส่ง
ผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทต่ำลงและเป็นการลดความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นใน
อนาคต และได้นำเงินส่วนท่ีเหลือไปลงทุนในโครงการบ้านและโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าท่ีให้อัตราผลตอบแทน 
การลงทุนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยจ่าย 
  ข) บริษัทมีการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำขายให้แก่นักลงทุนประเภทสถาบันซึ่งเป็นการ 
   ลดภาระต้นทุนดอกเบ้ียและเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจประเภทโครงการบ้านท่ีต้องการเงินลงทุนระยะส้ัน 
  ค) บริษัทได้มีการวางแผนงานก่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนาโครงการให้มีระยะเวลาที่สั้นลง  
   เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม รวมทั้งบริษัทฯได้พยายามเร่งยอดขายและลดระยะเวลาโครงการให้สั้นลง 
   เพื่อที่จะได้มีกระแสเงินสดมาชำระคืนเงินกู้ยืมเร็วขึ้นและสามารถนำกระแสเงินส่วนเหลือไปลงทุนต่อใน 
   โครงการอื่นต่อไป  
  ง) บริษัทได้จัดสรรเงินกู้ยืมทั้งในส่วนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้สอดคล้องกับ 
   ประเภทของธุรกิจของบริษัท โดยมีการติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบ้ียท้ังในปัจจุบันและในอนาคต และ 
   ใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมในการบริหารเพื่อลดลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
  จ) ในปี 2549 บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้าส์(“กองทุนรวม”) โดยบริษัท 
   หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดในฐานะบริษัทจัดการ โดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นจำนวน 
   เงินทั้งสิ้น 7,970.0 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นช่องทางในการระดมทุน การขยายการลงทุนในธุรกิจอาคารสูง 
   ให้เช่า ลดภาระหน้ีสินและดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากการลงทุนในอาคารสงูให้เช่าท่ีมีอยู ่เน่ืองจากการลงทุน 
   ในอาคารสงูแต่ละอาคารจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เงินกูยื้มและภาระดอกเบ้ียจ่ายของ 
   บริษัทเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากในทุกครั้งที่มีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ  
  จากการดำเนินการดังกล่าวบริษัทและบริษัทย่อยได้จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือให้สิทธิการเช่า และ/หรือโอนกรรมสิทธิ์การเช่าอสังหาริมทรัพย์ สำหรับโครงการอาคารสำนักงาน
จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี และโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิตให้แก่กองทุนรวมเป็นจำนวนเงินทั้ง
สิ้น 5,921.0 ล้านบาท  และได้ลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 2,045.1 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินที่เหลือหลัง
จากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทได้นำไปชำระคืนเงินกู้ยืม รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งส่งผลให้
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและดอกเบี้ยจ่ายลดลง ส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินมั่นคงเพิ่มขึ้น 
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 	 3.2	 Risk	from	financial	structure  
  The company has three main natures of business which are single detached house, office spaces rental 
and residential units for rent. Rental of office spaces and residential requires greater amount of capital while 
reaping of income in a long term and it takes quite a while for the break even point. However, the company still 
earns steady income, even in a downturn economy like this now. By owning of 8 high-rise building while the 
other two is in its development progress but toward the end of 2006, the company had high debt to equity ratio 
with higher interest burden in the onset of the investment if compare with other developers who has only in 
single detached house, To reduce a risk of financial structure and the Company will be able to expanse the 
project in office spaces buildings for rent, the Company did set up the Quality House Property Fund in 2006 to 
enhance the capital from investors to inject into the projects operated by the Company or own rights as 
mentioned under Risk in 3.1 (e) above.  
 
  3.3	 Risk	from	investment,	lending,	and	guarantee	made	to	the	related	company,	Harbour		
	 	 	 View	Co.,	Ltd.	
  Harbour View Co., Ltd. is a related company. Q.H. International (BVI) Co., Ltd., which is a subsidiary 
company (the Company holds a 100 % shareholding in this company via its subsidiary company, Q.H. International 
Co., Ltd.), who has a 14.15 % stake in Harbour View Co., Ltd. 
  As at 31 December 2005 and 31 December 2006, the net investment after loss from impairment was 
equal to zero, compared to the par value of Baht 32.6 million. The Company reserved the allowance of the total 
amount of loss from impairment because Harbour View Co., Ltd., which is in a hotel business and has a rental 
office building in Haifong, Vietnam, had the accumulated operating loss. 
  As at 31 December 2005 and 31 December 2006, the subsidiary company, Q.H. International (BVI) Co., 
Ltd., lent Harbour View Co., Ltd., Baht 3.7 million and Baht 3.5 million, respectively. (attached details in section: 
related party transaction, in item 20: financial support to associated companies). The subsidiary company was thus 
to expose to the risk of losing loan in the amount of Baht 3.5 million because Harbour View Co., Ltd. had the 
continuing net loss.  
  As at 31 December 2005 and 31 December 2006, the Company was the guarantor of the loan of Harbour 
View Co. Ltd. according to the shareholding proportion in the amount of USD 2.1 million and USD 2.1 million or 
approximately Baht 86.5 million and Baht 75.5 million by using the average selling rate for the year ended 
December 31, 2005 and 2006 equal to 41.1746 Baht/USD and 35.9555 Baht/USD, respectively (attached details in 
section: related party transaction, in items 20: financial support to associated companies). Since Harbour View Co., 
Ltd. had the continuing net loss from operation, the Company was exposed to the risk to repay the debt on 
behalf of Harbour View Co., Ltd for the aforementioned guaranteed amount. However, in 2002, the Company 
reserved the allowance for contingent liability from the guarantee, in the amount of Baht 35 million. In case that 
Company had to repay the debt on behalf of Harbour View Co., Ltd. according to the guarantee agreement, in the 
amount of USD 2.1 million or approximately Baht 75.5 million (as at 31 December 2006), there would be an 
additional loss in the amount of Baht 40.5 million from the guarantee related to the loan of Harbour View Co., 
Ltd. Nonetheless, Harbour View Co., Ltd. was in the process of debt restructuring with the bank and was 
approved of extending the repayment period. Consequently, the risk exposed the Company from the guarantee is 
reduced. Besides, the Company keeps closely monitoring the operating results and the debt restructuring plan of 
Harbour View Co., Ltd.  
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  3.2	 ความเสี่ยงทางด้านโครงสร้างทางการเงินของบริษัท	
   บริษัทได้ประกอบธุรกิจหลักอยู่ 3 ประเภท คือ ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า 
และธุรกิจอาคารท่ีพักอาศัยให้เช่า ซ่ึงธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าและอาคารท่ีพักอาศัยให้เช่าเป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุน 
จำนวนมาก ขณะที่ต้องเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าเป็นระยะเวลายาวจึงจะถึงจุดคุ้มทุน แต่รายได้ค่าเช่า
ดังกล่าวบริษัทจะได้รับอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงภาวะทางเศรษฐกิจถดถอยก็ตาม  แต่การที่บริษัท
มีอาคารสูงให้เช่าจำนวน 8 อาคาร และอยู่ระหว่างพัฒนาอีก 2 โครงการ ณ สิ้นปี 2549 จะส่งผลให้บริษัทมีอัตรา 
ส่วนหนี้สินต่อทุนสูง และมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาปีแรกๆ ที่มีการลงทุนในโครงการดังกล่าว  เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ประกอบการที่ขายบ้านพร้อมที่ดินเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทาง 
การเงินและบริษัทสามารถขยายตัวทางธุรกิจอาคารสูงให้เช่าได้มากขึ้น บริษัทจึงมีการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริม 
ทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ ขึ้นในปี 2549 เพื่อที่จะสามารถระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนมาลงทุนโครงการอาคารสูงที่บริษัทเป็น
เจ้าของหรือกรรมสิทธิ์ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3.1 (จ)  
 
	 	 3.3	 ความเสีย่งจากการลงทนุ	การใหกู้ย้มืเงนิ	และการคำ้ประกนับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งรายบรษิทั	ฮาเบอร	์
วิว	จำกัด	
  บริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยถือผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) 
ถือหุ้นในบริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2549 เงินลงทุนในบริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิหลังหัก
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เท่ากับศูนย์ เมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนตามราคาทุนจำนวน 32.6 ล้านบาท โดย
บริษัทได้ต้ังค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวไว้เต็มจำนวน  ท้ังน้ีเน่ืองจาก บริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด ซ่ึงประกอบ 
ธุรกิจโรงแรมและอาคารสำนักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง ประเทศเวียดนาม มีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ือง  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ2549 บริษัทย่อย คือ บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด มีเงิน
ให้กูยื้มแก่บริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด จำนวน 3.7  ล้านบาทและ 3.5  ล้านบาทตามลำดับ (รายละเอียดตามส่วน รายการ 
ระหว่างกัน ข้อ 20 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม) บริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญ
เสียเงินให้กู้ยืมจำนวน 3.5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด มีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2549 บริษัทได้เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย จำนวน 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2.1  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  คำนวณ
เป็นเงินบาทประมาณ 86.5 ล้านบาท และ 75.5 ล้านบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ย ณ สิ้นวันทำการ
ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2549 ที่เท่ากับ 41.1746  บาท และ 35.9555 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ตามลำดับ (รายละเอียดตามส่วน รายการระหว่างกัน ข้อ 20 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม) 
เนื่องจากบริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด มีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องบริษัทจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะต้องชำระ
หนี้ตามที่ค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัดแทน อย่างไรก็ตามในปี 2545 บริษัทได้ตั้งสำรองเผื่อหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำประกันส่วนหนึ่งจำนวน 35 ล้านบาท ซึ่งหากเกิดกรณีที่บริษัทต้องชำระคืนหนี้ตามสัญญา
ค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด จำนวน 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 75.5 ล้านบาท 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) ก็จะส่งผลให้ให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการค้ำประกันเงินกู้ของบริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด 
เพิ่มขึ้นอีกจำนวนประมาณ 40.5 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ฮาเบอร์วิว จำกัด ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
กับธนาคารและได้รับการขยายเวลาชำระหนี้คืน ทำให้บริษัทลดความเสี่ยงจากการค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว นอก 
จากนี้ บริษัทได้ติดตามฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
บริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด อย่างใกล้ชิด 
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  3.4	 Risk	from	the	guarantee	and	provision	of	selling	of	properties,	tie-ins	and	related		
	 	 	 equipments	and/or	leasehold	right	and	or	transfer	of	leasehold	right	of	property	to		
	 	 	 the	Quality	Houses	Property	Fund	(Property	Fund)	
  The Company and its subsidiary are bound to a pledge as stated in the  contract agreements and transfer 
of right of Q. Houses Lumpini project and leasehold right agreement of Q. Houses Ploenchit project which might 
cause collateral damage at sated in such contracts upon selling of properties, tie-ins and related equipments, and/
or leasehold right and/or transfer of right to the Property Fund which can be summed up as follow :  
  1. The Company and its subsidiaries are bound to support the operation of the Property Fund, by a provision 
   of a loss from net property profit of Q. House Lumpini project, in the years 2007-2009, under the amounts 
   of Baht 435.0, 450.0 and 465.0 million respectively. If the net profit gains from the operation of the 
   Q. House Lumpini project in either the accounting periods or the last date of accounting cycle of the 
   Property Fund to be lower than such amount, the Company and/or its subsidiaries will pay the Property 
   Fund the differences between net profit where the Company and its subsidiaries bound to pay or net 
   profit gains from Q. House Lumpini project, because the project was carried out in early of 2006 and 
   thus to build confidence among investors in the onset of the operation.  
  2. The Company and its subsidiaries are bound to provide support to damage caused by selling of building, 
   tie-ins and transfer of land’s leasehold right of Q. House Lumpini project and a long term leasing of 
   building and tie-ins of Q. House Ploenchit project for the period of 1 (One) year starting from the date 
   of first investment, and total amount of these 2 projects are not to exceed Baht 100.0 million, if the 
   total loss is over Baht 10.0 million, the Property Fund will be able call for fine and hence a damage 
   related to the buildings, theirs infrastructures, tie-ins, taxes and law pertaining the projects before 
   the Property Fund have been investing in., etc.  
 
	 	 3.5	 Risk	from	the	effects	of	ordinary	shares	issued	and	paid	up	(Dilution	Effect)		
  On 31 December 2006, there were remains of warrants to purchase ordinary shares of the Quality Houses 
Public Company Limited No. 4 (QH-W4), total of 1,157.0 million units and the warrants to purchase ordinary 
shares to directors, employees and subsidiaries’ employees of Quality Houses No. 3 (ESOP-W3) issued, total of 
67.4 million shares are remained unexercised. If at all, the owners exercised their rights to purchase ordinary 
shares as specified by their ratio as of December 31, 2006, hence 1 unit of QH-W4 when transforms will be 
equivalent to 1.00309 ordinary shares and 1 unit of ESOP-W3 will be equivalent to 1 unit of ordinary share, and 
this will result in the increase of total of 1,228.0 million ordinary shares and create effects to earning per share 
and book value per share to be decreased 14.5 %. However, exercise of such right will be dependable on 
exercise of rights of warrants. Such exercise of right of warrant will create positive impact to the Company’s 
liquidity and thus is able to pay back loans and invests in other projects as well as lowers down interest 
expenses and the overall operation and creates strong financial status, and the earning per share and book value 
per share will increase as a consequence.  
	
	 	 3.6	 Risk	from	conflict	of	interest	
  The Company and Land and Houses Public Co., Ltd. have relationship in term of shareholding and co-
directors. Land and Houses Public Co., Ltd., which is the major shareholder of the Company, has a 21.57 % 
interest in the Company (as at 3 November, 2006). Besides, the Company and Land and Houses Public Co., Ltd. 
have two co-directors, Mr. Anant Asavabhokhin and Mr. Adisorn Thananunnarapool. None of them are the 
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  3.4.	ความเสีย่งจากคำรบัรองและการรบัประกนัตามเงือ่นไขการจำหนา่ยอสงัหารมิทรพัยพ์รอ้มสว่น	
ควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	 และ/หรือสิทธิการเช่า	 และ/หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เข้ากองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้	เฮ้าส์	(“กองทุนรวม”)	
	 	 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้คำรับรองและรับประกันที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายอาคารและการโอนสิทธิการ
เช่าที่ดินโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี และสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจาก
การที่บริษัทผิดคำรับรองหรือเกิดความเสียหายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบ
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือสิทธิการเช่า และ/หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม โดยสามารถ 
สรุปพอสังเขป ดังนี้ 
  1. บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้การสนันสนุนผลการดำเนินการของกองทุนรวม โดยเข้ารับประกันผลกำไรสุทธิ 
   ของโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ในรอบบัญชีปี 2550 – 2552 ในจำนวน 435.0 ล้านบาท 450.0 ล้านบาท 
   และ 465.0 ล้านบาทตามลำดับ โดยหากผลกำไรสุทธิของโครงการดังกล่าวในรอบปีบัญชีใดรอบปีบัญชี 
   หน่ึงต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทหรือบริษัทย่อยจะชำระเงินให้แก่กองทุนเท่ากับจำนวนส่วนต่างระหว่าง 
   จำนวนผลกำไรสุทธิที่บริษัทหรือบริษัทย่อยรับประกันกับผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงของโครงการคิวเฮ้าส์ 
   ลุมพินี ท้ังน้ีเน่ืองจากโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เร่ิมประกอบการในช่วงต้นปี 2549 และเป็นการสร้างความ 
   มั่นใจให้กับผู้ลงทุนในกองทุนในช่วงเริ่มประกอบการ 
  2. บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้คำรับรองและรับประกันความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนสำหรับการขายอาคาร 
   อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ และการโอนสิทธิการเช่าที่ดินโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี และการให้เช่าระยะยาว 
   อาคาร และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆของโครงการคิวเฮ้าส์เพลินจิต เป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่กองทุน 
   เข้าลงทุนคร้ังแรก ในวงเงินรวม 2 โครงการไม่เกินจำนวน 100.0 ล้านบาท หากค่าความเสียหายดังกล่าว 
   มีจำนวนเกินกว่า 10 ล้านบาท กองทุนจึงจะสามารถเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นความเสีย 
   หายท่ีเก่ียวกับอาคาร งานระบบสาธารณปูโภค และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังภาษีและข้อกฎหมายต่างๆ 
   ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อนที่กองทุนจะลงทุน เป็นต้น 
 
	 	 3.5	 ความเสีย่งจากผลกระทบของการเพิม่จำนวนหุน้สามญัจดทะเบยีนและชำระแลว้	(Dilution	Effect)			
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทคงเหลือยอดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ 
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4(QH-W4) จำนวน 1,157.0 ล้านหน่วยและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท 
ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่3(ESOP-W3) จำนวน 67.4 ล้าน
หน่วยที่ยังไม่ใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญทั้งจำนวนตามอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 กล่าวคือ QH-W4 จำนวน 1 หน่วยแปลงเป็นหุ้นสามัญได้เท่ากับจำนวน 1.00309 
หุ้นและESOP-W3จำนวน 1 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญได้เท่ากับจำนวน 1 หุ้น จะทำให้หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวน 
1,228.0 ล้านหุ้นและทำให้เกิดผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้นและมลูค่าตามบัญชีต่อหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิมลดต่ำลง ประมาณร้อยละ 
14.5 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่การใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องดีขึ้นและสามารถนำ
เงินท่ีได้ไปชำระคืนเงินกูยื้มหรือนำเงินไปลงทุนในโครงการต่างๆ รวมท้ังลดภาระดอกเบ้ียจ่ายทำให้ผลการดำเนินงาน 
ดีขึ้น ส่งผลให้ฐานะทางการเงินบริษัทแข็งแรงมากขึ้น ดังนั้นกำไรต่อหุ้นและมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นก็จะดีขึ้น 
 
  3.6	 ความเสีย่งเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน	์	
	 	 จากการที่บริษัท และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีความเกี่ยวข้องกันในแง่การถือหุ้นและการ
มีกรรมการร่วม โดยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 
21.57 (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 )  นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีกรรมการ
ร่วมกันจำนวน 2 คน คือ นายอนันต์ อัศวโภคิน และนายอดิศร ธนนันท์นราพูล โดยบุคคลทั้งสองดังกล่าวเป็น
กรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามในบริษัท แต่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
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authorized directors of the Company but they are authorized directors of Land and Houses Public Co., Ltd. 
Moreover, both companies are in the same business which can affect the operation and the competition of the 
Company. However, there are measures in prevention the conflict of interest as follows: 
 
  - The Company focuses on housing project with middle to high-class target customer group, average 
   price of more than Baht 10 million each. This target group is different from Land and Houses Public Co., Ltd. 
  - The Company has the policy of pre-built house construction as well as policy in 5 qualities of house 
   (details are under Nature of Business Enterprise and Marketing and Competitiveness, and sub header, 
   single detached houses business). The Company’s product is different from that of Land and Houses 
   Public Co., Ltd. Such as terms of design, project development concept with the same level of social 
   environment in the whole project, especially the common area; for example, CCTV for controlling and 
   recording flow of people, both in and out, and double security system. The first security level is to 
   strictly control in and out flow of people by security officer throughout 24 hours. The second security 
   level is the remote-controlled door that is not totally allowed for any strangers.  
   - The management team of the Company is clearly separated from the team of Land and Houses Public 
   Co., Ltd. Moreover, the mission, goal, strategy and policy of the Company are determined and considered 
   by the board of directors of the Company. 
  - The consideration in land purchasing of the Company will be processed via purchase and sale real estate 
   committee, comprising executive level from Executive Vice President or higher), who control, screen 
   and approves the purchase and sale transaction of all real estate assets of the Company. 
  - The Company has the audit committee who monitors and inspects the conflict of interest transaction 
   in preventive basis. 
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(มหาชน) รวมทั้งบริษัททั้งสองประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันจึงอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการแข่งขัน
ของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม มาตรการที่ใช้ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว มีดังนี้ 
  - บริษัทมุ่งเน้นการสร้างบ้านเพื่อขายแก่กลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงสูง โดยมุ่งเน้นที่ระดับราคาบ้านเฉลี่ยที่ 
   10 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต่างจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
   จำกัด (มหาชน)  
  - บริษัทมีนโยบายการสร้างบ้านเสร็จพร้อมขายด้วยนโยบายบ้าน 5 คุณภาพ (รายละเอียดตามส่วน 
   ลักษณะการประกอบธุรกิจ และภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ในหัวข้อย่อยเกี่ยวกับธุรกิจขายบ้าน 
   พร้อมท่ีดิน) ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายของบริษัทมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในธุรกิจ 
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งในด้านแบบบ้าน วิธีการ 
   พัฒนาโครงการที่เป็นสังคมระดับเดียวกันทั้งโครงการ การทำพื้นที่ส่วนกลางที่มีความโดดเด่น เช่น การ 
   ตรวจสอบบันทึกภาพคนเข้าและออกโครงการด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบรักษาความ 
   ปลอดภัยสองชั้น (Double Security) กล่าวคือชั้นแรก ควบคุมการเข้าและออกอย่างเข้มงวด โดยเจ้าหน้า 
   ที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ชั้นที่สอง ประตูรีโมทที่บุคคลภายนอกไม่ได้รับอนุญาตผ่านโดย 
   เด็ดขาด เป็นต้น 
  - ฝ่ายจัดการของบริษัท และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท มีการแยกจากกัน 
   อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท จะผ่านการ 
   พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท   
  - การพิจารณาจัดซื้อที่ดินของบริษัทจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ 
   (ประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) ทำหน้าที่ ควบคุม พิจารณากลั่นกรอง 
   ตลอดจนอนุมัติการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัททุกประเภท 
  - บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้ดูแลตรวจสอบเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ 
   ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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Shareholders Structure and Management 

1.	 Shareholders	
 Names of top10 shareholder groups with the number of shares held and shareholder proportion as at the 
closing date of Shareholder Register on 3 November 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark : * Mr. Anant Asavabhokhin- led group include his legal age children.  
 
2.	 Management	
 2.1	Structure	of	the	Company’s	Board	of	Directors	
  2.1.1	 The	Company’s	Board	of	Directors		
 As at 31 December 2006, the Company had 11 Directors consisting of:  
  Executive directors  4  persons 
  Non-executive directors 3  persons 
  Independent directors 4  persons (equivalent to  one-third of all Directors) 
 
 The Company Board of Directors shall consist of not less than 5 Directors but not to exceed 15 of them, and 
that the number of the Directors of not less than a half of all them must have domiciles in the Kingdom.  
  A Director vacates office upon: 
  (1) death, 
  (2) resignation, 
  (3) lacking qualification or possessing a prohibition set forth by the law, 

	 Name	of		Shareholder													 						No.	of	Shares	*		 	
	 	 	

1 Land and Houses Public Company Limited 1,562,132,769 21.57 
2 Government of  Singapore Investment Corporation 1,092,615,300 15.09 
3 Thai Tawee Thun Opened-End Fund 636,916,000 8.79 
4 Thai NVDR Co., Ltd. 602,693,595 8.32 
5 Mr. Anant  Asavabhokhin and led group* 449,639,310 6.21 
6 Mellon Bank  413,947,000 5.72 
7 American International Assurance Company 237,044,625 3.27 
8 Bangkok Bank Public Company Limited 205,687,227 2.84 
9 N.C.B Trust Limited 111,295,200 1.54 
10 Mr. Chayanont  Virayutkosol 81,260,800 1.12 

  TOTAL 5,393,231,826 74.47 

Shareholding	
Percentage	of	
Paid-up	capital	
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hareholders Structure and Management 
โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ

1.	 ผู้ถือหุ้น     
  รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : * กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน ประกอบด้วยการถือหุ้นโดยบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว 

 

2.	 การจัดการ  
 2.1	โครงสร้างกรรมการบริษัท      
  2.1.1	 คณะกรรมการบริษัท		    
 บริษัทมีกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย         
  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4  ท่าน         
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3  ท่าน         
  กรรมการที่เป็นอิสระ  4  ท่าน คิดเป็น 1  ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด    
 
 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
  กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ     
  (1) ตาย     
  (2) ลาออก     

	 ชื่อผู้ถือหุ้น	 จำนวนหุ้น	*	 ร้อยละ	 	
	 	 	 ของทุนชำระแล้ว	

1 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 1,562,132,769 21.57 
2 GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION 1,092,615,300 15.09 
3 กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 636,916,000 8.79 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 602,693,595 8.32 
5 กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน * 449,639,310 6.21 
6 MELLON BANK  413,947,000 5.72 
7 AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY 237,044,625 3.27 
8 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 205,687,227 2.84 
9 N.C.B TRUST LIMITED 111,295,200 1.54 
10 นาย ชยานนท์ วีรยุทธโกศล 81,260,800 1.12 
  รวม 5,393,231,826 74.47 
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  (4) removal by resolution of shareholder meeting and 
  (5) removal by Court order. 
 Provided, however, that an executive position not being a Company Director shall be considered for 
appointment by the Company Board of Directors as it thinks fit. 
 Most of the Directors received training from Institute of Director (IOD) as shown in the part on the conclusion 
on the profile of the Board of Directors and the Executives. 
 
  The	Definition	of		Independent	Director	
  As the independent directors have an important role to build investors’ confidence and put major 
shareholders in check, the Company has set the following requirements for its independent directors to ensure 
good corporate governance in lines with international standards:  
  1. An independent director must hold no more than 5 percent of shares with voting right in the Company,  
   its subsidiaries, associated companies or parties with possible conflicts of interest (including related  
   parties in lines with Section 258 of Securities and Exchange Act). 
  2. An independent director must not take part in the Company’s management, neither do they serve as  
   temporary employees, permanent employees, advisors on regular payroll, nor authorized persons at  
   the Company, its subsidiaries, associated companies, nor being parties with possible conflicts of interest  
   for at least one year at the time he or she resumes the post.  
  3. An independent director must neither conduct businesses nor have any interest, directly or indirectly, in  
   the financial management and administration of the Company, its subsidiaries, associated companies or related 
   companies. Also, the independent director must not be a person with conflicts that may affect his or 
   her independence. 
  4. An independent director must not be a close relative of the major shareholders of the Company, its  
   subsidiaries, associated and related companies, or parties with possible conflicts of interest. The  
   independent director must not be appointed as the representatives assigned to protect the interests of  
   the Company’s directors and major shareholders. 
 
	 	 Power,	duties	and	responsibility	of		the	Board	of		Directors	
  - Possesses authorization and duties as stated in the company’s code of conducts, including supervising and 
   managing the company in accordance with laws, objectives, code of conducts and shareholder’s resolution. 
  - Identify visions, missions, goals, strategies and policies of the Company   
  - Approving strategies, critical policies, objectives, goals on assets and financial management, plans and 
   as well as supervising  implementation of such plans effectively   
  - Operational mandates cover seeking the permits or licenses required to operate property transactions 
   and projects, handling documents involving the Revenue Department, filing complaints with police or 
   investigators and withdrawing complaints, making decisions on whether to compromise on issues, 
   delivering and withdrawing documents relating to legal cases, etc. 
  - To scrutinize the transactions required to be submitted for the approval of the shareholder in the shareholder 
   meeting with the main agendas in the annual shareholder meeting as follows: 
   (1) Making the consideration on Board of Director’s Report proposed to the meeting showing the 
    Company’s performances 
   (2) Making the consideration on and the approval of financial statements 
   (3) Making the consideration on profit appropriation 
   (4) Electing Board of Directors to replace Directors vacating office upon the expiration of their terms in office 
   (5) Appointing the auditor and making determination on audit fee 
   (6) Considering the transactions which may create the conflict of interest on the part required an 
    approval from the shareholders 
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  (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย     
  (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก     
  (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก      
 ทั้งนี้ในตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งตามที่เห็นสมควร       
 คณะกรรมการส่วนใหญ่ได้เคยผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังแสดงไว้ในส่วนของ
รายละเอียดโดยย่อของคณะกรรมการและผู้บริหาร             
 
	 	 นิยามกรรมการอิสระ	
  เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและช่วยในการคานอำนาจผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
รวมทั้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” โดยมี
ข้อกำหนดขั้นต่ำดังนี้ คือ 
  1. กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 
   หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์) 
  2. กรรมการอิสระต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 
   หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้อง 
   ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  3. กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งใน 
   ด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ 
   จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ 
  4. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจ 
   มีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
 
  อำนาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท         
  - มีอำนาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
   ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  -  กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย  กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท 
  -  ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้านบริหารทรัพย์สินและการเงิน และ 
   แผนงานบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ขอบเขตอำนาจในการดำเนินการ ได้แก่ การขออนุญาตเก่ียวกับการดำเนินงานด้าน อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตลอดจน 
   ยื่นและรับเอกสารเกี่ยวกับกรมสรรพากร การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ถอนคำ 
   ร้องทุกข์ ประนีประนอมยอมความให้ถ้อยคำ ตลอดจนส่งและรับคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี เป็นต้น 
  - พิจารณากล่ันกรองรายการท่ีต้องนำเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุม 
   ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้ 
    (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท 
    (2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน 
    (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร 
    (4) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
    (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 
    (6) พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 
    (7) เรื่องอื่น ๆ         
   บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบ
ประมาณของบริษัท  รวมทั้งติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้มีการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนงานของบริษัทที่
กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ  โดยในปี 2548 และปี 2549 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 และ 12 ครั้งตามลำดับ 
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   (7) Others 
  The Board of Directors regularly convenes meetings to approve visions, strategies, goals, policies, 
business plans and budgets of the Company. At the meeting, the Board also checks the management’s work to 
ensure that the Company’s goals will be achieved. In 2005 and 2006, the Board of Directors organized 10 and 12 
meetings respectively. The secretary of the Board sent meeting invitations, meeting agendas and relevant 
documents to the directors in advance so that they can study before a meeting. Each director is free to express 
his or her opinion without any interference from any individual or group. Details of the meetings, including 
directors’ opinions, are recorded in writing.  Details on meeting attendances are as follow: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarks: * Mr. Panop Angsusingha and Mrs. Nilaya Malakul na Ayudhya  already tendered their resignations 
    quitting the position of the Company Directors on 4 May 2005 and 1 August 2005, respectively. 
    Mr. Rachai Wattanakasaem has assumed the position in place of Mrs. Nilaya Malakul na Auyudhya. 
   ** Details of Directors who completed training courses from Institute of Directors are shown in the 
    part of the profile of Directors and Executive Boards. 
 
  Board of Directors Secretary is Mrs. Suwanna Buddhaprasart. 
  The Directors authorize to sign on behalf of the Company are Mr. Rutt Phanijphand or Mr. Joompol 
Meesook or Mr. Suang Chaisurote or Mrs. Suwanna Buddhaprasart which in effect such signatures, two from 
four must jointly sign and affix the Company Seal for validation. 
  
  2.1.2	 The	Audit	Committee	
  The Company’s Audit Committee as at 31 December 2006, consisted of 4 members as follows: 

   Audit	Committee	 Position	
  Pol. Gen. Pow Sarasin  Chairman of Audit Committee and Independent Director 
  Mr. Adul Vinaiphat   Audit Committee, Remuneration Sub Committee  
           and Independent Director 

	 Name	 Position	
	 Attendance	/		
					Total	Meeting	(Tmes)	
	 2005	 	 2006	

1. Mr. Chaiwat  Hutacharoen Chairman and Audit Committee 9/10 11/12 

2. Pol. Gen. Pow Sarasin Chairman of Audit Committee and Director 5/10 10/12 

3. Mr. Anant Asavabhokhin Director 9/10 11/12 

4. Mr. Rutt Phanijphand Director ,President and Chief Executive Officer  10/10 12/12 

5. Mr. Adul  Vinaiphat  Director and Audit Committee 10/10 12/12 

6. Mr. Adisorn Thananun-narapool Director 10/10 11/12 

7. Mr. Panop  Angsusingha* Director 2/3 - 

8. Miss Kanokvalee  Viriyaprapaikit Director 10/10 12/12 

9. Mrs. Nilaya Malakul na Ayudhya* Director and Audit Committee 10/10 -/5 

10. Mr. Rachai Wattanakasaem* Director and Audit Committee 4/4 11/12 

11. Mr. Joompol Meesook Director 10/10 12/12 

12. Mr. Suang Chaisurote Director 10/10 9/12 

13. Mrs. Suwanna Buddhaprasart Director 10/10 12/12 
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ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการทุก
ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและไม่ข้ึนกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และมีการบันทึกรายงานการประชุม 
ตลอดจนความคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการมีดังนี้        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

หมายเหตุ :   * นายภานพ อังศุสิงห์ และนางนิลยา มาลากุล ณ อยุธยา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
      บริษัท เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 และ 1 สิงหาคม 2548 ตามลำดับโดยที่ประชุมได้แต่งตั้ง 
      นายราชัย ว ัฒนเกษม เข ้าเป ็นกรรมการใหม่แทนนางนิลยา มาลากุล ณ อยุธยา                              
     ** รายละเอียดของกรรมการที่ได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
      (IOD)ได้แสดงไว้ในส่วนรายละเอียดโดยย่อของกรรมการและผู้บริหาร 
 
  เลขานุการคณะกรรมการ คือ นางสุวรรณา พุทธประสาท     
  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายรัตน์ พานิชพันธ์ หรือนายจุมพล มีสุข หรือนายซวง 
ชัยสุโรจน์  หรือนางสุวรรณา พุทธประสาท สองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท 
 
  2.1.2	 คณะกรรมการตรวจสอบ       
  บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  จำนวน 4 ท่าน    ดังนี้คือ 

   คณะกรรมการตรวจสอบ	 ตำแหน่ง		
  พลตำรวจเอกเภา สารสิน  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
  นายอดุลย์ วินัยแพทย์  กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
         และกรรมการอิสระ  
  นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ  กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
         และกรรมการอิสระ  
  นายราชัย วัฒนเกษม  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ      
   

	 รายชื่อ	 ตำแหน่ง	

1. นายชัยวัฒน์  หุตะเจริญ ประธานกรรมการ  และกรรมการตรวจสอบ 9/10 11/12 
2. พลตำรวจเอกเภา   สารสิน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 5/10 10/12 
3. นายอนันต์  อัศวโภคิน กรรมการ 9/10 11/12 
4. นายรัตน์  พานิชพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ         10/10 12/12 
   และกรรมการ                                            
5.  นายอดุลย์   วินัยแพทย์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 10/10 12/12 
6. นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล กรรมการ 10/10 11/12 
7. นายภานพ อังศุสิงห์ * กรรมการ 2/3 - 
8. นางสาวกนกวลี  วิริยประไพกิจ กรรมการ 10/10 12/12 
9.  นางนิลยา มาลากุล ณ อยุธยา * กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ -/5 - 
10.  นายราชัย วัฒนเกษม * กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 4/4 11/12 
11. นายจุมพล   มีสุข  กรรมการ 10/10 12/12 
12. นายซวง ชัยสุโรจน์  กรรมการ 10/10 9/12 
13. นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ 10/10 12/12 

	 การเข้าร่วมประชุม	/		
	 การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)	
	 ปี	2548	 ปี	2549	
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	 Name	of	Audit	Committee	 Position	
	 Attendance	/		
					Total	Meeting	(Tmes)	
	 2005	 	 2006	

1. Pol. Gen. Pow Sarasin Chairman of the Audit Committee 6/7 5/6 
2. Mr. Adul Vinaiphat  Committee 7/7 6/6 
3. Mr. Chaiwat Hutacharoen Committee  5/7 5/6 
4. Mrs. Nilaya Malakul na Ayudhya* Committee  0/3 - 
5. Mr. Rachai Wattanakasaem** Committee 3/3 6/6 

  Mr. Chaiwat Hutacharoen  Audit Committee, Remuneration Sub Committee  
           and Independent Director 
  Mr. Rachai Wattanakasaem  Audit Committee and Independent Director 
  A secretary of the Audit Committee is Mr. Korasut Piyambut. 
 
	 	 Power	and	duties	of	the	Audit	Committee	
  - To make verification to insure that the Company’s financial reports have been carried out properly and 
   adequately. 
  - To make verification to insure that the Company has proper and effective internal control system and 
   internal audit. 
  - To make verification to insure that the Company has duly complied with the Securities and Exchange 
   Act, the Stock Exchange requirements or laws relating to the Company’s business. 
  - To consider, select and propose for appointment of the Company auditor as well as remuneration for 
   the auditor. 
  - To consider the disclosure of the Company’s information, correctly and fully, in the case of the arising 
   of a related transaction or a transaction which may have a conflict of interest. 
  - To prepare reports on the Audit Committee’s controls and supervisions and divulge such reports in the 
   Company Annual Reports. Such Company Annual Reports shall be signed by the Chairman of the 
   Audit Committee. 
  - To perform any other acts as assigned by the company Board of Directors with the approval of the 
   Audit Committee. 

  The number of meeting attendances of the Audit Committee in 2005 and 2006 are as follows: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarks: * Mrs. Nilaya Malakul na Ayudhya tendered her resignation as a member of the Audit Committee on 
    1 August 2005. 
   ** Mr. Rachai Wattanakasaem was appointed to replace Mrs. Nilaya Malakul na Ayudhya who tendered 
    her resignation during the year 2005, on 10 August 2005. 
 
  2.1.3	 The	Executive	Board	of	Directors	
	 	 The Company Board of Directors has empowered the Executive Board of Directors in accordance with the 
resolution of the Company Board of Directors Meeting no. 13/2001, on 14 August 2001 which was also attended 
by the Audit Committee. The giving of said power to the Executive Board of Directors was the giving of the 
power and duties on work management in accordance with the course of normal practice of the Company’s 
business transactions. In the case of any other approvals which may create a conflict of benefit or interest in 
other manner with the Company or its subsidiary companies; such as, inter-transactions and loan seeking, etc., 
request for approvals must be submitted to the Audit Committee Meeting and the Company Board of Director 
Meeting for consideration every time when such transaction occurs.  
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  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกรศุทธิ์ ปิยัมบุตร          
 
  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	
  - สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ 
  - สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
   ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
  - สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลัก 
   ทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
  - พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 
  - พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
   ทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
  - จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ 
   บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  - ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
    
  จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2548และ2549 มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : * นางนิลยา มาลากุล ณ อยุธยา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2548                   
   ** นายราชัย วัฒนเกษม ได้รับการแต่งตั้งแทนนางนิลยา มาลากุล ณ อยุธยา ที่ลาออกระหว่างปี 2548 
     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548  
 
	 	 2.1.3	 คณะกรรมการบริหาร	
  คณะกรรมการบริษัทได้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 13/2544 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2544 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้การมอบอำนาจ
ให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวนั้น เป็นการมอบอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม
ปกติธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่มีการอนุมัติรายการอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดแย้งต่อส่วน
ได้เสียในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เช่น รายการระหว่างกัน และการกู้เงิน เป็นต้น จะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง                
 
  บริษัทมีกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 4 ท่าน    ดังนี้คือ 
    คณะกรรมการบริหาร ตำแหน่ง 
  นายรัตน์ พานิชพันธ์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
  นายอนันต์ อัศวโภคิน   กรรมการบริหาร 
  นายจุมพล มีสุข    กรรมการบริหาร 

	 รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	 ตำแหน่ง	

1. พลตำรวจเอกเภา สารสิน ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/7 5/6 
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการตรวจสอบ 7/7 6/6 
3. นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ  กรรมการตรวจสอบ 5/7 5/6 
4. นางนิลยา มาลากุล ณ อยุธยา * กรรมการตรวจสอบ 0/3 - 
5. นายราชัย วัฒนเกษม ** กรรมการตรวจสอบ 3/3 6/6 

	 การเข้าร่วมประชุม	/		
	 การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)	
	 ปี	2548	 ปี	2549	
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  The Company’s Executive Board of Directors as at 31 December 2006, consisted of 4 Directors as follows: 
   Executive	Board	of	Directors	 Position	
  Mr. Rutt  Phanijphand    President and Chief Executive Officer 
  Mr. Anant Asavabhokhin   Executive Director 
  Mr. Joompol Meesook   Executive Director 
  Mr. Suang Chaisurote   Executive Director 
  Miss Kanokvalee Viriyaprapaikit  Executive Director 
  The Executive Board of Directors Secretary is Mrs. Suwanna Buddhaprasart. 
 
  Power	and	duties	of	the	Executive	Board	of	Directors	
  The Executive Board of Directors derives from the persons holding the positions of the Company’s Directors, 
  therefore, the role and duties of the Executive Board of Directors shall be in accordance with the duties 
  assigned by the Company Board of Directors. The Executive Board of Directors has the power and duties in 
  - Carrying out the Company work management in the course of the Company’s normal business transactions, 
  - Considering and scrutinizing all aspects of various investments for submission to the Company Board 
   of Directors for approval, 
  - Considering the allocation of annual budget for submission to the Company Board of Directors for approval, 
  - Performing tasks as assigned by the Company Board of Directors case by case. 
 
  2.1.4	 Remuneration	Sub	Committee		
  The Company’s Remuneration Sub Committee as at 31 December 2006, consists of 4 Members as follows: 
   Remuneration	Sub	Committee	 Position	
  Mr. Chaiwat Hutacharoen   Chairman of the Remuneration Sub Committee 
  Mr. Anant Asavabhokhin   Remuneration Sub Committee  
  Mr. Adul Vinaiphat    Remuneration Sub Committee 
  Miss Kanokvalee Viriyaprapaikit  Remuneration Sub Committee  
 
  Power	and	duties	of	the	Remuneration	Sub	Committee	
  - To propose the policy and rules in relation to the payments of remunerations to Board of Directors, 
   Chief Executive Officer and advisors of the Company. 
  - To determine the annual remuneration, annual salary adjustment, changes in salary rates and all categories 
   of returns for Chief Executive Officer. 
  - To consider the budget on the annual remuneration adjustment rate of Directors, Chief Executive Officers 
   by controlling such remuneration in a manner which can be comparable with the level practiced in the 
   industrial sector by considering relevant matter on the basis of the experiences and obligations with the 
   works of each Director including the benefits expected to be received from each of them provided, 
   however, that such remuneration shall be required to be submitted to the shareholders meeting for 
   their approval. 
 
 2.2	Selection	of	Directors	and	Executives	
  The process of selecting committees of the Company has not been approved by the selection panel, is 
because such panel has not been formed yet.  However, the Board of Directors had made selection based on 
various factors for instance qualification, experiences, and expertise on various professionals and from past 
performance as director of the Company. 
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  นายซวง  ชัยสุโรจน์    กรรมการบริหาร 
  นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ   กรรมการบริหาร  
  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นางสุวรรณา พุทธประสาท          
  
  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร     
  คณะกรรมการบริหารมาจากผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจึง 
  เป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการ 
  -  บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท 
  - พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  - พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  -  การดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณีๆ   
   
 	 2.1.4	 คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
  บริษัทมีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  จำนวน 4 ท่าน    ดังนี้คือ 
    คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		 ตำแหน่ง	
   นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ  ประธานอนุกรรมการ 
   นายอนันต์  อัศวโภคิน  อนุกรรมการ 
   นายอดุลย์ วินัยแพทย์  อนุกรรมการ 
   นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ  อนุกรรมการ     
 
  อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
  - เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและ 
   ที่ปรึกษาของบริษัท 
  - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน 
   และผลตอบแทนทุกประเภทของกรรมการผู้จัดการ 
  - พิจารณางบประมาณการปรับอัตราค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา โดย 
   ควบคุมให้ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้ถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม โดย 
   พิจารณาจากประสบการณ์และความผูกมัดกับงาน รวมถึงคุณประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ
   แต่ละคน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 2.2		 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร	
   กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก
ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณา
คุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย
วิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา                           
 
	 2.3		 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	        
   (ก) ค่าตอบแทนกรรมการรวม 13 ท่าน สำหรับปี 2548 จำนวนเงินรวม 9.6 ล้านบาท และสำหรับปี 2549  
    ค่าตอบแทนกรรมการรวม 11 ท่าน จำนวนเงินรวม 8.6 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ 
    ดังนี้    
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 2.3	Remunerations	for	Directors	and	Executives	
  (a) Total remuneration for 13 Directors in 2005 was in the amount of Baht 9.6 million and in 2006 was in 
   the amount of Baht 8.6 million for 11 Directors which can be classified as follows: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark:  In the year 2005, two Directors; Mr. Panop Angsusingha and Mrs. Nilaya Malakul na Ayudhya tendered 
   their resignations quitting the positions of the Directors and a subsequent selection and appointment was 
   made to fill a vacancy in which Mr. Rachai Wattanakasaem has been filled in to replace a resigning Director. 
 
   (b) In 2005, total amount of remuneration of first 4 Executive Directors from Chief Executive Officer 
    downward and including the fourth executive from Assistant Chief Executive Officer, altogether 6 
    persons, in the amount of Baht 35.2 million and in 2006, in the amount of Baht 34.7 million. 
    Details are as follow:  
  
 
 
 
 
 
	
	
	 2.4	Corporate	Governance	
   The Company has realized the importance of the good corporate governance, we would like to repot  the 
company’s action as   guidelines  of  the SET’s good corporate governance as follow :  
 
  2.4.1	 Policy	on	Corporate	Governance  
  The Company has implemented “the company’s corporate governance  policies” – approved by the 

	 Name	 Position	 2005	 2006	
	 	 	 Meeting	 Bonus	 Meeting	 Bonus	
	 	 	 Allowances	 	 Allowances	 	

(Unit: Thousand Baht) 

 1. Mr. Chaiwat Hutacharoen Chairman and Audit  Committee 540.0 548.8 540.0 509.5 

 2. Pol. Gen. Pow Sarasin Director and Chairman of Audit Committee 540.0 548.8 540.0 509.5 

 3. Mr. Anant Asavabhokhin Director 360.0 356.9 360.0 339.6 

 4. Mr. Rutt Phanijphand Director, President and Chief Executive Officer 360.0 356.9 360.0 339.6 

 5.  Mr. Adul Vinaiphat Director and Audit Committee 480.0 487.8 480.0 452.8 

 6. Mr. Adisorn Thananun-narapool    Director 360.0 365.9 360.0 339.6 

 7. Mr. Panop Angsusingha Director 120.0 365.9 - - 

 8. Miss Kanokvalee Viriyaprapaikit Director 360.0 365.9 360.0 339.6 

 9. Mrs. Nilaya Malakul na Ayudhya Director and Audit Committee 280.0 487.8 - - 

 10. Mr. Joompol Meesook Director 360.0 365.9 360.0 339.6 

 11. Mr. Suang Chaisurote Director 360.0 365.9 360.0 339.6 

 12. Mrs.Suwanna Buddhaprasart Director 360.0 365.9 360.0 339.6 

 13. Mr. Rachai Wattanakasaem Director and Audit Committee 160.0 - 480.0 151.0 

  TOTAL  4,640.0 5,000.4 4,560.0 4,000.0 

 

	 Category	of	Remuneration	 2005	 2006	

(Unit: Million Baht) 

 Salary 23.8 25.5 
 Bonus 10.2 7.8 
 Provident Fund 1.2 1.4 
 TOTAL 35.2 34.7 
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หมายเหตุ :   ในระหว่างปี 2548 ได้มีการลาออกของกรรมการบริษัท 2 ท่าน คือนายภานพ อังศุสิงห์และนาง 
     นิลยา มาลากุล ณ อยุธยา ซึ่งได้มีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ลาออก 
     1 ท่าน คือ นายราชัย วัฒนเกษม 
 
   (ข)  ในปี 2548 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลง 
    มาและผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ซึ่งรวมตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป จำนวน 6 ท่าน 
    จำนวนเงิน 35.2 ล้านบาท และในของปี 2549 จำนวนเงิน 34.7 ล้านบาท โดยสามารถแสดงราย 
    ละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4		 การปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการ      
   บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทขอรายงานให้ทราบถึงการปฏิบัติตามหลัก
ของการกำกับดูแลกิจการ  ดังนี้      
  
   2.4.1	 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ  
   บริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 / 2546 วันที่ 5 มีนาคม 2546  ซึ่ง
นโยบาย ดังกล่าวจะเน้นถึง คณะกรรมการ ความมีสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้น การปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสีย  

	 รายชื่อ	 ตำแหน่ง	 ปี	2548	 ปี	2549	
	 	 	 เบี้ยประชุม	 	โบนัส				เบี้ยประชุม			โบนัส	

 1. นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 540.0 548.8 540.0 509.5 

 2. พลตำรวจเอกเภา สารสิน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 540.0 548.8 540.0 509.5 

 3. นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการ 360.0 365.9 360.0 339.6 

 4. นายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

   กรรมการผู้จัดการ 360.0 365.9 360.0 339.6 

 5. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 480.0 487.8 480.0 452.8 

 6. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ 360.0 365.9 360.0 339.6 

 7. นายภานพ อังศุสิงห์ กรรมการ 120.0 365.9 - - 

 8. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ กรรมการ 360.0 365.9 360.0 339.6 

 9. นางนิลยา มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 280.0 487.8 - - 

 10. นายจุมพล มีสุข กรรมการ 360.0 365.9 360.0 339.6 

 11. นายซวง ชัยสุโรจน์ กรรมการ 360.0 365.9 360.0 339.6 

 12. นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ 360.0 365.9 360.0 339.6 

 13. นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 160.0 - 480.0 151.0               

  รวม  4,640.0 5,000.4 4,560.0 4,000.0  

(หน่วย: พันบาท) 

	 ประเภทค่าตอบแทน	 ปี	2548	 ปี	2549	

 เงินเดือน 23.8 25.5 

 โบนัส 10.2 7.8 

 เงินสำรองเลี้ยงชีพ 1.2 1.4 

 รวม 35.2 34.7 

(หน่วย: ล้านบาท) 
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Board of directors’ meeting no.3/2003  on March 5, 2003 - which address the Board of Directors,  Rights and 
Equitable Treatment Shareholders and Various Groups , Business Ethics , Internal control, Risk Management, 
Preventative Measures against conflict of interest and Information Disclosures.  
 
  2.4.2		Shareholders	:	Rights	and	Equitable	Treatment	
  The Company has a policy to equal treat for all shareholder for the right to obtain share certificates, 
transfer shares and right to attend and vote in shareholders’ meeting. In addition, the company provided 
conveniences to shareholders in attending the shareholders meeting by selecting the meeting place which can 
facilitate their travels as well as forwarding to them letters of invitation to attend the meeting with the meeting 
agendas in full details at least 14 days prior to the scheduled meeting date in order to enable them to make 
determination on each meeting agenda prior to the meeting and that such meeting is convened with all 
shareholders having the equal rights in all respects. 
  According to the equitable treatment of shareholders under the good corporate governance , the company 
is studying the relevant laws and the articles of association for setting the procedures to give the right to 
shareholders for proposing in Annual General  Shareholder Meeting : 
    - the additional agenda  
    - the name of qualified candidate to be elected as the Company’s director  
  We expect to begin this matter from the  AGM in 2008.  
 
  2.4.3	 Various	Groups	of	Stakeholders  
  The Company has a policy to treat various interested groups as follows: 
    - Employees are treated equally and fairly and benefits are paid appropriately. 
    - Products and services bought from suppliers are in accordance with normal business conditions 
     and agreements. 
    - Complying with the conditions of loans in accordance with the contracts/agreements. 
    - Paying attention on and taking responsibility for the customers, keeping the confidential of the 
     customers information. There is an after sale service for dealing with customer complaints. 
    - Competition is moral. No illegal practices are used to destroy competitors. 
    - Responsible for the environment of the community and society. 
 
  2.4.4	 Shareholders’	Meetings	
  In 2006, the Company held 1 shareholders meeting on 26 April 2006, attended by 9 Directors, consisting 
of Audit Committee Chairman, 2 Independent Director, 4 Executive Directors and 2 non Executive Directors 
  The Company had prepared letters of invitation to the meetings containing full information and forwarded 
such letters to the shareholders at least 14 days prior to the scheduled meeting date in order to enable them to 
make determination on various agendas prior to the meeting. Time for the meeting was allocated appropriately in 
concordance with each agenda to be discussed and the shareholders were allowed the opportunity to express 
their opinions and make inquiries as well as casting their votes in the meeting in accordance with their rights of 
shareholding. The counting of votes was transparent and accurate, the result of which was publicly announced. 
  The Minutes of Meeting was prepared and completed within 14 days. The Meeting resolutions were 
clearly and correctly recorded in the Minutes of Meeting and that arrangement for the shareholders to check such 
Minutes of Meeting had been made. 
    
  2.4.5	 Leadership		and	Vision	
  The company’s Board of Directors have high qualification ,skill and various experience. The company held the 
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การทำธุรกิจอย่างโปร่งใสและจรรยาบรรณที่ดี  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแล
ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง      
 
   2.4.2	 ผู้ถือหุ้น	:	สิทธิและความเท่าเทียมกัน  
   บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งสิทธิในการได้รับใบหุ้น และสิทธิการโอนหุ้น 
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นใน
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่ในการประชุมที่เดินทางมาโดยสะดวก มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมที่
มีสารสนเทศครบถ้วน และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูล
ประกอบวาระต่างๆ ก่อนการประชุม และการประชุมดังกล่าวเป็นไปโดย ผูถื้อหุ้นทุกท่าน มีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ  
   เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท
มีนโยบายที่จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ 
     - เสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
     - เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังกรรมการในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจำปี 
   โดยบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาศึกษาข้อมูลทางกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการอย่างเหมาะสมในการที่จะให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถเริ่มดำเนินการได้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 เป็นต้นไป                
 
   2.4.3	 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	      
   บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ   ดังนี้        
     - มีการปฏิบัต ิต ่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที ่เหมาะสม               
     - มีการซ้ือสินค้า และบริการจากคูค้่าตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคูค้่า       
     - มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามสัญญา / ข้อตกลง                  
     - มีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลกูค้า  รักษาความลับลกูค้า มีหน่วยงานให้บริการหลังการขาย       
     - มีความประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลาย คู่แข่งขัน            
     - มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม       
  
   2.4.4	 การประชุมผู้ถือหุ้น  
   ในปี 2549 บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 โดยมีกรรมการเข้า
ร่วมประชุมรวม 9 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ   กรรมการอิสระ 2 ท่าน  กรรมการที่เป็นผู้
บริหาร 4 ท่านและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2  ท่าน       
   ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่มีสารสนเทศครบถ้วน และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลประกอบวาระต่างๆก่อนการประชุม ซึ่งการ
ประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิด
เห็นและซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีสิทธิออกเสียงในการประชุมตามสิทธิที่ถือหุ้นอยู่ โดยมีการนับ
คะแนนเสียงด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และประกาศผลให้ทราบทั่วกัน       
   บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เสร็จภายใน 14 วัน ซึ่งรายงานการประชุมมีการบันทึกมติที่
ประชุมอย่างถูกต้องชัดเจน และจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูได้      
 
   2.4.5	 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน	์     
   บริษัทมีคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลาย
สาขา มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน มีการประชุม
คณะกรรมการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบ
ประมาณของบริษัท  และเพื่อติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการ  ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท      
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Board of Directors meeting regularly for giving the  mission, strategy, goal, business plan and budget of the Company 
to the Management and setting the procedures to follow-up on the administration of the Management to achieve goals. 
 
  2.4.6	 Conflict		of		interests	  
  The company has the policy that its operations must be in accordance with the highest standards of laws, 
relevant regulations and business ethics. The Audit Committee has constantly reviewed connected transactions 
among potentially conflict parties ,and attempted to ensure that the shareholding structures among the Company, 
subsidiaries, associated and related companies will not pose any conflict of interests. The Company has set 
announcement of the gain / disposal of assets and announcement of the connected transaction of  the staffs practice. 
 
  2.4.7	 Business	Ethics	
	 	 The company provided the company’s code of conduct for all directors and employee to ensure that they are 
aware of, understands, and would keep monitoring the code of conduct as expected by the company and it’s 
shareholders to the all stakeholder community and the public. This policy is to protect conflicts of interest and 
transparency in performing tasks by employees. Evaluation on the Code of Conduct compliance is conducted annually. 
 
  2.4.8	 Balance	of	Power	for	Non-Executive		Directors	
	 	 As at 31 December 2005, the Company has 11 Directors comprising of : 
    Executive directors 4      persons 
    Non-executive directors 3      persons 
    Independent directors 4 persons, The ratio of independence directors is one-third of  
        the total directors on the board.  
 
  2.4.9	 Aggregation		or		Segregation	of	Positions	
	 	 The chairman of the Board of Directors is not the same person as Chief Executive Officer in order to 
segregate the monitoring from daily management. The chairman has ensured that important matters are raised for 
deliberation in the meeting. The Board of Directors puts the right emphasis on reviewing and approving strategies 
presented by management and monitor that the strategies are implemented. The Chief Executive Officer is to 
lead his management team to implement the approved strategies under the framework determined by the Board 
of Directors. 
 
  2.4.10			Remuneration	for	Directors	and	Management	
	 	 The remuneration for The Board of Directors and Subcommittee are comparable to the general practice in 
the industry. The Audit committee members have received more  remuneration  due to the extra works. For the 
management, they have received remuneration linking to the performance of the company. The company has fully 
disclosed the remuneration for the directors and management in the Company Annual Reports which is under 
Clause 2.3 Remuneration for Directors and Executives. 
 
  2.4.11		Board	of	Directors’	Meetings		
	 	 The Board of Directors have responsibility to the shareholders in order to give independent approval on 
vision, mission, strategy, goal, business plan and budget of the Company to the Management and setting the 
procedures to follow-up on the administration of the Management in short term and long term to achieve goals 
and maximize profits for the shareholders by considering the benefits of all various interested. The details of The 
Board of directors and committee’s name including their roles, duties and responsibilities including the 
independent directors definition have provided in a part of management section clause 2.1.1  
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   2.4.6	 ความขัดแย้งของผลประโยชน	์     
   บริษัทมีนโยบายหลักว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงานโดย
ชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักจรรยาบรรณ  คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณารายการ
ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเกี่ยวโยงกัน อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงบริษัทได้พยายามจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่าง
บริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และ
บริษัทได้จัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มา / จำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน   
เพื่อให้พนักงานได้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ          
 
   2.4.7	 จริยธรรมธุรกิจ      
   บริษัทได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับ เรื่องจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of conduct) 
เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม 
ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  สาธารณชน และสังคม เพื่อเป็นการปกป้องดูแลความขัดแย้ง
ทางประโยชน์ และรวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจด้วย และได้มีการติดตาม
ผลการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ ดังกล่าว เป็นประจำทุกปี            
 
   2.4.8	 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร          
   บริษัทมีกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย    
     กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  4  ท่าน    
     กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  3  ท่าน    
     กรรมการที่เป็นอิสระ          4  ท่าน คิดเป็น 1  ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด                
  	 											 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 2.4.9	 การรวมหรือแยกตำแหน่ง      
   ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่กัน
อย่างชัดเจนระหว่างการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยประธานกรรมการจะให้ความมั่นใจว่า ประเด็น
สำคัญทั้งหลายได้นำเข้าสู่การพิจารณา และคณะกรรมการให้การเน้นหนักที่ถูกต้องกับการทบทวนและให้ความเห็น
ชอบกับกลยุทธ์ต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการนำเสนอและดูว่าได้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติตาม ส่วนกรรมการผู้จัดการ ทำ
หน้าที่เป็นผู้นำของคณะจัดการของตนในการนำกลยุทธ์ที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว ไปปฏิบัติภายในกรอบที่คณะ
กรรมการได้กำหนดไว้        
   
	 	 	 2.4.10	ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร		    
   ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ สามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน  กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทน
ของกรรมการ  อนุกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ไว้อย่างครบถ้วนในรายงานประจำปี ของบริษัทแล้วในส่วนของ
การจัดการ ข้อ 2.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร           
 
   2.4.11	การประชุมคณะกรรมการ	
   คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตามหน้าที่และผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นชอบ 
ต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการของบริษัท 
และจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและแผนงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ซึ่งได้แสดงรายละเอียดโครงสร้าง ขอบเขตและหน้าที่ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
พร้อมทั้งกำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้แล้วในส่วนของการจัดการข้อ 2.1.1           
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  2.4.12	Committees	
  The company has  2  sub-committees , there are   
    1) The Audit Committee 
    2) Remuneration Sub Committee  
  The details of sub-committees’roles, duties and responsibilities have provided in a part of management 
section  clause 2.1.2  and  2.1.4 
 
  2.4.13	Controlling		System	and	Internal	Audit		
  The company has realized the importance of the internal control system by setting Internal Audit 
Department separately as one of the Company’s organization directly reporting to the Audit Committee. The 
Company’s internal control policy is comprehensive and efficient. 
  The Audit Committee conducts the evaluations and gives opinion relating to the adequacy and suitability of 
the Company’s internal control system in accordance with the Internal Auditors’ Reports and then submits such 
reports to the Company Board of Directors regularly on a quarterly basis. 
  Regarding the risk of the Company, the  company has regularly  evaluated  risk and set  the measure to 
minimize risk. The following minimum risk factors are assessed : 
   1. Business risk 
       1.1 Risk from “the constructed before sell” house products.     
              1.2 Risk from the highly competitive.  
        2. Risk from production process about costing management   
        3. Financial Risk  
       3.1 Interest rate Risk  
       3.2 Risk of the company’s financial structure. 
       3.3 Risk from investment , lending and guarantee made to the related company 
              3.4 Risk from provide consent and guarantee to “Quality Houses Property Fund”  
              3.5 Risk from Dilution Effect 
              3.6 Risk from conflict of interest   
  See the details on the risk under the part  “Risk Factors” 
 
  2.4.14	Directors’		Reporting		
	 	 The Board of Directors has realized on the high quality of the Company’s financial statements by 
appointed the Audit Committee  to review all company’s financial statements for fully disclosure to the investors.  
The Board of Directors has prepared the statement indicating it’s responsibilities to  prepare financial statement 
and be exhibited alongside the auditor’s report in the company’s annual report. The Board of Directors has an 
opinion that the company’s financial statement present fairly with the general accepted principles and the external 
auditor did not provide with any significant  attention on the financial statement. 
 
  2.4.15	Relations	with	Investors	
  The company has realized the importance of the information disclosure correctly ,timely and transparency, 
therefore the financial  information  and non financial information that may affect to the stock price are fully 
disclosed to public relation via NEW ELCID system of The Stock Exchange of Thailand and other channels  to 
investors, analysts, and other’s related person. Furthermore, the Company has also distributed its business 
information web sites “www.qh.co.th” and “www.centrepoint.com” so that interest people  could conveniently 
access general information about the Company as well Company’s products.       
  During the past year, the Company got 1 international road show, 3 analyst’s meetings and welcomed 61 
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   2.4.12	คณะอนุกรรมการ      
   บริษัท มีคณะอนุกรรมการ 2 ชุด คือ 
     1) คณะกรรมการตรวจสอบ    
     2) คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน     
   ซึ่งขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการ ดังกล่าวข้าง
ต้นได้นำเสนอไว้ในส่วนของการจัดการข้อ 2.1.2  และข้อ 2.1.4  แล้ว                
 
	 	 	 2.4.13	ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน      
   บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในโดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทและ 
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีนโยบายเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุม  มีประสิทธิภาพ  
   คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามรายงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน  และได้นำเสนอให้
กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส      
   การบริหารความเสี่ยง มีคณะผู้บริหารที่ประเมินความเสี่ยงของบริษัทอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนหาแนว 
ทาง /มาตรการ ท่ีจะลดความเส่ียงของบริษัทให้เกิดน้อยท่ีสุด โดยอย่างน้อยต้องพิจารณาความเส่ียงเก่ียวกับเร่ืองดังต่อไปน้ี       
     1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ        
      1.1  ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านก่อนขาย       
      1.2  ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูง      
     2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต เรื่องราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้างและต้นทุนการพัฒนาโครงการ       
     3 ความเสี่ยงด้านการเงิน   
      3.1  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย      
      3.2  ความเสี่ยงทางด้านโครงสร้างทางการเงินของบริษัท       
      3.3  ความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้ยืมเงินและการค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง       
      3.4  ความเสี่ยงจากคำรับรองและการรับประกันตามเงื่อนไขการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์และ 
            ส่วนควบและ/หรือสิทธิการเช่าเข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ 
      3.5  ความเส่ียงจากผลกระทบของการเพ่ิมจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้ว (Dilution Effect)     
      3.6  ความเสี่ยงเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์          
     ซึ่งรายละเอียดข้างต้นได้นำเสนอไว้ในส่วนของปัจจัยความเสี่ยงแล้ว                
 
   2.4.14	รายงานของคณะกรรมการ      
   คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจ
สอบ ได้สอบทานคุณภาพของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงิน ได้รับข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนและ บริษัทได้แสดงรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและการเปิด
เผยรายงานทางการเงินของกิจการ เสนอไว้ในรายงานประจำปีควบคู่งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยเห็น
ว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่า     
งบการเงินของบริษัทมีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ       
	
	 	 	 2.4.15	ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน      
   บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งในส่วนของการดำเนินงาน
ของบริษัทเองตลอดจนข้อมลูสำคัญท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท  โดยได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง 
ระบบ online ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์( NEW ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน  นักวิเคราะห์  
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้งบริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลทางธุรกิจของบริษัท ผ่านทาง 
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company visits. It also organized 1 press tour and press conference at the same time to inform its yearly 
performances and issued press release every time when there were major investments or business activities. 
  In addition, the Company has especially assigned Mrs. Suwanna Buddhaprasart - Director and Senior 
Executive Vice President - to be responsible for the release of important data and information that may effect the 
Company’s stock price and disclose the information above mention. 
 
 2.5		Insider	Information	Control	
   The Company sets forth the policy on monitoring of control on the Executives to prevent them from 
using the Company’s internal data for their own benefits by prohibiting them to use the Company’s data just for 
their own uses and trade the Company’s securities during the period of 1 month prior to the disclosure and 
dissemination of the Company’s Financial Statements to the public. Apart from such foregoing prohibitions, the 
Company has no policy prohibiting the securities trading of the Executives. However, the Company’s Directors 
and/or Executives have the duties to complete the reports on their Company’s shareholdings as well as on those 
of their spouses and children under legal age and persons relating to the Directors and/or Executives impliedly in 
accordance with Section 258 of the Securities and Exchange Act, B. E. 2535 (1992) within 3 working days from 
the date of the change in the Company’s shareholding and shall submit to the Company Board of Directors the 
reports every time when there is a change in the Company’s shareholding. The Company has no measure to 
impose punishment against the Directors should any of them be found to be in violation of this company’s policy. 
However, in the case where a Director and/or Executive violates such law and causes damage to the Company 
and the third persons, the Company shall provide cooperation and coordination with the organization overseeing 
the Company’s business in order that relevant legal action can be proceeded. 
  
	 2.6		Internal	Control	
   During the Company Board of Directors Meeting  3/2007, on March 16,2007, attended by all 4  
Independent Directors and Audit Committee, the Board made evaluation on internal control system by inquiring 
data from the Executive body and brought about  conclusions that; as a result of the evaluations on the internal 
control system of the Company on 5 major fields; namely, organization and environment, risk management, work 
control by the Executive body, information system and data communications and follow up system, the Board 
was of the view that the Company had adequate internal control on the aspect of the transactions with major 
shareholders, Directors, Executives or persons related to such persons (Part 3, Clause 3.3 to 3.7 of Evaluation 
Form) whereby the views of the Independent Directors and Audit Committee Members were no different from 
those of the Board while the Board, on the aspects of the other Company’s internal control,  was of the view 
that the Company’s internal control was, also, adequate. 
  In as much as the Company’s risk is concerned, the Company has constantly kept conducting the 
evaluation on the risk and implemented various ways on risk prevention at all times, the details of which are 
described under Clause Risk Factors. 
  The Company’s Auditor is Mrs. Sumalee  Reewarabandit who audited the Financial Statements for the 
year 2006, where no opinion as to the finding of any defects relating to the internal control system was 
expressed in the Auditor’s Reports. 
 
3.	 Dividend	Payment	Policy	
 The Company’s  policy is not to pay  dividend exceeding 50 percent of its net profit or dividend payment is 
be approved by the Meeting of Sharehold. 
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website “www.qh.co.th” และ “www.centrepoint.com” เพ่ือให้ผูท่ี้สนใจได้เข้ามาดขู้อมลูท่ัวไป และข้อมลูผลิตภัณฑ์ 
ของบริษัทได้โดยสะดวก       
  ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน(Road Show)ในต่างประเทศจำนวน 1 ครั้ง จัดประชุม
ชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์(Analyst Meeting)จำนวน 3 ครั้ง   ให้การต้อนรับ
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบเพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ(Company  visit)จำนวน 61 ครั้ง จัดแถลง
ข่าวแก่สื่อมวลชน(Press Conferences) พร้อมทั้งเชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ(Press Tours) เพื่อชี้แจงผลประกอบ
การประจำปี 1 ครั้ง  เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (press release) ทุกครั้งที่มีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่สำคัญ    
  นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิด
ชอบในการให้ข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลตามที่กล่าวมาแล้ว         
 
  2.5	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	           
   บริษัทมีนโยบายดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการห้ามมิ
ให้ผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่
งบการเงินจะประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกเหนือจากข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทไม่มีนโยบายห้ามการ
ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของผู้บริหาร อย่างไรก็ตามกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำ
รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับ
กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ตามนัยมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทไม่มีมาตรการลงโทษหากพบว่าผู้บริหารฝ่าฝืน
นโยบายบริษัท อย่างไรก็ตามกรณีที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว และเกิดผลเสียหายต่อ
บริษัทและบุคคลภายนอก บริษัทจะให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อดำเนินการตาม
กฎหมายต่อไป                                             
 
  2.6	การควบคุมภายใน	     
   ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 / 2550  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550  โดยมีคณะกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยซักถาม
ข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้านคือ 
องค์กรและสภาพแวดล้อม  การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารข้อมลู และระบบการติดตาม  คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายใน ในเร่ืองการทำธุรกรรม 
กับผูถื้อหุ้นรายใหญ่   กรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนท่ี 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบ 
ประเมิน) อย่างเพียงพอแล้ว โดยกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการ  สำหรับการควบคุมภายใน ในหัวข้ออื่นว่าบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแล้วเช่นกัน  
   สำหรับเรื่องความเสี่ยงของบริษัทนั้น บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และได้มีแนวทาง
ต่างๆ ในการป้องกันความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา รายละเอียดตามหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง  
   ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสุมาลี รีวราบัณฑิต  ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดปี 2549 ไม่
ได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชี ว่าบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  
 
3.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	 	
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หรือจำนวนเงินปันผลจ่ายที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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R elated Party Transactions 

1.	 Transactions	between	Quality	Houses	Public	Co.,	Ltd.,	and	its	subsidiaries	with	related	company/Individual	
  (1)	Land	and	Houses	Property	and	Loan	Fund	II	(“Fund”)	
Type of Business:   Property Fund 
Relationship:    1. Land and Houses Public Company Limited has held 21.57 percent  of the Company’s            
        shares (as of 3 November 2006) and Land and Houses Public Company Limited and its      
        subsidiaries have held 50 percent of shares in the Fund.  
       2. Reco Group - of which major shareholders are the same as the Government of Singapore    
        Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) - has held 50 percent of shares in the Fund (GIC    
        held 15.09 percent of the Company’s shares as of 3 November 2006). 
       3. Mr. Anant Asavabhokhin is the director both of the Company and the Fund. 
       4.  Land and Houses Public Company Limited and Mr. Anant Asavabhokhin-led Group have    
        held 21.57 percent and 6.21 percent of the Company’s shares respectively (as of 3 November    
        2006). Mr. Anant Asavabhokhin is the director of both companies. 
Transaction:     The Company and its subsidiary, Centre Point Management Company Limited, lease the Centre  
       Point Wireless serviced apartment project including furniture, services and system from the Fund. 
Type of Contract:    The lease contract has been divided into three periods, with the total period of 6 years.  
Lease Payment:        The payment for the period of six years shall not exceed Baht 630 million as follows: 
       1st Period (8 months)  Baht  20 million 
       2nd Period (2 years 4 months)  not more than Baht 170 million 
       3rd Period (3 years)  not more than Baht 280 million 
       In each period, the Company has an additional payment for asset renovation by the rate of 3         
       percent of total revenues from managing the Centre Point Wireless serviced apartment project      
       and a surplus calculated from the formula. 
Term of Contract:    1st Period (8 months)  1 September 2003 - 30 April 2004 
       2nd Period (2 years and 4 months)  1 May 2004 - 31 August 2006 
       3rd Period (3 years)  1 September 2006 - 31 August 2009 
       The Centre Point Management Company Limited terminated the lease agreement with the Fund    
       on 31 October 2005. 
Paid Lease Expense:   Year 2005  102,002,511 Baht 
           Year 2006            -        Baht 
Note:       The lease of Centre Point Wireless serviced apartment project from the Fund is classified as a    
       transaction between related parties. The transaction was approved from the shareholders’ general   
       meeting No. 1/2003 on 9 April 2003. 
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รายการระหว่างกัน

1.	 รายการระหว่างบริษัท	ควอลิตี้	เฮ้าส์	จำกัด	(มหาชน)	และ	บริษัทย่อย	กับบริษัท/บุคคลผู้มีผลประโยชน์ร่วม	
 (1)	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	-	II	(“กองทุน”)	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ความสัมพันธ์    1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 21.57 (ณ วันที่ 3 
        พฤศจิกายน 2549) นอกจากนี้บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ 
        บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยลงทุนของกองทุน รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 50 
       2. กลุ่ม Reco ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกับ Government of Singapore Investment Corporation 
        Pte Ltd. (GIC) (ทั้งนี้ GIC ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 15.09 (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549)) 
        ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 
       3. นายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นกรรมการร่วมในบริษัท และกองทุน  
       4. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้ถือหุ้นของ 
        บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.57 และร้อยละ 6.21 ตาม 
        ลำดับ (ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2549) และมีนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นกรรมการร่วมท้ังสองบริษัท 
รายการระหว่างกัน   บริษัทและบริษัทย่อย คือบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เช่าทรัพย์สินจากกองทุน คือ 
       อาคารท่ีพักอาศัยให้เช่า /เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ รวมท้ังส่วนควบเฟอร์นิเจอร์ งานระบบ และอุปกรณ์ 
       ต่างๆ ของโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ วิทยุ 
ลักษณะสัญญา   สัญญาเช่าแบ่งออกเป็น 3 ช่วง รวมระยะเวลาทั้งหมด 6 ปี 
ค่าตอบแทนรวม    ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 630 ล้านบาท  
       โดยคำนวณจากระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นระยะเวลา 6 ปี รายละเอียดดังนี้ 
       ช่วงแรก (8 เดือน) 20 ล้านบาท  
       ช่วงที่สอง (2 ปี 4 เดือน) ไม่เกิน 170 ล้านบาท 
       ช่วงที่สาม (3 ปี) ไม่เกิน 280 ล้านบาท 
       โดยในแต่ละช่วงบวกด้วยค่าปรับปรุงสินทรัพย์ท่ีเช่าในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ท่ีได้รับจากการบริหาร 
       ทรัพย์สินที่เช่าและบวกด้วยเงินเพิ่มตามสูตรคำนวณ 
อายุสัญญา    ช่วงแรก (8 เดือน) 1 ก.ย. 2546 - 30 เม.ย. 2547 
       ช่วงที่สอง (2ปี 4 เดือน) 1 พ.ค. 2547 - 31 ส.ค. 2549 
       ช่วงที่สาม (3ปี) 1 ก.ย. 2549 - 31 ส.ค. 2552 
       บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ยกเลิกสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวกับกองทุน เมื่อวัน 
       ที่ 31 ตุลาคม 2548  
ค่าเช่าทรัพย์สิน   ปี 2548  จำนวน 102,002,511 บาท 
       ปี 2549  จำนวน     -          บาท 
หมายเหตุ     รายการเช่าทรัพย์สินโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ วิทยุ จากกองทุน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 
       เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันซ่ึงได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี 1/2546 
       เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2546  
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	 	 Independent	Directors’	Opinions	
  The independent directors have the opinion that the transaction was reasonably conducted at fair price, after 
reviewing an independent appraiser’s report that has assessed the six-year lease of the serviced apartment at Baht 663 million. 
Transaction:     Q.H. International Company Limited has leased the Centre Point Wireless serviced apartment     
       project including furniture, services and system from the Fund. 
Type of contract:    The lease contract is divided into two periods, with the total period of 3 years 10 months. 
Lease payment:    The payment for the period of three years and ten months shall not exceed Baht 416 million as follows: 
           1st period (10 months)  not more than Baht 68 million 
           2nd period (3 years)  not more than Baht 280 million 
       In each period, the Company has an additional payment for asset renovation by the rate of 3 percent    
       of total revenues from managing the Centre Point Wireless serviced apartment project and a      
       surplus calculated from the formula. 
Term of Contract:    1st Period (10 months)  1 November 2005 - 31 August 2006 
       2nd Period (3 years)  1 September 2006 - 31 August 2009 
Paid Lease Expense:   Year 2005    20,719,335  Baht 
       Year 2006  129,423,789  Baht 
Accrued Expense:    As of 31 Dec. 2005  -         Baht 
       As of 31 Dec. 2006   56,886,086  Baht 
Note:       Q.H. International Company Limited has leased the Centre Point Wireless serviced apartment       
       project from the Fund after Centre Point Management Co., Ltd. had terminated the lease agreement   
       with the Fund on 31 October 2005. This transaction is classified as a transaction between related       
       parties. It was approved from the shareholders’ general meeting no. 1/2003 on 9 April 2003.      
       The independent directors also gave the opinion as mentioned above. 
 
Transaction:     Q.H. International Company Limited has leased the Centre Point Sukhumvit-Thonglo serviced       
       apartment project including furniture, service and system from the Fund. 
Type of Contract:    The lease contract is divided into two periods, with the total period of 6 years. 
Lease Payment:    The total payment for the period of six years shall not exceed Baht 473 million as follows: 
       1st Period (3 years)  No more than Baht 141 million 
       2nd Period (3years)  No more than Baht 200 million 
       In each period, the Company has an additional payment for asset renovation by the rate of 3      
       percent of total revenues from managing the Centre Point Sukhumvit-Thonglo apartment project       
       and a surplus calculated from the formula.  
Term of Contract:    1st Period (3 years)  1 December 2005 - 30 November 2008 
       2nd Period (3 years)  1 December 2008 - 30 November 2011 
Paid Remuneration:   Year 2005      5,374,972 Baht 
       Year 2006   65,727,593 Baht 
Accrued Expense:    As of 31 Dec. 2005          -      Baht 
       As of 31 Dec. 2006    7,884,362 Baht 
Note:       The lease of Centre Point Sukhumvit-Thonglo serviced apartment project from the Fund is classified   
       as a transaction between related parties. It was approved from the shareholders’ extraordinary   
       meeting No. 1/2005 on 10 November 2005. 
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  ความเห็นของกรรมการอิสระ	
  กรรมการอิสระได้พิจารณารายงานของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้ประเมินค่าเช่าสำหรับทรัพย์สินดังกล่าวสำหรับการเช่า
ระยะเวลา 6 ปี โดยมีราคาประเมินเท่ากับ 663 ล้านบาท กรรมการอิสระจึงมีความเห็นว่าในขณะที่ทำรายการนั้น รายการดัง
กล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นราคาที่ยุติธรรม 
 
รายการระหว่างกัน  บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เช่าทรัพย์สินจากกองทุน คืออาคารที่พักอาศัยให้เช่า/เซอร์วิส 
      อพาร์ทเม้นท์ รวมท้ังส่วนควบเฟอร์นิเจอร์ งานระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ วิทยุ 
ลักษณะสัญญา  สัญญาเช่าแบ่งออกเป็น 2 ช่วง รวมระยะเวลาทั้งหมด 3 ปี 10 เดือน 
ค่าตอบแทนรวม   ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 416 ล้านบาท 
      โดยคำนวณจากระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี 10 เดือน รายละเอียดดังนี้ 
      ช่วงแรก (10 เดือน) ไม่เกิน 68 ล้านบาท 
      ช่วงที่สอง (3 ปี) ไม่เกิน 280 ล้านบาท 
      โดยในแต่ละช่วงบวกด้วยค่าปรับปรุงสินทรัพย์ที่เช่าในอัตราร้อยละ 3ของรายได้ที่ได้รับจากการบริหาร 
      ทรัพย์สินที่เช่าและบวกเงินเพิ่มตามสูตรคำนวณ 
อายุสัญญา   ช่วงแรก (10 เดือน) 1 พ.ย. 2548 - 31 ส.ค. 2549 
      ช่วงที่สอง (3ปี) 1 ก.ย. 2549 - 31 ส.ค. 2552 
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ปี 2548  จำนวน  20,719,335

   
บาท 

      ปี 2549  จำนวน 129,423,789  บาท 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ณ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน        -         บาท 
      ณ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน  56,886,086   บาท 
หมายเหตุ    รายการเช่าทรัพย์สินโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ วิทยุจากกองทุนของบริษัทคิว. เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 
      เป็นการเช่าโครงการหลังจากบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ยกเลิกสัญญาเช่าอาคารดังกล่าว 
      กับกองทุนเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยง 
      กันและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2546 และ 
      กรรมการอิสระได้แสดงความเห็นแล้วตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
รายการระหว่างกัน  บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เช่าทรัพย์สินจากกองทุน คืออาคารที่พักอาศัยให้เช่า/เซอร์วิส 
      อพาร์ทเม้นท์ รวมทั้งส่วนควบเฟอร์นิเจอร์ งานระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ 
      สุขุมวิท-ทองหล่อ 
ลักษณะสัญญา  สัญญาเช่าแบ่งออกเป็น 2 ช่วง รวมระยะเวลาทั้งหมด 6 ปี 
ค่าตอบแทนรวม   ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 473 ล้านบาท 
      โดยคำนวณจากระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นระยะเวลา 6 ปี รายละเอียดดังนี้ 
      ช่วงแรก (3 ปี) ไม่เกิน 141 ล้านบาท 
      ช่วงที่สอง (3 ปี) ไม่เกิน 200 ล้านบาท 
      โดยในแต่ละช่วงบวกค่าปรับปรุงสินทรัพย์ที่เช่าในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ที่ได้รับจากการบริหารใน 
      ทรัพย์สินที่เช่าและบวกเงินเพิ่มตามสูตรคำนวณ 
อายุสัญญา   ช่วงแรก (3 ปี) 1 ธ.ค. 2548 - 30 พ.ย. 2551 
      ช่วงที่สอง (3ปี) 1 ธ.ค. 2551 - 30 พ.ย. 2554 
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ปี 2548   จำนวน   5,374,972  บาท 
      ปี 2549  จำนวน 65,727,593  บาท 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ณ 31 ธันวาคม 2548  จำนวน       -         บาท 
      ณ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน   7,884,362  บาท 
หมายเหตุ    รายการเช่าทรัพย์สินโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท-ทองหล่อ จากกองทุน ตามรายละเอียดดังกล่าว 
      ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี 1/2548 
      เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548  



Quality Houses Public Company Limited96

	 	 Independent	Directors’	Opinions	
  The independent directors have the opinion that the transaction was reasonably conducted at fair price, after 
reviewing an independent appraiser’s report that has assessed the six-year lease of the serviced apartment at Baht 345 
million. The independent directors have the opinion that the transaction was reasonable and beneficial to the Company’s 
serviced apartment business. This project is rent to the target customers and the Company will gain the benefits from the 
rental. The committee also has the opinion that the price was fair. 
 
Transaction:     Centre Point Management Company Limited and Q.H. International Company Limited provided          
       management services for the businesses of two buildings in 2005 and 2006 : L&H Phromphong    
       and L&H Sawatdi under the name of “Centre Point Resident”.  
 
       Quality Houses Public Company Limited and Centre Point Management Company Limited        
       provided accounting service to the fund, which owns three buildings, in 2005 such as River        
       Heaven Building, L&H Thonglor Building and L&H Sawatdi Building. In 2006, the companies did    
       not provide accounting service to the fund. 
 
       Quality Houses Public Company Limited acted as the agent to find customers to accommodate     
       the fund, which owns two buildings, in 2006 : L&H Phromphong and L&H Sawatdi under the     
       name of “Centre Point Resident”. 
Management, Accounting and Commission Income:   
       Year 2005       9,513,431   Baht 
       Year 2006            11,405,990   Baht 
Trade Account Receivable: As of 31 Dec. 2005         700,000   Baht 
       As of 31 Dec. 2006       2,482,617   Baht  
Pricing Policy:     The charge on building management, accounting service and commission are in line with the     
       market price. agents are reasonable market price.   
 
  Independent	Directors’	Opinions	
  The independent directors have the opinion that the transaction mentioned above was reasonably conducted, and the 
service fees were in line with the market price.  
 
 (2)	M	&	A	Business	Center	Co.,Ltd.	
Type of Business:   Office space and accessories services 
Relationship:     Mrs. Amara Sarasin who is a director of M&A Business Center Co., Ltd., is the wife of Mr.         
       Kanit Sarasin, the son of Pol.Gen Pow Sarasin who is the director and chairman of audit           
       committee of the Company. 
Transaction:     M&A Business Center Co.,Ltd. has rent space at Q House Convent as its office. 
Term of Contract:    3 years (16 August 2004 – 15 August 2007) 
Rental and Service Rate:  1st year  320 Baht/square metre/month  
       2nd year 350 Baht/square metre/month 
       3rd year  380 Baht/square metre/month 
       The total rental space is 604 square metres 
Rental and Service Fee:  Year 2005         2,712,195  Baht 
       Year 2006              2,924,060   Baht 
Trade Account Receivable:  As of 31 Dec. 2005     1,894   Baht 
       As of 31 Dec. 2006       225   Baht 
Deposit of Rental and Service:  211,400 Baht 
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  ความเห็นของกรรมการอิสระ	
  กรรมการอิสระได้พิจารณารายงานของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้ประเมินค่าเช่าสำหรับทรัพย์สินดังกล่าวสำหรับการเช่า
ระยะเวลา 6 ปี โดยมีราคาประเมินเท่ากับ 345 ล้านบาท กรรมการอิสระจึงมีความเห็นว่าในขณะที่ทำรายการนั้น รายการดัง
กล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีพักอาศัยให้เช่าของบริษัท โดยบริษัทสามารถนำอาคารท่ีพักอาศัยดังกล่าว 
ไปปล่อยให้เช่าแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยบริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากค่าเช่าที่จะได้รับจากการดำเนินธุรกิจให้เช่าทรัพย์
สินดังกล่าว รวมทั้งเป็นราคาที่ยุติธรรม 
 
รายการระหว่างกัน   บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับจ้าง 
       บริหารอาคารท่ีกองทุนเป็นเจ้าของ จำนวน 2 อาคาร ในปี 2548 และปี 2549  ซ่ึงได้แก่ อาคาร L&H 
       Phromphong ภายใต้ชื่อ “Centre Point Resident” และ อาคาร L&H Sawatdi ภายใต้ชื่อ “Centre 
       Point Resident”  
 
       บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด รับจ้างจัดทำ 
       บัญชีให้แก่กองทุนสำหรับอาคารท่ีกองทุนเป็นเจ้าของจำนวน 3 อาคาร ในปี 2548 ซ่ึงได้แก่ อาคาร 
       River Heaven อาคาร L&H Thonglor และอาคาร L&H Sawatdi  ในปี 2549 บริษัทไม่มีการจัดทำ 
       บัญชีให้แก่กองทุน 
 
       บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รับเป็นนายหน้าจัดหาลูกค้าเข้าพักอาศัยในอาคารที่กองทุน 
       เป็นเจ้าของ จำนวน 2 อาคาร ในปี 2549 ซึ่งได้แก่ อาคาร L & H Phromphong และ อาคาร L & H 
       Sawatdi ภายใต้ชื่อ “Centre Point Resident”  
รายได้ค่าบริหารอาคาร ปี 2548 จำนวน   9,513,431  บาท 
 รับจ้างทำบัญชี และค่านายหน้า ปี 2549  จำนวน 11,405,990  บาท 
ลูกหนี้ค่าบริการ   ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน    700,000   บาท 
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน  2,482,617   บาท 
นโยบายการกำหนดราคา ค่าบริหารอาคาร รับจ้างจัดทำบัญชี และค่านายหน้าหาลูกค้าดังกล่าวเป็นราคาที่เปรียบเทียบได้ 
       ในระดับเดียวกับราคาตลาด 
 
  ความเห็นของกรรมการอิสระ	
  กรรมการอิสระมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลสมควรในการเข้าทำรายการโดยเป็นราคาตามราคาตลาด  
 
 (2)	บริษัท	เอ็ม	แอนด์	เอ	บิสซิเนส	เซ็นเตอร์	จำกัด  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการสถานที่และอุปกรณ์สำนักงาน 
ความสัมพันธ์    นางอมรา สารสิน ซ่ึงเป็นกรรมการในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นภรรยาของ 
       นายกนิษฐ์ สารสิน บุตรชายของพลตำรวจเอกเภา สารสิน ซึ่งเป็นกรรมการและประธานกรรมการ 
       ตรวจสอบของบริษัท 
รายการระหว่างกัน   บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัดได้เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ สำหรับ 
       เป็นที่ตั้งสำนักงาน 
อายุสัญญาเช่าและบริการ ระยะเวลา 3 ปี (16 สิงหาคม 2547 - 15 สิงหาคม 2550)  
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ อัตราค่าเช่า ปีที่ 1 320 บาท/ตารางเมตร/เดือน 
       อัตราค่าเช่า ปีที่ 2 350 บาท/ตารางเมตร/เดือน 
       อัตราค่าเช่า ปีที่ 3 380 บาท/ตารางเมตร/เดือน                                                                  
                                   เนื้อที่เช่า 604 ตารางเมตร  
ค่าเช่าและค่าบริการ   ปี 2548 จำนวน  2,712,195  บาท 
       ปี 2549 จำนวน  2,924,060  บาท 
ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ  ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน       1,894  บาท 
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	 (3)	M&A	Advisory	Co.,	Ltd.  
Type of Business:    Business advisory services 
Relationship:     Mr. Kanit Sarasin and Mrs. Amara Sarasin are the directors of M&A Advisory Co., Ltd. Mrs. Amara    
       Sarasin is the wife of Mr. Kanit Sarasin, the son of Pol.Gen Pow Sarasin who is the director and     
       chairman of audit committee of the Company. 
Transaction:     M&A Advisory Co., Ltd. has rent space at Q. House Convent to use as its office. 
Term of Contract:    3 years (1 July 2006 – 30 June 2009) 
Rental and Service Rate:  420 Baht/square meter/month 
         The total rental space is 322 square meters 
Rental and Service Fee:  Year 2005   1,382,637 Baht 
         Year 2006   1,795,598 Baht 
Trade Account Receivable:  As of 31 Dec. 2005        2,884 Baht 
          As of 31 Dec. 2006        2,739 Baht 
Deposit of Rental  and Service:  96,600 Baht 
 
 Items in No. (4) – (6) as followed are transactions that Land and Houses Public Company Limited and affiliates rent from 
Q. House Convent and Q. House Lumpini to accommodate its office, total areas of 4,492 square meters and 7,529.27 
square meters, respectively.  
 
 (4)	Land	and	House	Public	Company	Limited	
Type of Business:    Property developer for sale and rent and invest in other companies 
Relationship:     Land and Houses Public Company Limited and Mr. Anant Asavabhokhin-led Group have held        
       21.57 percent and 6.21 percent of Quality Houses Public Company Limited’ s shares respectively        
       (as of 3 November 2006). Mr. Anant Asavabhokhin and Mr.Adisorn Thananun-narapool are directors     
       of both companies. 
Transaction:     Land and Houses Public Company Limited leased space at Q. House Convent, owned by           
       Quality Houses Public Company Limited, and at Q. House Lumpini, owned by Centre Point           
       Management Company Limited, a wholly-owned subsidiary of the Company. Q. House Lumpini             
       project was sold to Quality Houses Property Fund on 8 December 2006. The details of lease at    
       each building are as followed: 
 
      	 Q.	House	Convent	Lease	Agreement		
Term of Contract:   The leasing agreement comprises of three sub-agreements which cover total areas of 3,885     
       square metres as follow: 
Rental and Service Rate: 1. One year lease (1 July 2005 - 30 June 2006) covering 3,172 square meters, with the rental  
         fee at 400 Baht/square metre/month. 
       2. A 3-year lease (1 April 2003 - 31 March 2006) covering 335 square meters, with the rental       
        fee at 250 Baht/square metre/month. 
       3. A 3-year lease (1 August 2004 - 31 July 2007) covering 378 square meters with the rental 
        fee at 400 Baht/square metre/month. 
Rental and Service Fee:  Year 2005       19,448,200 Baht 
       Year 2006         4,489,867 Baht 
Remarks:       Land and Houses Public Company Limited terminated Q. House Convent lease agreement in           
       April 2006 and moved its office to Q. House Lumpini building.  
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       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน 225 บาท 
เงินประกันการเช่าและบริการ 211,400 บาท 
 
	 (3)	บริษัท	เอ็ม	แอนด์	เอ	แอดไวส์เซอรี่	จำกัด	 	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
ความสัมพันธ์    นายกนิษฐ์ สารสิน และนางอมรา สารสิน เป็นกรรมการในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ แอดไวส์เซอร่ี จำกัด 
       โดยนางอมรา สารสิน เป็นภรรยาของนายกนิษฐ์ สารสิน ซ่ึงเป็นบุตรชายของพลตำรวจเอกเภา สารสิน 
       ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
รายการระหว่างกัน   บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ แอดไวส์เซอรี่ จำกัดได้เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ สำหรับเป็นที่ 
       ตั้งสำนักงาน 
อายุสัญญาเช่าและบริการ ระยะเวลา 3 ปี (1 กรกฎาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2552)  
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ  420 บาท/ตารางเมตร/เดือน เนื้อที่เช่า 322 ตารางเมตร 
ค่าเช่าและค่าบริการ   ปี 2548 จำนวน 1,382,637 บาท 
       ปี 2549 จำนวน 1,795,598 บาท 
ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ  ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน      2,884 บาท  
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน      2,739 บาท 
เงินประกันการเช่าและบริการ 96,600 บาท 
  
  รายการในข้อ (4) - (6) ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นรายการที่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้เช่าอาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ และอาคารคิว เฮ้าส์ ลุมพินี สำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงาน 
จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,492 ตารางเมตร และ 7,529.27 ตารางเมตรตามลำดับ 
 
 (4)	บริษัท	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จำกัด	(มหาชน)	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ให้เช่า และลงทุนในบริษัทอื่น  
ความสัมพันธ์    บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
       ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.57 และร้อยละ 6.21 ตามลำดับ (ณ 
       วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2549) และมีนายอนันต์ อัศวโภคิน และนายอดิศร ธนนันท์นราพลู เป็นกรรมการ 
       ร่วมของทั้งสองบริษัท 
รายการระหว่างกัน   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้เช่าพ้ืนท่ีเป็นท่ีต้ังสำนักงานในอาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ 
       ซ่ึงบริษัทเป็นเจ้าของโครงการและอาคารคิว เฮ้าส์ ลุมพินี ซ่ึงบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 
       เป็นเจ้าของโครงการและเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 และได้จำหน่าย 
       โครงการดังกล่าวให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ซึ่ง
       สามารถแยกรายละเอียดการเช่าแต่ละอาคารได้ดังต่อไปนี้ 
       สญัญาเชา่อาคารควิเฮา้ส	์คอนแวนต	์
อายุสัญญา/ค่าเช่า   สัญญาเช่าพื้นที่แบ่งออกเป็น 3 สัญญา พื้นที่รวม 3,885 ตารางเมตรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
และค่าบริการ    1. อายุสัญญา 1 ปี (1 กรกฎาคม 2548 - 30 มิถุนายน 2549) พื้นที่เช่าจำนวน 3,172 ตารางเมตร 
        โดยคิดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 400 บาท/ตารางเมตร/เดือน 
       2. อายุสัญญา 3 ปี (1 เมษายน 2546 - 31 มีนาคม 2549)  พื้นที่เช่าจำนวน 335 ตารางเมตร โดย  
           คิดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 250 บาท/ตารางเมตร/เดือน 
       3. อายุสัญญา 3 ปี (1 สิงหาคม 2547 - 31 กรกฎาคม 2550) พื้นที่เช่าจำนวน 378 ตารางเมตร 
        โดยคิดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 400 บาท/ตารางเมตร/เดือน 
ค่าเช่าและค่าบริการ   ปี 2548 จำนวน 19,448,200  บาท 
       ปี 2549 จำนวน  4,489,867  บาท 
หมายเหตุ     บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ 
       โดยสัญญาเช่าสิ้นสุดเดือนเมษายน 2549 เพื่อย้ายสถานประกอบการไปยังอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 
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	 	 	 	 	 	 	 Q.	House	Lumpini	Lease	Agreement		
Term of Contract:   The 3-year lease (20 December 2005 – 31 December 2008) covering area of 3,127 square meters.       
Rental and Service Rate: Rental rate is 675 Baht/square meter/month for the 37th floor which covers area of 1,571 square      
       meters and 725 Baht/square meter/month for the 38th floor which covers area of 1,556 square meters. 
Rental and Service Fee:  Year 2005                -     Baht 
             Year 2006                             22,081,321 Baht (21 March 2006 – 7 December 2006) 
Trade Account Receivable:  As of 31 Dec. 2005                   68,814  Baht 
       As of 31 Dec. 2006                        281,037  Baht 
Deposit of Rental and Service: -  Baht 
Remarks:       Centre Point Management Company Limited, which is a wholly-owned subsidiary of the           
       Company and is also the owner of Q. House Lumpini, sold the said building and transferred the       
       land leasehold right to Quality Houses Property Fund on 8 December 2006. The transaction was           
       approved from the board of director of Quality Houses Public Company Limited meeting No. 10/       
       2006 on 19 October 2006. As a result, the lease agreement between the Company’s subsidiary        
       and Land and Houses Public Company Limited was terminated on 7  December  2006.   
	
	 (5)	Asia	Asset	Advisory	Company	Limited	
Type of Business:    Advisory service about investment and management for real-estate businesses 
Relationship:     Land and Houses Public Company Limited holds 40 percent of shares in the Asia Asset             
       Advisory Company Limited. Land and Houses Public Company Limited and Mr. Anant                  
       Asavabhokhin-led Group held 21.57 percent and 6.21 percent of Quality Houses Public Company    
       Limited’s shares, respectively (as of 3 November 2006). Mr. Anant Asavabhokhin is a director of      
       three companies and Miss Kanokvalee Viriyaprapaikit is a director both of Quality Houses Public     
       Company Limited and Asia Asset Advisory Company Limited. 
Transaction:     The Prime 1 Fund sublet spaces to Asia Asset Advisory Company Limited in Q. House Convent,      
       all the utilities bills and services are paid by Asia Asset Advisory Company Limited. In 2006, the Company    
       was moved to Q. House Lumpini which is owned by the Centre Point Management Company     
       Limited, a wholly-owned subsidiary of the Company. Q. House Lumpini project was sold to Quality   
       House Property Fund on 8 December 2006. The details of lease at each building are as followed: 
       Q.	House	Convent	Leasing	Agreement  
Term of Contract:         3-year lease (1 January 2004 – 31 December 2006)  
Rental and Service Rate: 250 Baht/square meter/month, covering 302 square meters 
Rental and Service Fee: Year 2005              1,199,179  Baht 
       Year 2006          267,629  Baht  
Remarks:      The Asia Asset Advisory Company Limited terminated Q. House Convent lease agreement in      
       April 2006 and moved its office to Q. House Lumpini building. 
       Q.	House	Lumpini	Leasing	Agreement		
Term of Contract:         3-year lease (20 December 2005 – 31 December 2008)  
Rental and Service Rate: 624 Baht/square meter/month, covering 394 square meters 
Rental and Service Fee:  Year 2005                    -       Baht 
       Year 2006              2,462,012  Baht (21 March 2006 – 7 December 2006)  
Trade Account Receivable:  As of 31 Dec. 2005                 20,519  Baht     
           As of 31 Dec. 2006                  19,807  Baht 



101Annual Report  2006

       สญัญาเชา่อาคารควิเฮา้ส	์ลมุพนิ	ี
อายุสัญญา/ค่าเช่า   อายุสัญญา 3 ปี (20 ธันวาคม 2548 - 31 ธันวาคม 2551) พื้นที่เช่าจำนวน 3,127 ตารางเมตร โดย 
และค่าบริการ    คิดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 675 บาท/ตารางเมตร/เดือน สำหรับพื้นที่เช่าชั้นที่ 37 จำนวนพื้นที่เช่า 
       1,571 ตารางเมตร และอัตราค่าเช่าเท่ากับ 725 บาท/ตารางเมตร/เดือน สำหรับพื้นที่เช่าชั้นที่ 38 
       จำนวนพื้นที่เช่า 1,556 ตารางเมตร 
ค่าเช่าและค่าบริการ   ปี 2548 จำนวน        -       บาท 
       ปี 2549 จำนวน 22,081,321 บาท (21 มีนาคม 2549 - 7 ธันวาคม 2549) 
ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ  ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน      68,814  บาท 
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน     281,037 บาท 
เงินประกันการเช่าและบริการ - บาท 
หมายเหตุ     บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจท์เม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100 
       และเป็นเจ้าของโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ได้จำหน่ายอาคารและโอนสิทธิ  
       การเช่าที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 8   
       ธันวาคม 2549 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 10/2549 
       ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 จึงมีผลทำให้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ระหว่าง 
       บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2549 
	 	
	 (5)	บริษัท	เอเชีย	แอสเซท	แอดไวเซอรี่	จำกัด	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนและการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ความสัมพันธ์    บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ใน 
       สัดส่วนร้อยละ 40.0 และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน 
       เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.57 และร้อยละ 
       6.21 ตามลำดับ (ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2549) รวมท้ังนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นกรรมการร่วมของ 
       ท้ังสามบริษัท และนางสาวกนกวลี  วิริยประไพกิจ เป็นกรรมการร่วมในบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด  
       (มหาชน) และบริษัท เอเซียแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด 
รายการระหว่างกัน   บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ได้ใช้พื้นที่ของ Prime I Fund  ซึ่งเป็นผู้เช่าพื้นที่อาคาร  
       คิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ โดยบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นผู้ชำระค่าสาธารณูปโภค 
       และค่าบริการ และในปี 2549 บริษัทเอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ได้ย้ายสถานประกอบการ 
       ไปยังอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ซ่ึงบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของโครงการและ    
       เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และได้จำหน่ายโครงการให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
       ควอลิต้ี เฮ้าส์ เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2549 ซ่ึงสามารถแยกรายละเอียดการเช่าแต่ละอาคารได้ดังต่อไปน้ี 
       สญัญาเชา่อาคารควิเฮา้ส	์คอนแวนต	์
อายุสัญญาเช่าและบริการ ระยะเวลา 3 ปี (1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2549)  
อัตราค่าบริการ    250 บาท/ตารางเมตร/เดือน เนื้อที่เช่าประมาณ 302 ตารางเมตร 
ค่าบริการ      ปี 2548 จำนวน 1,199,179  บาท 
       ปี 2549 จำนวน    267,629  บาท  
หมายเหตุ     บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จำกัดได้ยกเลิกสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ โดย  
       สัญญาเช่าสิ้นสุดเดือนเมษายน 2549 เพื่อย้ายสถานประกอบการไปยังอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 
       สญัญาเชา่อาคารควิเฮา้ส	์ลมุพนิ	ี
อายุสัญญาเช่าและบริการ ระยะเวลา 3 ปี (20 ธันวาคม 2548 - 31 ธันวาคม 2551)  
อัตราค่าบริการ    624 บาท/ตารางเมตร/เดือน เนื้อที่เช่าประมาณ 394 ตารางเมตร 
ค่าเช่าและค่าบริการ   ปี 2548 จำนวน          -     บาท 
       ปี 2549 จำนวน  2,462,012  บาท (21 มีนาคม 2549 - 7 ธันวาคม 2549) 
ลูกหนี้ค่าบริการ    ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน     20,519  บาท  
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน     19,807  บาท 
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Deposit of Rental and Service: -    Baht 
Remarks:      Centre Point Management Company Limited, a wholly-owned subsidiary of the Company and is   
       also the owner of Q. House Lumpini, sold the said building and transferred the land leasehold 
        right to Quality Houses Property Fund on 8 December 2006. The transaction was approved from      
        the board of director of Quality Houses Public Company Limited meeting No. 10/2006 on 19 October    
       2006. As a result, the lease agreement between the Company’s subsidiary and Asia Asset           
       Advisory Company Limited was terminated on 7 December  2006.    
 
 (6)	Land	and	Houses	Retail	Bank	Public	Company	Limited	
Type of Business:    Business operating in commercial bank including all related businesses with commercial bank or 
       due to commercial bank or any business concerning the law on commercial bank in allowance 
       to operate in Thailand and overseas. 
Relationship:          - The Company, Land and Houses Plc., and Mr. Anant-Asavabhokhin-led  Group held 27 percent,    
       43 percent and 1 percent of shares in the Land and Houses Retail Bank Plc., respectively (As of 31        
       December 2006) 
           - Land and Houses Public Company Limited and Mr. Anant-Asavabhokhin-led Group held 21.57 percent      
       and 6.21 percent of shares in Quality Houses Public Company Limited, respectively (as of 3        
       November  2006). Mr. Anant Asavabhokhin, Mr. Rutt Phanijphand, Mr. Adul Vinaiphat and Mrs.      
       Suwanna Buddhaprasart act as the directors both of the Company and Land and Houses Retial      
       Bank Public Company Limited. 
           - Quality Houses Public Company Limited holds 100 percent shares both directly and indirectly in   
       Q.H. Management Company Limited, Centre Point Management Company Limited, Casa Ville     
       Company Limited and Q.H. International Company Limited. Mr. Rutt  Phanijphand, and/or Mr. Adul     
       Vinaiphat and/or Mrs. Suwanna  Buddhaprasart act as directors of Land and Houses Retail Bank      
       Public Company Limited, the Company and its subsidiaries. 
Transaction:          - Land and Houses Retail Bank Public Company Limited leased space at Q. House Convent Building   
       as its office and at Q. House Lumpini, owned by Centre Point Management Company Limited, a       
       wholly-owned subsidiary of the Company. Q. House Lumpini project was sold to Quality House     
       Property Fund on 8 December  2006.  
            - The Company and its subsidiaries have current accounts, saving accounts and short term deposits     
       with Land and Houses Retail Bank Public Company Limited.  
            - Q.H. Management Company Limited, a subsidiary which the Company has held 100 percent of     
       shares both directly and indirectly, has provided the garden services to Land and Houses Retail    
       Bank Public Company Limited.  
       The details of related transactions are as followed: 
       Q.	House	Convent	Leasing	Agreement		
Term of Contract:    3 years (1 July 2002 – 30 June 2005) The agreement was extended until 19 December 2005.  
Rental and Service Rate:  250 Baht/square meter/month, covering areas of 305 square metres 
Rental and Service fee: Year 2005 1,229,889 Baht 
       Year 2006         -    Baht 
Remarks:      Land and Houses Retail Bank Public Company Limited terminated Q. House Convent lease            
       agreement on 19 December 2005 and moved its office to Q. House Lumpini building.  
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เงินประกันการเช่าและบริการ - บาท 
หมายเหตุ     บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจท์เม้นท์ จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100 
       และเป็นเจ้าของโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ได้จำหน่ายอาคารและโอนสิทธิการ 
       เช่าท่ีดิน และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์ เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 
       2549 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) คร้ังท่ี 10/2549 ซ่ึงประชุม 
       เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 จึงมีผลทำให้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ระหว่างบริษัทย่อย 
       ของบริษัท และบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 
  
 (6)	ธนาคารแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	เพื่อรายย่อย	จำกัด	(มหาชน)	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์รวมท้ังกิจการท้ังปวง ซ่ึงเก่ียวกับการธนาคารพาณิชย์ หรือเน่ืองจาก 
       การธนาคารพาณิชย์ หรือธุรกิจท่ีกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ให้กระทำได้ท้ังในประเทศไทย 
       และในต่างประเทศ 
ความสัมพันธ์    - บริษัทและบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) / และนายอนันต์ อัศวโภคิน ถือหุ้น ธนาคาร 
        แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายย่อย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 27 ร้อยละ 43 และร้อยละ 1 
        ตามลำดับ (ณ 31 ธันวาคม 2549) 
       - บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท 
        ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.57 และร้อยละ 6.21 ตามลำดับ 
        (ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2549) และนายอนันต์ อัศวโภคิน นายรัตน์ พานิชพันธ์ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ 
        และนางสุวรรณา พุทธประสาท เป็นกรรมการร่วมในบริษัท และในธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
        เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 
       - บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ถือหุ้นในบริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เซ็นเตอร์ 
        พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด และบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 
        ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 รวมทั้งนายรัตน์ พานิชพันธ์และ/หรือนายอดุลย์ 
        วินัยแพทย์ และหรือนางสุวรรณา พุทธประสาท เป็นกรรมการร่วมระหว่างธนาคารแลนด์ แอนด์ 
        เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
รายการระหว่างกัน   - ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายย่อย จำกัด(มหาชน) ได้เช่าพ้ืนท่ีเป็นท่ีต้ังสำนักงานในอาคาร 
        คิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ และอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ซึ่งบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 
        เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 และเป็นเจ้าของโครงการดังกล่าว และ 
        ได้จำหน่ายโครงการให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549  
       - บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์ 
        และเงินฝากระยะสั้นเผื่อเรียก กับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 
       - บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน 
        สัดส่วนร้อยละ 100 ให้บริการดแูลและจัดสวนแก่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายย่อย จำกัด 
        (มหาชน) ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดของรายการระหว่างกันได้ ดังต่อไปนี้ 
       สญัญาเชา่อาคารควิเฮา้ส	์คอนแวนต	์
อายุสัญญา    ระยะเวลา 3 ปี (1 กรกฎาคม 2545 - 30 มิถุนายน 2548) และได้ต่อสัญญาเพ่ิมถึงวันท่ี 19 ธันวาคม 2548  
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 250 บาท/ตารางเมตร/เดือน เนื้อที่เช่าประมาณ 305 ตารางเมตร 
ค่าเช่าและค่าบริการ   ปี 2548 จำนวน 1,229,889 บาท 
       ปี 2549 จำนวน       -      บาท 
หมายเหตุ     ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้ยกเลิกสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารคิวเฮ้าส์ 
       คอนแวนต์ โดยสัญญาเช่าส้ินสุดวันท่ี 19 ธันวาคม 2548 และได้ย้ายสถานประกอบการไปยังอาคาร 
       คิวเฮ้าส์ ลุมพินี           
       สญัญาเชา่อาคารควิเฮา้ส	์ลมุพนิ	ี
อายุสัญญา    ระยะเวลา 3 ปี (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2551) 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ ชั้น G คิดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 700 บาท/ตารางเมตร/เดือน พื้นที่ 598 ตารางเมตร  
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	 	 	 	 	 	 	 Q.	House	Lumpini	Leasing	Agreement	
Term of agreement:  3 years (1 October 2005 – 30 September 2008) 
Rental and service rate: Ground floor : 700 Baht/square metre/month covering area of 598  square metres.   
       1st Floor : 350 Baht/square metre/month covering area of 1,053 square metres. 
       5th-6th floors 600 Baht/square metre/month covering area of 2,357.27 square metres.  
       Total rental areas 4,008.27 square metres. 
Rental and service fee: Year 2005    -        Baht 
       Year 2006  29,786,998   Baht (1 January 2006 – 7 December 2006) 
       Cash	at	Bank	
Cash at Bank:    As of 31 Dec. 2005    - Baht 
       As of 31 Dec. 2006 465,997,753  Baht 
Interest Income:   Year 2005    - Baht 
       Year 2006     8,698,434   Baht 
Bank Fees:     Year 2005    - Baht 
       Year 2006    2,387,899   Baht 
       Garden	Service	Charge		
Term of Contract:   Floor 1, agreement starts from June 2006 to May 2007 
       Floor 5, agreement starts from July 2006 to May 2007 
Service Charge:   Floor 1, in the amount of 15,000 Baht/month 
       Floor 5, in the amount of 5,000 Baht/month 
Service Fee:    Year 2005    -  Baht 
       Year 2006      127,500  Baht 
Trade Account Receivable:  As of 31 Dec. 2005     - Baht 
       As of 31 Dec. 2006        26,750  Baht 
Remarks:      Centre Point Management Company Limited, which is a wholly-owned subsidiary of the           
       Company and is also the owner of Q. House Lumpini, sold the said building and transferred the           
       land leasehold right to Quality Houses Property Fund on 8 December 2006. The transaction was    
       approved from the board of director of Quality Houses Public Company Limited meeting No. 10/    
       2006 on 19 October 2006. As a result, the lease agreement between the Company’s subsidiary       
       and Land and Houses Retail Bank Public Company Limited was terminated on 7 December 2006.  
  Independent	Committee’s	Opinion:	
  The committee put together items (2) to (6) above in order to consider rental and service rates, interest income rate, 
bank fees and garden service charge which can be classified as followed : 
 	 Rental	and	Rental	Fee:		
  - Q. House Convent According to survey of office building for rent comparing to others on the same area, it is found that 
the average rate of rental and service building on Sathorn and Silom Road ranging from 330 to 400 Baht/square meter/month. 
Average rate at buildings on Soi Convent are slightly lower, ranging from 250 to 350 Baht/square meter/month. However, 
rental and service rate are based on how large the space a lessee rents. The rental and service rate is lower for the larger space.  
  Furthermore, the committee has reviewed proposals and contracts made to prospective customers showing interest 
in renting space at the Q. House Convent Building from June 2002 till 2005. The reviews show that the Company has 
offered and rented space to other companies at the rate similar to the companies under Land and Houses Group. For 
example, the Habitat for Humanity International, Inc has rented 611 square meters at the Q. House Convent Building on a 
three-year contract (1 November 2002 - 31 October 2005) at rate of 250 Baht/square meter/month. The A.F.G. Asia Fashion 
Group has rented 400 square meters at Q. House Convent Building on a three-year lease (1 November 2004 - 31 October 
2007) at rate of 400 Baht/square meter/month. 
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       ชั้น 1 คิดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 350 บาท/ตารางเมตร/เดือน พื้นที่ 1,053 ตารางเมตร  
       ชั้น 5-6 คิดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 600 บาท/ตารางเมตร/เดือน พื้นที่ 2,357.27 ตารางเมตร  
       รวมพื้นที่เช่าทั้งหมด 4,008.27 ตารางเมตร 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ปี 2548  จำนวน       -        บาท 
       ปี 2549 จำนวน 29,786,998 บาท  (1มกราคม 2549 - 7 ธันวาคม 2549) 
       เงนิฝากธนาคาร	
บัญชีเงินฝากธนาคาร   ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน       -         บาท 
       ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน 465,997,753 บาท 
ดอกเบี้ยรับ     ปี 2548 จำนวน       -         บาท 
       ปี 2549 จำนวน    8,698,434 บาท 
ค่าธรรมเนียมจ่ายธนาคาร ปี 2548  จำนวน       -         บาท 
       ปี 2549 จำนวน   2,387,899  บาท 
	 	 	 	 	 	 	 คา่บรกิารดแูลและจดัสวน	
อายุสัญญา    ชั้น 1 อายุสัญญาเริ่มเดือนมิถุนายน2549 ถึงเดือนพฤษภาคม 2550 
       ชั้น 5 อายุสัญญาเริ่มเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนพฤษภาคม 2550 
อัตราค่าบริการ    ชั้น 1 จำนวน 15,000 บาท/เดือน 
       ชั้น 5 จำนวน 5,000 บาท/เดือน 
ค่าบริการ     ปี 2548 จำนวน      -     บาท 
       ปี 2549 จำนวน 127,500 บาท 
ลูกหนี้การค้า    ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน      -     บาท 
       ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน  26,750  บาท 
หมายเหตุ     บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 
       และเป็นเจ้าของโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ได้จำหน่ายอาคารและโอนสิทธิ 
       การเช่าที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 8 
       ธันวาคม 2549 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 10/2549 
       ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 จึงมีผลทำให้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ระหว่าง 
       บริษัทย่อยของบริษัท และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดลงเมื่อ 
       วันที่ 7 ธันวาคม 2549 
  
  ความเห็นของกรรมการอิสระ   
  กรรมการอิสระได้รวมรายการในข้อ (2) - (6) เพ่ือพิจารณาอัตราค่าเช่าและบริการ อัตราดอกเบ้ียรับ ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
และค่าบริการดูแลและจัดสวนที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท โดยได้แสดงความเห็นแยกตามประเภทของรายการดังกล่าวได้ดังนี้  
 
  ค่าเช่าและค่าบริการเช่าพื้นที ่  
  - อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ จากการสำรวจเปรียบเทียบอาคารสำนักงานให้เช่าระดับเดียวกันของบริษัทอื่นในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน พบว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี่ยสำหรับการเช่าพื้นที่ในอาคารที่อยู่บนถนนสาทร และถนนสีลม อยู่ระหว่าง 
330-400 บาท/ตารางเมตร/เดือน ส่วนอัตราค่าเช่าและบริการสำหรับการเช่าพื้นที่ในอาคารที่อยู่ในซอยคอนแวนต์จะลดหลั่นลง
มา คือ อยู่ระหว่าง 250-350 บาท/ตารางเมตร/เดือน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าและบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการเช่า
โดยที่ลูกค้าเช่าพื้นที่จำนวนมากจะได้ค่าเช่าที่ต่ำกว่าลูกค้าที่เช่าพื้นที่จำนวนน้อยกว่า เป็นต้น 
   นอกจากนี้ กรรมการอิสระได้สอบทานข้อเสนอและสัญญาต่างๆ ที่บริษัทเสนอให้กับลูกค้าที่จะมาเช่าพื้นที่ในอาคาร
คิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ พบว่า ในช่วงเวลาตั้งแต่มิถุนายน 2545 จนถึงปี 2548 บริษัทมีการยื่นข้อเสนอและการปล่อยเช่าพื้นที่ให้แก่
บริษัทต่างๆ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการใกล้เคียงกับที่บริษัทให้แก่ กลุ่มบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เช่น 
Habitat for Humanity International ,Inc. พ้ืนท่ีให้เช่า 611 ตารางเมตร อายุของสัญญา 3 ปี (1 พฤศจิกายน 2545 -  31 ตุลาคม 2548) 
อัตราค่าเช่าและบริการ 250 บาท/ตารางเมตร/เดือน และ บริษัท เอ.เอฟ.จี.เอเซีย แฟชั่น กรุ๊ป จำกัด พื้นที่ให้เช่า 400 ตาราง
เมตร อายุสัญญา 3 ปี (1 พฤศจิกายน 2547 - 31 ตุลาคม 2550) อัตราค่าเช่าและบริการ 400 บาท/ตารางเมตร/เดือน เป็นต้น 
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  -  Q. House Lumpini  Based on the comparison of the same grade buildings on the same area, the average rental 
and service rate of building on Sathorn and Wireless Road ranging from 550 to 600 Baht/square meter/month. However, the 
rate and charge based on spaces and floors requested by the customers. The rental and service rate is cheaper for the larger 
space. The rental and service rate is more expensive for the higher floors.  
   The committees also reviewed proposals and contracts proposed to the customers from October 2005 until mid 
of 2006, the Company found that service fees and charges are similar to those offered to Land and Houses Group. For 
example, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, the total areas is 5,044 square meters on floor 8th to 10th, with 3 years 
contract (1 January 2006 – 31 December 2008), with the rental rate of 600 Baht/square meter/month. Regus Centre 
(Thailand) Co.,Ltd, the leasing space is 1,610 square meters on 27th floor, 3 years contract (1 March 2006 -28 February 
2009), with the rental rate of 675 Baht/square meter/month. SBCS Co.,Ltd., the rental space is 386 square meters, in 10th 
floor, with term of contract of 3 years (1 January 2006 – 31 December 2008), with the rental rate of 550 Baht/square meter/
month. CM CGM (Thailand) Co.,Ltd, the leasing space is 440 square meters in 14th floor with rental term of 3 years (1 
January 2006 – 31 December 2008), with the rental rate of 675 Baht/square meter/month. V. Men Fills (Thailand) Co.,Ltd., 
the leasing space is 395 square meters, on 11th floor, with 3 years contract (1 November 2006 – 31 October 2008), with 
the rental rate and charge of 650 Baht/square meter/month etc.  
 
  Money,	Interest	Earned	and	Fees:	
  The committee considered each type of bank accounts, interest earned and bank fees are the same conditions as other companies 
such as deposit interest rates, bank fees and procedure as well as documents for opening bank account and for transaction with banks. 
  Fee	and	Garden	Charge:	
  The committee considered the service contract and found that it was reasonable, fair price as a normal business is 
normal and also comparable to the same business. 
  The committee also interviewed the Company’s management about the necessity and reason of the transaction 
mentioned above. The committee has the opinion that the items (2) - (6) was reasonably conducted with the fair 
remuneration at the market price.  
 
	 (7)	Mr.	Anant		Asawabhokin	
Relationship:     Mr. Anant Asavabhokhin is the director of the Company and Land and Houses Plc., which       
       held 21.58 percent of shares in the Company (as of  3 November 2006). 
Transaction:     Mr. Anant Asavabhokhin has rented an apartment at Centre Point Sukhumvit Soi 10.  
Rental and Service Rate :  Year 2005   88,972  Baht/month 
       Year 2006   88,972  Baht/month 
Rental and Service Fee:  Year 2005     1,134,647  Baht 
       Year 2006     1,103,625  Baht 
Trade Account Receivable:  As of 31 Dec. 2005    3,511  Baht 
       As of 31 Dec. 2006   1,064  Baht 
Deposit of the rental:    - Baht 
 
 (8)	Mr.	Archwin			Asavabhokin	
Relationship:     Mr. Archwin Asavabhokhin has 2.07 percent of shares (As of 3 November 2006) in the Company 
       and is the son of Mr. Anant  Asavabhokin, a director of the Company and Land and House Plc., 
       who held 21.57 percent of shares (as of  3 November 2006). 
Transaction:     Mr. Archwin  Asavabhokhin rented an apartment at Centre Point Lungsuan until March 2005 then  
       he moved to Centre Point Wireless in April 2005 
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  -	 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี จากการสำรวจเปรียบเทียบอาคารสำนักงานให้เช่าระดับเดียวกันของบริษัทอื่น ในบริเวณ
ใกล้เคียงกันพบว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี่ยสำหรับการเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงานที่อยู่บนถนนสาทร และถนนวิทยุ อยู่
ระหว่าง 550-600 บาท/ตารางเมตร/เดือน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าและบริการของอาคารสำนักงานจะขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่และชั้นที่
ลูกค้าต้องการเช่า ลูกค้าที่เช่าพื้นที่จำนวนมากจะได้ค่าเช่าที่ต่ำกว่าลูกค้าที่เช่าพื้นที่จำนวนน้อย และพื้นที่ที่เช่าอยู่ในระดับชั้นที่
สูงกว่าก็จะมีอัตราค่าเช่าพื้นที่ต่อตารางเมตรต่อเดือนที่สูงกว่าชั้นที่อยู่ระดับชั้นที่ต่ำกว่า เป็นต้น 
   นอกจากนี้ กรรมการอิสระได้สอบทานข้อเสนอและสัญญาต่างๆ ที่บริษัทเสนอให้กับลูกค้าที่จะมาเช่าพื้นที่ในอาคาร
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี พบว่า ในช่วงเวลาตั้งแต่ตุลาคม 2548 จนถึงกลางปี 2549 บริษัทมีการยื่นข้อเสนอและการปล่อยเช่าพื้นที่ให้แก่
บริษัทต่างๆ ซึ่งมีอัตราค่าเช่า ค่าบริการ และพื้นที่ใกล้เคียงกับที่บริษัทที่ทำสัญญากับกลุ่มบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
(มหาชน) เช่น ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น พื้นที่ให้เช่า 5,044 ตารางเมตร ชั้น 8-10 อายุของสัญญา 3 ปี  
(1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2551) อัตราค่าเช่าและบริการ 600 บาท/ตารางเมตร/เดือน บริษัท รีจัส เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 
จำกัด พื้นที่ให้เช่า 1,610 ตารางเมตร ชั้น 27 อายุสัญญา 3 ปี (1 มีนาคม 2549 - 28 กุมภาพันธ์ 2552) อัตราค่าเช่าและบริการ 
675 บาท/ตารางเมตร/เดือน บริษัท เอสบีซีเอส จำกัด พื้นที่ให้เช่า 386 ตารางเมตร ชั้น 10 อายุสัญญา 3 ปี (1 มกราคม 2549-
31 ธันวาคม 2551) อัตราค่าเช่าและบริการ 550 บาท/ตารางเมตร/เดือน บริษัท ซีเอ็ม ซีจีเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด พื้นที่ให้เช่า 
440 ตารางเมตร ชั้น 14 อายุสัญญา 3 ปี (1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2551) อัตราค่าเช่าและบริการ 675 บาท/ตารางเมตร/
เดือน และบริษัท วี.เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พื้นที่ให้เช่า 395 ตารางเมตร ชั้น 11 อายุสัญญา 3 ปี (1 พฤศจิกายน 2549 - 
31 ตุลาคม 2551) อัตราค่าเช่าและบริการ 650 บาท/ตารางเมตร/เดือน เป็นต้น 
  เงนิฝากธนาคาร	ดอกเบีย้รบั	และคา่ธรรมเนยีมธนาคาร	
  กรรมการอิสระได้พิจารณาการเปิดบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท อัตราดอกเบี้ยรับ และค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ซึ่ง
เป็นไปตามปกติเช่นเดียวกับบุคคลหรือบริษัทอ่ืนๆ ท่ีได้มีการประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป เช่น อัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร อัตรา 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมท้ังวิธีการและเอกสารประกอบการพิจารณาเปิดบัญชีธนาคารหรือการดำเนินธุรกรรมต่างกับธนาคาร  
  คา่บรกิารดแูลและจดัสวน	
  กรรมการอิสระได้พิจารณาสัญญาการให้บริการซ่ึงเป็นไปตามปกติทางการค้า และเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลและสามารถ 
เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันได้  
  รวมท้ัง กรรมการอิสระได้สอบถามผูบ้ริหารของบริษัท ถึงความจำเป็นและเหตุผลในการดำเนิน ธุรกรรมทางการค้าดังกล่าว 
ข้างต้น ซึ่งกรรมการอิสระมีความเห็นว่า รายการในข้อ (2) - (6) เป็นรายการมีเหตุสมควรในการเข้าทำรายการ และเป็นการรับ
ค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม 
  
	 (7)	นายอนันต์	อัศวโภคิน	
ความสัมพันธ์    นายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นกรรมการร่วมของบริษัท และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
       ซึ่งบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 21.58 (ณ วันที่ 3 
       พฤศจิกายน 2549) 
รายการระหว่างกัน   นายอนันต์ อัศวโภคินได้เช่าห้องชุดพักอาศัยโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท ซอย10 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ ปี 2548 จำนวน     88,972  บาท/เดือน  
       ปี 2549 จำนวน     88,972  บาท/เดือน  
ค่าเช่าและค่าบริการ   ปี 2548 จำนวน 1,134,647  บาท 
       ปี 2549 จำนวน 1,103,625  บาท 
ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ  ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน      3,511  บาท 
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน      1,064  บาท 
เงินประกันการเช่าและบริการ - บาท 
 
 (8)	นายอาชวิณ	อัศวโภคิน	
ความสัมพันธ์    นายอาชวิณ อัศวโภคิน ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.07 (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549) และ 
       เป็นบุตรชายของนายอนันต์ อัศวโภคิน ซึ่งเป็นกรรมการร่วมของบริษัท และ บริษัท แลนด์ แอนด์ 
       เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซ่ึง บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 
       21.57 (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549) 
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Rental and Service Rate :  Year 2005   36,449  Baht/month and 51,682 Baht/month  
       Year 2006   51,682  Baht/month 
Rental and Service Fee:  Year 2005       592,834  Baht 
       Year 2006       698,285  Baht 
Trade Account Receivable:  As of 31 Dec. 2005           5,995  Baht 
       As of 31 Dec. 2006         56,651 Baht 
Deposit of the Rental and Service:   - Baht 
 
 (9)	Mr.	Archanan		Asavabhokin		
Relationship:     Mr. Archanan Asavabhokhin had 2.07 percent of shares (as of 3 November 2006) in the Company 
       and is the son of Mr. Anant  Asavabhokin, a director of the Company and Land and House Plc., 
       who held 21.57 percent of shares (as of  3 November 2006). 
Transaction:     Mr. Archanan  Asavabhokhin rented an apartment at Centre Point Lungsuan until March 2005.  
Rental and Service Rate:  Year 2005   36,449  Baht/month   
       Year 2006       - Baht/month 
Rental and Service Fee:  Year 2005       110,965  Baht 
       Year 2006      - Baht 
Trade Account Receivable:  As of 31 Dec. 2005      -  Baht 
       As of 31 Dec. 2006     - Baht 
Deposit of the Rental and Service:   - Baht 
 
  Independent	Directors’	Opinions	
  The independent directors have treated transactions in items (7) - (9) as the same category. They reviewed the rental 
and service fee charged to individual and corporate tenants who rent similar apartments. They have found that the average 
rental rate and service fee for the long-term lease of other apartments on Sukhumvit Road, Langsuan Road and Wireless 
Road are at the same levels as what Mr. Anant Asavabhokhin and his sons.  Having reviewed with the Company’s 
management of the necessity to lease the apartments at the above rate, the independent directors have the opinion that the 
transactions item (7) - (9) are reasonably conducted and the Company has received fair remunerations at the market price. 
 
 (10)	 Home	Products	Centre	Public	Company	Limited		
Type of Business:   Supplier of construction materials and home decoration 
Relationship:     - Land and Houses Plc., was a major shareholder of the Company, with 21.58 percent  shareholding      
        (as of 3 November 2006). The Land and Houses held 28.75 percent of shares in Home            
        Products Center Public Company Limited (as of 31December 2006). 
       - Home Products Center Plc., is an affiliate of the Company. The Company held 20.94 percent of   
        shares in Home Products Center Public Company Limited (as of 31 December 2006). 
       - Mr. Anant Asavabhokhin, Mr. Joompol Meesook, Mr. Rutt Phanijphand, and Mrs. Suwanna 
        Buddhaprasart are directors of both companies. 
Transaction:     The Company and Casa Ville Co.,Ltd, a subsidiary for which the Company holds 100 percent 
       shares has bought products and services from Home Products Center Public Company Limited. 
Value of Purchased Products and Services :  
       Year 2005   100,115,481 Baht 
       Year 2006    15,078,765  Baht 
Trade Account Payable:  As of 31 Dec. 2005      5,431,578 Baht 
        As of 31 Dec. 2006     4,988,819  Baht 
Pricing policy:     Home Products Center Public Company Limited has the transaction with the Company with wholesale price.   
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รายการระหว่างกัน   นายอาชวิณ อัศวโภคิน ได้เช่าห้องชุดพักอาศัยโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ หลังสวน จนกระทั่งถึง 
       เดือน มีนาคม 2548 และย้ายได้ไปเช่าห้องชุดพักอาศัยโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ วิทยุ ตั้งแต่เดือน 
       เมษายน 2548 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ ปี 2548 จำนวน   36,449  บาท/เดือน และ 51,682 บาท/เดือน  
       ปี 2549 จำนวน   51,682  บาท/เดือน  
ค่าเช่าและค่าบริการ   ปี 2548 จำนวน  592,834  บาท 
       ปี 2549 จำนวน  698,285  บาท 
ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ  ณ 31 มี.ค. 2548 จำนวน     5,995  บาท 
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน    56,651  บาท 
เงินประกันการเช่าและบริการ - บาท 
 
 (9)	นายอาชนัน	อัศวโภคิน	
ความสัมพันธ์    นายอาชนัน อัศวโภคิน ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.07 (ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2549)และเป็น 
       บุตรชายของนายอนันต์ อัศวโภคิน ซึ่งเป็นกรรมการร่วมของบริษัท และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
       จำกัด (มหาชน) ซ่ึง บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 21.57  
       (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549) 
รายการระหว่างกัน   นายอาชนัน อัศวโภคินได้เช่าห้องชุดพักอาศัยโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ หลังสวน จนกระท่ังถึงเดือน 
       มีนาคม 2548 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ ปี 2548 จำนวน   36,449  บาท/เดือน 
       ปี2549 จำนวน       -      บาท/เดือน  
ค่าเช่าและค่าบริการ   ปี 2548 จำนวน   110,965 บาท 
       ปี 2549 จำนวน       -      บาท 
ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ  ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน       -      บาท 
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน       -      บาท 
เงินประกันการเช่าและบริการ - บาท 
 
  ความเห็นของกรรมการอิสระ  
  กรรมการอิสระได้รวมรายการในข้อ (7) - (9) เป็นประเภทการเดียวกัน โดยได้พิจารณาอัตราค่าเช่าและบริการของห้อง
ชุดพักอาศัยประเภทเดียวกันที่บริษัทปล่อยเช่าให้แก่บุคคลหรือบริษัทอื่นๆ พบว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการเฉลี่ยสำหรับการเช่า
ห้องชุดพักอาศัยระยะยาวในอาคารที่อยู่บนถนนสุขุมวิท ถนนหลังสวน และ ถนนวิทยุ มีอัตราค่าเช่าและค่าบริการใกล้เคียงกับ
ที่บริษัทให้แก่ กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน รวมทั้งได้สอบถามผู้บริหารของบริษัทถึงความจำเป็นในการให้เช่าในอัตราดังกล่าว
ข้างต้น กรรมการอิสระจึงมีความเห็นว่ารายการในข้อ (7) - (9) เป็นรายการมีเหตุสมควรในการเข้าทำรายการ และเป็นการรับค่า
ตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม  
 
 (10)	บริษัท	โฮมโปรดักส์	เซ็นเตอร์	จำกัด	(มหาชน)	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน  
ความสัมพันธ์    - บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 
        21.58 (ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2549) ถือหุ้นในบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ใน 
        สัดส่วนร้อยละ 28.75 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) 
       - บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ใน 
        สัดส่วนร้อยละ 20.94 (ณ 31 ธันวาคม 2549)  
       - นายอนันต์ อัศวโภคิน นายจุมพล มีสุข นายรัตน์ พานิชพันธ์ และนางสุวรรณา พุทธประสาท 
        เป็นกรรมการร่วมในทั้งสองบริษัท 
รายการระหว่างกัน   บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 
       อยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ซ้ือสินค้าและรับบริการจากบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
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	 	 Independent	Directors’	Opinions	
  The independent directors have the opinion that the transaction mentioned above was reasonable as the Company 
had the benefits from lower cost. Furthermore, the Company has not signed any contracts with the Home Products Centers 
Plc., Thus the Company is free to purchase any products from other companies if they offer lower price. 
 
 (11)	 Quality	Construction	Products	Public	Company	Limited		
Type of Business:    Manufacturer and supplier of autoclaved aerated concrete. 
Relationship:     - Q-Con. or Quality Construction  Products Plc,. is an affiliate of the Company, because the Company    
        and its subsidiary Q.H. International Co., Ltd. held 24.33 percent and 1.45 percent of shares in Q-Con.           
        respectively (as of 31 December 2006) 
       - Land and Houses Plc., was a major shareholder both of the Company and Q-Con. the Land and  
        Houses Plc., held 21.57 percent of shares in the Company (as of  3 November 2006), and      
        31.41 percent of shares in Q-Con. (as of 31 December 2006). 
       - Mr. Anant Asavabhokhin, Mr. Joompol Meesook, Mr. Suang Chaisurote are directors both of 
        the Company and Q-Con. 
Transaction:     The Company has bought products from Q-Con.  
Value of Purchased Products Service:  
       Year 2005 55,673,256 Baht 
       Year 2006 72,475,497 Baht 
Trade Account Payable:  As of 31 Dec. 2005   2,041,991 Baht 
       As of 31 Dec. 2006  7,380,767 Baht 
Pricing Policy:     Q-Con. offers bulk price to the Company.  
 
	 	 Independent	Directors’	Opinions	
  The independent directors have the opinion that the transaction mentioned above was reasonably conducted as the 
Company had the benefits from the lower cost. Furthermore, the Company has not signed any contracts with the Home 
Products Center Public Company Limited. Thus, the Company is free to purchase any products from other companies if they 
offer lower price. 
 
  (12)	 Advisory	Service	Company	Limited		
Type of Business:   Financial Advisor 
Relationship:     Mr. Rutt Phanijphand is a director at the Company, and a director without signatory right at Advisory     
       Services Co., Ltd. and he had resigned from a director at Advisory Services Co., Ltd. since 11 May 2005. 
Transaction:     The Company hires United Advisory Services Co., Ltd. to be its financial advisor. 
Remunerations:    Year 2005    371,000  Baht 
       Year 2006        -      Baht 
Pricing Policy:     The remuneration is paid at the same level as other clients of the Advisory Services Co., Ltd.  
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มลูค่าการซ้ือสินค้าและบริการ ปี 2548 จำนวน  100,115,481  บาท 
       ปี 2549 จำนวน    15,078,765  บาท 
เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้า ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน     5,431,578  บาท 
  และบริการ    ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน     4,988,819  บาท 
นโยบายการกำหนดราคา ราคาสินค้าที่บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขายให้บริษัทจะเป็นราคาขายส่ง  
  
 	 ความเห็นของกรรมการอิสระ  
  กรรมการอิสระมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุสมควรในการเข้าทำรายการ โดยบริษัทได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่
ต่ำลง อย่างไรก็ตาม บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีการทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ใดๆ กับบริษัท โฮมโปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้น บริษัทจึงสามารถซื้อสินค้าชนิดเดียวกันหรือสินค้าทดแทนจากบริษัทอื่นๆได้ ถ้าพบว่า ราคา
ถูกกว่าราคาที่ซื้อกับบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
 
 (11)	 บริษัท	ควอลิตี้	คอนสตรัคชั่น	โปรดัคส์	จำกัด	(มหาชน)	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา 
ความสัมพันธ์    - บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (Q-CON) เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดย 
        บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท คิว เอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือหุ้นใน Q-CON 
        ในสัดส่วนร้อยละ 24.33 และร้อยละ 1.45 ตามลำดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549)  
       - บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 21.57 
        (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549) และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน Q-CON ในสัดส่วนร้อยละ 31.41 
        (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) ตามลำดับ  
       - นายอนันต์ อัศวโภคิน นายจุมพล มีสุข และนายซวง ชัยสุโรจน์ เป็นกรรมการร่วมในบริษัทและ 
        ใน Q-CON  
รายการระหว่างกัน   บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ซ้ือสินค้าจากบริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดัคส์ จำกัด 
       (มหาชน) 
มลูค่าการซ้ือสินค้าและบริการ  ปี 2548 จำนวน  55,673,256  บาท  
       ปี 2549 จำนวน  72,475,497  บาท 
เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้า  ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน   2,041,991   บาท 
  และบริการ    ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน   7,380,767   บาท 
นโยบายการกำหนดราคา ราคาสินค้าท่ีบริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ขายให้บริษัทจะเป็นราคาขายส่ง 
 
  ความเห็นของกรรมการอิสระ	
  กรรมการอิสระมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุสมควรในการเข้าทำรายการ โดยบริษัทได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่
ต่ำลง อย่างไรก็ตาม บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีการทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ใดๆ กับบริษัท ควอลิตี้คอน
สตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้น บริษัทจึงสามารถซื้อสินค้าชนิดเดียวกันหรือสินค้าทดแทนจากบริษัทอื่นๆได้ ถ้าพบว่า
ราคาถูกกว่าราคาที่ซื้อบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 
 
 (12)	 บริษัท	แอ็ดไวเซอรี่	เซอร์วิส	จำกัด	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน 
ความสัมพันธ์    นายรัตน์ พานิชพันธ์ เป็นกรรมการของบริษัท และเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามของบริษัท 
       แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส จำกัด โดยนายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท 
       แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2548 
รายการระหว่างกัน   บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ได้ว่าจ้างบริษัท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษา 
       ทางการเงิน 
ค่าตอบแทน     ปี 2548 จำนวน  371,000  บาท 
       ปี 2549 จำนวน       -      บาท 



Quality Houses Public Company Limited112

	 	 Independent	Directors’	Opinions	
  Independent directors have the opinion that the transaction mentioned above was reasonable and remunerations 
were in lines with the market price. 
 
 (13)	 Quality	Houses	Property	Fund	(“Fund”)		
Type of Business:   Property Fund 
Relationships:     1. Land and Houses Public Company Limited held 21.57 percent of the Company’s shares (as of 
        3 November 2006) and the subsidiaries of Land and Houses Plc., held a combined 50 percent of      
        shares in the fund. 
       2. Reco Group - of which major shareholders are the same as the Government of Singapore 
        Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) - hels 50 percent of shares in the fund. (GIC held       
        15.09 percent of shares in the Company (as of 3 November 2006). 
       3. Mr. Anant Asavabhokhin is the director both of the Company and the fund. 
       4. Land and Houses Plc., and Mr. Anant Asavabhokhin-led Group have held 21.57 percent and 6.21 
        percent of the Company’s shares respectively (as of 3 November 2006). Mr. Anant Asavabhokhin   
        is the director of both companies. 
Transaction:     The Company provided management service to Wave Place Building until December 7, 2006       
       before it was sold and transferred of land’s right to Quality House Property Fund on December 8, 2007. 
Earning from services:  Year 2005   6,102,852 Baht 
       Year 2006  6,102,852 Baht 
Trade Account Receivable:  As of 31 Dec. 2005     508,571 Baht 
       As of 31 Dec. 2006     508,571 Baht 
Pricing Policy:     The management service fee is comparable to market price. 
 
	 	 Independent	Directors’	Opinions	
  The independent directors have the opinion that the transaction mentioned above is reasonable and fair market price. 
 
 (14)	 Siam	Retail	Development	Company	Limited  
Type of Business:    Shopping plaza 
Relationship:     Mr. Suang Chaisurote is the director both of the Company and Siam Retail Development Co., Ltd. 
Transactions:     - In 2005, the Siam Retail Development Co., Ltd. hired the Company as  system engineering consultant. 
       - In 2006, the Company hired Siam Retail Development Co.,Ltd to manage retail spaces in Q. 
        House Lumpini and paid the agency fees of procuring the new tenants for the retail space. 
Term of Contract:    - System engineering consultant contract, 2 years (16 November 2003 - 15 November 2005)      
        and extended to 31 December 2005 
       - Retail spaces manager contract, 3 years (15 May 2006 – 14 May 2009)  
Service Fee:                 -   System engineering consultant contract is 230,000 Baht/month 
            -   Retail manager contract consists of (1) service of 187,250 Baht/month, (2) fees on 30 percent      
        of revenues from common area of retail space and (3) agency fee which is equivalent to         
        one-month rental rate of new customer.  
Fee from System Engineering Consultant:  
       Year 2005   2,760,000 Baht 
       Year 2006       -       Baht 
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นโยบายการกำหนดราคา  ราคาตามที่กำหนดในสัญญาซึ่งเป็นราคาที่คิดกับลูกค้าลูกค้ารายอื่น 
 
  ความเห็นของกรรมการอิสระ	
  กรรมการอิสระมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตามราคาตลาด  
 
 (13)	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	(“กองทุน”)	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ความสัมพันธ์    1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 21.57 (ณ วันที่ 3 
        พฤศจิกายน 2549) นอกจากนี้บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ 
        บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยลงทุนของกองทุน รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 50 
       2. กลุ่ม Reco ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกับ Government of Singapore Investment Corporation 
        Pte Ltd. (GIC) (ทั้งนี้ GIC ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 15.09 (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549)) 
        ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 
       3. นายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นกรรมการร่วมในบริษัท และกองทุน  
       4. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้ถือหุ้นของ 
        บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.57 และร้อยละ 6.21 ตาม 
        ลำดับ (ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2549) และมีนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นกรรมการร่วมท้ังสองบริษัท 
รายการระหว่างกัน   บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รับบริหารอาคารจำนวน 1 อาคาร ที่กองทุนเป็นเจ้าของ 
       ได้แก่ อาคารเวฟเพลส โดยบริษัทรับจ้างบริหารอาคารดังกล่าวให้แก่กองทุนถึงวันท่ี 7 ธันวาคม 2549 
       เนื่องจากกองทุนได้จำหน่ายอาคารและโอนสิทธิการเช่าที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่กองทุน 
       รวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 
รายได้ค่าบริหารอาคาร  ปี 2548 จำนวน  6,102,852  บาท 
       ปี 2549 จำนวน  6,102,852  บาท 
ลูกหนี้ค่าบริการ    ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน    508,571  บาท 
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน    508,571  บาท 
นโยบายการกำหนดราคา ค่าบริหารอาคารดังกล่าวเป็นราคาที่เปรียบเทียบได้ในระดับเดียวกับราคาตลาด 
 
 	 ความเห็นของกรรมการอิสระ	
  กรรมการอิสระมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตามราคาตลาด 
 
 (14)	 บริษัท	สยามรีเทล	ดีเวลล็อปเม้นท์	จำกัด	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ศูนย์การค้า 
ความสัมพันธ์    นายซวง ชัยสุโรจน์ เป็นกรรมการร่วมของทั้งสองบริษัท 
รายการระหว่างกัน   - ปี 2548 บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัทเป็นท่ีปรึกษาในการตรวจสอบ 
        งานระบบวิศวกรรม 
       - ปี 2549 บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)ได้ว่าจ้างบริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
        บริหารพ้ืนท่ีค้าปลีกภายในอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี และได้ให้ค่านายหน้าสำหรับการหาลกูค้าเข้า 
        ทำสัญญาเช่าพื้นที่ของศูนย์การค้า 
อายุสัญญา    - สัญญาท่ีปรึกษาการตรวจสอบงานระบบวิศวกรรม 2 ปี (16 พฤศจิกายน 2546 ถึง 15 พฤศจิกายน 
        2548) และได้ต่อสัญญาเพิ่มถึง 31 ธันวาคม 2548 
       - สัญญาว่าจ้างบริหารพื้นที่ค้าปลีก 3 ปี (15 พฤษภาคม 2549 ถึง 14 พฤษภาคม 2552) 
อัตราค่าบริการ    - สัญญาที่ปรึกษาการตรวจสอบงานระบบวิศวกรรม 230,000 บาทต่อเดือน 
       - สัญญาว่าจ้างบริหารพื้นที่ค้าปลีก ประกอบด้วยค่าตอบแทนในการบริหารพื้นที่ค้าปลีก จำนวน 
        187,250 บาทต่อเดือน ค่าธรรมเนียมการจัดหารายได้จากพ้ืนท่ีส่วนกลางของอาคารในอัตรา 30% 
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Retail Management and Agency Fee:  
       Year 2005         -      Baht 
       Year 2006  1,413,435 Baht 
Trade Account Receivable: As of 31 Dec. 2005     230,000 Baht 
          As of 31 Dec. 2006          -      Baht 
Trade Account Payable:   As of 31 Dec. 2005        -      Baht 
          As of 31 Dec. 2006  1,413,435 Baht 
Pricing Policy:     The service fee is comparable to the market price. 
 
  Independent	Directors’	Opinions	
  The independent directors have the opinion that the above transaction is reasonable and comparable to the market price. 
 
	 (15)	 M&A	Guard	Service	Company	Limited	
Type of Business:    Security services 
Relationship:     Mrs. Amara Sarasin, who is a director at M & A Guard Services Company Limited is the wife of      
       Mr. Kanit Sarasin. Mr. Kanit Sarasin is the son of Pol. Gen. Pow Sarasin, who is the director and      
       the chairman of audit committee of the Company. 
Transaction:     M & A Guard Services Co., Ltd. was subcontractor to provide security services at Q House Convent Building. 
Term of Contract :   1 year (2 September 2004 - 2 September 2005) and extended 1 year. (2 September 2005 - 2 September 2006) 
Service Fee:     Total of 151,245 Baht/month for 17 employees and raised to 161,312 Baht/month for 18 employees   
       on February 1st, 2007.   
Service Fee:     Year 2005  1,923,207 Baht 
       Year 2006  1,892,113 Baht 
Trade Account Payable:  As of 31 Dec. 2005        -      Baht         
       As of 31 Dec. 2006         -      Baht 
Pricing Policy:     The service fee is comparable to the market price. 
 
	 	 Independent	Directors’	Opinions	
  Independent directors have the opinion that the above transaction is reasonable and comparable to the market price. 
 
 (16)	 L&H	Property	Company	Limited	(Formerly	“Royal	Excellency	Company	Limited”)	
Type of Business:    Property for Rent 
Relationship:     1.  Land and Houses Public Company Limited, which held 21.57 percent of the Company’s shares       
        (as of 3 November 2006) held 59.99 percent of share in L&H Property Co.,Ltd. 
       2. Reco Group - of which major shareholders are the same as the Government of Singapore 
        Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) - held 40 percent of shares in Royal Excellency       
        Company Limited (GIC held 15.09 percent of shares in the Company as of 3 November 2006). 
       3. Mr. Anant Asavabhokhin and Mr. Adisorn Thananun-narapool are the directors of both companies. 
Transaction:     The Company has provided accounting services to L&H Property Co.,Ltd since June 2005. 
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        ของรายได้ที่ได้รับในแต่ละราย และค่านายหน้าเป็นจำนวนเท่ากับอัตราค่าเช่าค่าบริการผู้เช่า 
        รายใหม่ 1 เดือน  
รายได้ค่าบริการที่ปรึกษา งานระบบวิศวกรรม 
       ปี 2548 จำนวน  2,760,000  บาท 
       ปี 2549 จำนวน        -       บาท 
ค่าใช้จ่ายบริหารพื้นที่ค้าปลีกและค่านายหน้า 
       ปี 2548 จำนวน        -       บาท 
       ปี 2549 จำนวน  1,413,435  บาท 
ลูกหนี้ค่าบริการ    ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน    230,000  บาท 
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน        -       บาท 
เจ้าหนี้ค่าบริการ    ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน        -       บาท 
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน  1,413,435  บาท 
นโยบายการกำหนดราคา ค่าบริการดังกล่าวเป็นราคาที่เปรียบเทียบได้ในระดับเดียวกับราคาตลาด 
 
  ความเห็นของกรรมการอิสระ	
  กรรมการอิสระมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตามราคาตลาด 
 
 (15)	 บริษัท	เอ็ม	แอนด์	เอ	การ์ด	เซอร์วิส	จำกัด	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ รับจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
ความสัมพันธ์    นางอมรา สารสิน เป็นกรรมการในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การ์ด เซอร์วิส จำกัด โดยนางอมรา สารสิน 
       เป็นภรรยาของนายกนิษฐ์ สารสิน ซ่ึงเป็นบุตรชายของ พลตำรวจเอกเภา สารสิน ซ่ึงดำรงตำแหน่ง 
       กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
รายการระหว่างกัน   บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ การ์ด เซอร์วิส จำกัด ได้รับจ้างทำการรักษาความปลอดภัยอาคารคิวเฮ้าส์  
       คอนแวนต์ 
อายุสัญญา    1 ปี (2 กันยายน 2547 ถึง 2 กันยายน 2548)  
       และได้ต่อสัญญาเพิ่มอีก 1 ปี (2 กันยายน 2548 ถึง 2 กันยายน 2549) 
อัตราค่าบริการ    ค่าบริการสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน 17 คน อัตรา 151,245 บาทต่อเดือน 
       และมีการปรับอัตรา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 โดยจำนวนพนักงานปรับเป็น 18 คน 
       อัตรา 161,312 บาทต่อเดือน 
ค่าบริการ      ปี 2548 จำนวน  1,923,207  บาท 
       ปี 2549 จำนวน  1,892,113  บาท 
เจ้าหนี้ค่าบริการ    ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน       -        บาท 
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน       -        บาท 
นโยบายการกำหนดราคา ค่าบริการดังกล่าวเป็นราคาที่เปรียบเทียบได้ในระดับเดียวกับราคาตลาด 
 
  ความเห็นของกรรมการอิสระ	
  กรรมการอิสระมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตามราคาตลาด 
  
 (16)	 บริษัท	แอล	แอนด์	เอช	พร็อพเพอร์ตี้	จำกัด	(เดิมชื่อบริษัท	รอยัล	เอ็คเซ็ลเล็นซิ	จำกัด)	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ความสัมพันธ์    1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 21.57 (ณ วันที่ 3 
        พฤศจิกายน 2549) ถือหุ้นของบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 
       2. กลุ่ม Reco ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกับ Government of Singapore Investment Corporation 
        Pte Ltd. (GIC) (ทั้งนี้ GIC ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 15.09 (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549) 
        ถือหุ้นของบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 
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Term of Contract:    2 years (23 June 2005 - 30 June 2007) 
Service Fee:     - Service fee for the period of 23 June 2005 - 31 December 2005 amounted Baht 65,420.57  
        per month.  
       - Service fee for the period of 1 January 2006 - 30 June 2007 amounted Baht 93,457.95 per month. 
Earning from services:  Year 2005     409,967 Baht 
       Year 2006  1,121,495 Baht 
Trade Account Receivable:  As of 31 Dec. 2005         -      Baht 
       As of 31 Dec. 2006        -      Baht 
Pricing Policy:     The management service fee is comparable to the market price. 
 
  Independent	Directors’	Opinions  
  The independent directors have the opinion that the above transaction is reasonable and comparable to the market price. 
 
 (17)	 L&H	Sathon	Company	Limited	
Type of Business:    Property for Rent 
Relationship:     1. L&H Property Co.,Ltd (Formerly “Royal Excellency Company Limited), which Land and Houses 
        Plc., held 59.99 percent of shares, held 99.99 percent of shares in L&H Sathorn Company Limited. 
       2. Land and Houses Plc., which held 21.57 percent of shares (as of 3 November 2006)  held 59.99     
        percent of shares in L&H Property Co.,Ltd.  
       3. Mr. Anant Asavabhokhin and Mr. Adisorn Thananun-narapool the directors of both companies. 
Transaction:     The Company has provided accounting services to L&H Sathon Co., Ltd. since July 2005. 
Term of Contract:    2 years (1 July 2005 - 30 June 2007) 
Service Fee:     65,420.57 Baht/month 
Earning from services:  Year 2005        392,523  Baht 
         Year 2006    785,047  Baht 
Trade Account Receivable:  As of 31 Dec. 2005          -     Baht 
       As of 31 Dec. 2006           -     Baht 
Pricing Policy:     The management service fee is comparable to the market price. 
 
  Independent	Directors’	Opinions		
  The independent directors have the opinion that the above transaction is reasonable and comparable to the market price. 
  
 (18)	 Krungthai	Computer	Services	Company	Limited	
Type of Business:    Provider of information technology service system 
Relationship:     Mr. Rachai Wattanakasaem, is the director both of the Company and Krungthai Computer 
       Services Company Limited. 
Transaction:     Krungthai Computer Services Company Limited has leased space at Q House Ploenchit Building 
       as its office. 
Term of Contract:    3 years (15 November 2003 - 14 November 2006) 
       1 year (15 November 2006 - 14 November 2007) 
Rental and Service Fee:  330-440 Baht per square meters/month. Total rental space was 1,749 square meters (15 November     
       2003 – 14 November 2006) 
        500 Baht/square meter/month, total area of 1,794 square meters (15  November 2006 – 14       
       November 2007) 
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       3. นายอนันต์ อัศวโภคิน และ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็นกรรมการร่วมของทั้งสองบริษัท 
รายการระหว่างกัน   บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รับจ้างและให้ความช่วยเหลือในการจัดทำบัญชี ของบริษัท 
       แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2548 
อายุสัญญา    2 ปี (23 มิถุนายน 2548 ถึง 30 มิถุนายน 2550) 
อัตราค่าบริการ    1. ค่าบริการช่วง 23 มิถุนายน 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2548 จำนวนเงิน 65,420.57 บาทต่อเดือน 
       2. ค่าบริการช่วง 1 มกราคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2550 จำนวนเงิน 93,457.95 บาทต่อเดือน 
ค่าบริการ     ปี 2548 จำนวน    409,967  บาท 
       ปี 2549 จำนวน  1,121,495  บาท  
ลูกหนี้ค่าบริการ   ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน        -       บาท 
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน        -       บาท 
นโยบายการกำหนดราคา ค่าบริการดังกล่าวเป็นราคาที่เปรียบเทียบได้ในระดับเดียวกับราคาตลาด 
 
	 	 ความเห็นของกรรมการอิสระ	
  กรรมการอิสระมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคาตามราคาตลาด 
 
 (17)	 บริษัท	แอล	แอนด์	เอช	สาทร	จำกัด  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ความสัมพันธ์    1. บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จำกัด) ซึ่ง 
        บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 59.99 และบริษัท แอล แอนด์  
           เอช พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด ถือหุ้นในบริษัท แอล แอนด์ เอช สาทร จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
       2. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 21.57 (ณ วันที่ 3 
        พฤศจิกายน 2549) และถือหุ้นของบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 
       3. นายอนันต์ อัศวโภคิน และนายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็นกรรมการร่วมของทั้งสองบริษัท 
รายการระหว่างกัน            บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รับจ้างและให้ความช่วยเหลือในการจัดทำบัญชี ของบริษัท 
         แอล แอนด์ เอช สาทร จำกัด ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2548 
อายุสัญญา    2 ปี (1 กรกฎาคม 2548 ถึง 30 มิถุนายน 2550) 
อัตราค่าบริการ    เดือนละ 65,420.57 บาท 
ค่าบริการ     ปี 2548 จำนวน  392,523  บาท 
       ปี 2549 จำนวน  785,047  บาท 
ลูกหนี้ค่าบริการ   ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน       -      บาท 
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน       -      บาท  
นโยบายการกำหนดราคา ค่าบริการดังกล่าวเป็นราคาที่เปรียบเทียบได้ในระดับเดียวกับราคาตลาด 
 
  ความเห็นของกรรมการอิสระ	
  กรรมการอิสระมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลสมควรในการเข้าทำรายการโดยเป็นราคาตามราคาตลาด 
	
	 (18)		 บริษัท	กรุงไทย	คอมพิวเตอร์	เซอร์วิสเซส	จำกัด  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสัมพันธ์    นายราชัย วัฒนเกษม เป็นกรรมการของบริษัท และบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด  
รายการระหว่างกัน   บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้เช่าพ้ืนท่ีในอาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต สำหรับเป็น 
       ที่ตั้งสำนักงาน 
อายุสัญญา    3 ปี (15 พฤศจิกายน 2546 - 14 พฤศจิกายน 2549) 
        1 ปี (15 พฤศจิกายน 2549- 14 พฤศจิกายน 2550)  
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 330 - 440 บาท/ตารางเมตร/เดือน  
       เนื้อที่เช่า 1,794 ตารางเมตร (15 พ.ย 46-14 พ.ย.49) 500 บาท/ตารางเมตร/เดือน 
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Rental and Service Fee:  Year 2005   3,672,424 Baht 
       Year 2006   8,687,116 Baht (1 January 2006 – 7 December 2006) 
Trade Account Receivable:  As of 31 Dec. 2005       19,146 Baht 
       As of 31 Dec. 2006     111,482 Baht 
Deposit for rental and services: -  Baht 
Remarks:      The Company entered into Land and Property Lease Agreement of Q. House Ploenchit, including      
       utilities system, fixtures, fittings and related equipment situated on the property with Quality Houses     
       Property Fund on 8 December  2006. Thus, the rental agreement was terminated on 7 December    
       2006, because all rights and claims have been transferred to Quality Houses Property Fund       
       since 8 December 2006.  
	
	 	 Independent	Directors’	Opinions  
  The independent directors have the opinion that the above transaction is reasonable and comparable to the market price. 
 
 (19)	 Quality	House	Property	Fund	(“Fund”)	
Type of Business:   Invest in properties for rent. 
Relationship:    1. Quality Houses Public Company Limited invested in the Fund in proportion of 25.7 percent on 
        7 December 2006, in the amount of 204.5 million units, value of 10 Baht per unit. Total               
        investment was Baht 2,045 million. 
       2.  Land and Houses Public Company Limited held 21.57 percent of the Company (as of 3            
        November 2006), and held shares in the Fund of 3.5 percent. 
       3. The Government of Singapore Investment Corporation Pte.Ltd. (GIC) held 15.09 percent of       
        shares (as of 3 November 2006) and in the Fund 3.5 percent. 
Transaction:     -  Quality Houses Public Company Limited (“Company”) has entered into Land and Property       
        Lease Agreement of Q. House Ploenchit, including utilities system, fixtures, fittings and        
        related equipment situated on the property with Quality Houses Property Fund for 30 years       
        and received Baht 819 million in return. 
       -  The Company and Q. H. International Co., Ltd. (“First Subsidiary”), a wholly-owned subsidiary   
        of the Company is hired to manage 3 rental buildings : Q. House Lumpini, Q. House Ploenchit  
        and Wave Place. 
       -  The Company and Centre Point Management Co., Ltd. (“Second Subsidiary”), a wholly-owned    
        subsidiary of the First Subsidiary, guarantee net property profit of Q. House Lumpini project       
        during the year of 2007-2009 in the amount of Baht 435 million, Baht 450 million and Baht    
        465 million, respectively. If the actual net property profit at the end of any fiscal year is less    
        than the guarantee amount of the respective year, the Company or the Second Subsidiary    
        will pay to the Fund the difference between the net property profit guaranteed by the Company    
        or the Second Subsidiary Company and the actual net property profit in order to gain confidence   
        from to the investors during the starting period of the project because the project has been     
        operated since the beginning of March 2006. 
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       เนื้อที่เช่า 1,794 ตารางเมตร (15 พ.ย.49-14 พ.ย.50) 
ค่าเช่าและค่าบริการ   ปี 2548 จำนวน  3,672,424  บาท 
        ปี 2549 จำนวน  8,687,116  บาท  (1 มกราคม 2549 - 7 ธันวาคม 2549) 
ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ  ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน      19,146  บาท 
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน     111,482  บาท  
เงินประกันการเช่าและบริการ - บาท 
หมายเหตุ     บริษัทได้ให้สิทธิการเช่าอาคารและที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิตแก่ 
       กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 จึงส่งผลให้อายุการเช่าพื้นที่ 
       และให้บริการตามสัญญาเช่าและบริการของบริษัทสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 เนื่องจาก 
       ต้องมีการโอนสิทธิเรียกร้องและผลประโยชน์ต่างๆตามสัญญาเช่าและบริการให้แก่กองทุนรวม 
       อสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2549 
   
  ความเห็นของกรรมการอิสระ	
  กรรมการอิสระมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเหตุผลสมควรในการเข้าทำรายการโดยเป็นราคาตามราคาตลาด 
  
 (19)	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้	เฮ้าส์	(“กองทุนรวม”)	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า 
ความสัมพันธ์    1. บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในกองทุนรวมในสัดส่วนร้อยละ 25.7 เมื่อวันที่ 7 
        ธันวาคม 2549 จำนวน 204.5 ล้านหน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,045 ล้านบาท 
       2. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 21.57 (ณ วันที่ 3 
        พฤศจิกายน 2549) และถือหุ้นในกองทุนรวมสัดส่วนร้อยละ 3.5 
       3. Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 
        15.09 (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549) และถือหุ้นในกองทุนรวมสัดส่วนร้อยละ 3.5   
รายการระหว่างกัน   - บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)ได้ให้สิทธิการเช่าอาคารและท่ีดิน และอุปกรณ์ที่ 
        เกี่ยวข้องของโครงการคิวเฮ้าส์เพลินจิตแก่กองทุนรวม โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับระยะเวลา 
        เช่า 30 ปี เป็นจำนวนเงิน 819 ล้านบาท 
       -  บริษัทและบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (“บริษัทย่อยหน่ึง”)ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัท 
        ถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100 ได้รับจ้างบริหารอาคารสำนักงานให้เช่าจำนวน 3 อาคาร ได้แก่ 
        อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต และอาคารเวฟ เพลส 
       - บริษัทและบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทย่อยสอง”) ซึ่งป็นบริษัทย่อยที่ 
        บริษัทถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100 ค้ำประกันกำไรสุทธิโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินีในรอบบัญชี 
        ปี 2550 - 2552 ในจำนวน 435.0 ล้านบาท 450.0 ล้านบาท และ 465.0 ล้านบาทตามลำดับ 
        โดยหากผลกำไรสุทธิของโครงการดังกล่าวในรอบปีบัญชีใดรอบปีบัญชีหน่ึงต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว 
        บริษัทหรือบริษัทย่อยสองจะชำระเงินให้แก่กองทุนรวมเท่ากับจำนวนส่วนต่างระหว่างจำนวน 
        ผลกำไรสุทธิที่บริษัทหรือบริษัทย่อยสองรับประกันกับผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้เนื่องจาก 
        โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เร่ิมประกอบการในช่วงต้นปี 2549 และเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับ 
        ผู้ลงทุนในกองทุนในช่วงเริ่มประกอบการ 
       - บริษัทและบริษัทย่อยสองให้สิทธิแก่กองทุนรวมในการเข้าลงทุนและสิทธิการลงทุนก่อนบุคคล 
        ภายนอกสำหรับอาคารในแต่ละโครงการท่ีประกอบการอยู ่ณ วันท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนคร้ังแรก 
        ทั้งนี้ กองทุนรวมมีระยะเวลาการใช้สิทธิภายใน 5 ปีนับจากวันที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
        เริ่มขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก โดยราคาที่กองทุนรวมจะลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  
        กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและตามจำนวนที่ตกลงกันต่อไป 
       - บริษัทได้เช่าพื้นที่โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินีสำหรับตั้งสถานประกอบการ 
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       - The Company or the Second Subsidiary Company has given the right of first refusal to the Fund     
        to the Fund to the buildings which are operating on the initial investment date. The Fund has    
        exercise period of this right for 5 years from the first trading day of the unit of the Fund.      
        The price to be paid by the Fund shall be in compliance with the conditions specified in the     
        relevant Securities Law for an amount as subsequently agreed. 
       - The Company has rented the space in Q. House Lumpini as the office. 
Term of contract of Q. House Ploenchit: 30 years (8 December 2006 – 7 December 2036) 
Term of contract of Q. House Lumpini: 3 years (1 October 2005 – 30 September 2008) 
Term of contract of management service: 5 years (8 December 2006 – 31 December 2011) 
Long term contract of Q. House Ploenchit: Baht 819 million (fully paid up) 
Rental rate of Q. House Lumpini: 600 Baht/square metre/month covering 6th and 7th floors of 2,848.80 square metres. 
Management fee: Based on base and special management fees as followed :  
  Base	management	fee	   
  -   1 % from total revenues and 
  -   2.4 % from net property profit (if the guaranteed net property profit of Q. House Lumpini is higher than the        
   actual net property profit, the higher one is used for calculation), 
  Special	management	fee  
  -  30 % from the difference of the actual net property profit and the estimated net property profit in the annual         
   budget, The Fund guarantees the base management fee as the differences of (a) Baht 18.25 million and (b) sum         
   of base management fee and special management fee. 
Rental income received in advance of Q. House Ploenchit:      
       Year 2005          -       Baht 
               Year 2006    816,905,236  Baht 
Rental Expense of Q. House Lumpini:      
       Year 2005    -       Baht 
          Year 2006    1,414,888  Baht 
Revenue from property management:     
       Year 2005    -      Baht 
          Year 2006      969,305  Baht 
Accrued Expense :   As of 31 Dec. 2005    -       Baht 
       As of 31 Dec. 2006        19,650  Baht 
Account Receivable :   As of 31 Dec. 2005    -       Baht 
       As of 31 Dec. 2006    1,165,333  Baht 
Deposits for rental and service:  5,146,531.59 Baht 
 
  Independent	Directors’	Opinions	
 The committee has the opinion that Land and Property Lease Agreement, including utilities system, fixtures, fittings and related 
equipment situated on the properties between the Company and Quality Houses Property Fund was conducted from the approval 
from the resolution No. 10/2006 dated on 19 October 2006, by authorsing the sale of the real properties, including fittings 
and related equipment situated on such real properties and/or grant and/or transfer of leasehold rights over the real properties by 
the Company and/or the Company’s subsidiary in relation to the two office buildings currently operated by the Company and/or 
the Company’s subsidiary : Q. House Lumpini and Q. House Ploenchit. The amount of Baht 819 million from entering into Land 
and Property Lease Agreement of Q. House Ploenchit for 30 years is the fair value because the Company has compared the price 
with other bidders in order to obtain the maximum return for the sale of properties and the transfer of leasehold right 
including fittings and related equipment situated on such real properties of Q. House Ploenchit and Q. House Lumpini. In 
addition, the Company has considered the appraisal reports from the independent appraisal firms with the following details : 
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อายุสัญญาเช่า อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต  30 ปี (8 ธันวาคม 2549 - 7 ธันวาคม 2579) 
อายุสัญญาเช่าอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 3 ปี (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2551) 
อายุสัญญารับจ้างบริหารอาคาร  5 ปี ( 8 ธันวาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2554) 
ค่าเช่าระยะยาวอาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต 819 ล้านบาท(รับชำระแล้วทั้งจำนวน) 
อัตราค่าเช่าอาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี อัตราค่าเช่าเท่ากับ 600 บาท/ตารางเมตร/เดือน สำหรับพื้นที่เช่าชั้นที่ 6 และ 7 
         จำนวนรวม 2,848.80 ตารางเมตร 
ผลตอบแทนจากการรับจ้างบริหารอาคาร 
คำนวณจากค่าผลแทนฐานบวกด้วยค่าตอบแทนพิเศษ ดังนี้ 
  ค่าตอบแทนฐาน	
  - อัตราร้อยละ 1 ของรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ และ 
  - อัตราร้อยละ 2.4 ของกำไรสุทธิ (กรณีที่จำนวนกำไรสุทธิจากการรับประกันโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี สูงกว่าจำนวน  
   กำไรสุทธิจากการดำเนินงานจริงให้ใช้จำนวนที่สูงกว่าในการคำนวณค่าตอบแทน) 
  ค่าตอบแทนพิเศษ	
  - อัตราร้อยละ 30 ของส่วนต่างของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงกับกำไรสุทธิที่ประมาณการในแผนการดำเนินงานประจำปี 
   ทั้งนี้ กองทุนรวมรับประกันค่าตอบแทนเท่ากับส่วนต่างของ (ก) จำนวนเงิน 18.25 ล้านบาท และ(ข) จำนวนรวมของ  
   ค่าตอบแทนฐานกับค่าตอบแทนพิเศษตามผลประกอบการ 
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่าอาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 
       ปี 2548 จำนวน        -         บาท 
       ปี 2549 จำนวน  816,905,236 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 
        ปี 2548 จำนวน        -         บาท 
        ปี 2549 จำนวน    1,414,888  บาท 
รายได้ค่ารับจ้างบริหารอาคาร ปี 2548 จำนวน        -         บาท 
       ปี 2549 จำนวน      969,305  บาท 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน        -         บาท 
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน       19,650  บาท 
ลูกหนี้ค่ารับจ้างบริหาร  ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน        -         บาท 
        ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน    1,165,333  บาท 
เงินประกันการเช่าและบริการ 5,146,531.59 บาท 
  
  ความเห็นกรรมการอิสระ	
  กรรมการอิสระมีความเห็นว่าการให้สิทธิการเช่าอาคารและที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ควอลิตี้ เฮ้าส์ นั้นได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 โดย
มีมติอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือให้สิทธิการ
เช่า และ/หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สำหรับโครงการประเภทอาคารสำนักงาน (Office Building) ซึ่งบริษัท และบริษัท
ย่อยดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 2 โครงการ คือโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต และโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ซึ่งผลตอบแทน
จากให้เช่าอาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิตเป็นระยะเวลา 30 ปี และได้รับเงินทั้งจำนวนเมื่อได้จดทะเบียนที่กรมที่ดินรวม 819 ล้านบาท
น้ันเป็นราคาท่ียุติธรรม เน่ืองจากบริษัทได้เปรียบเทียบราคากับผูเ้สนอซ้ือแต่ละรายท่ีให้ผลตอบแทนรวมสงูสุดสำหรับการขายอาคาร 
และโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องของโครงการคิวเฮ้าส์ลุมพินีและให้สิทธิการเช่าอาคารและท่ีดิน รวมท้ังอุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวข้องของโครงการคิวเฮ้าส์เพลินจิต ประกอบกับได้พิจารณารายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ซึ่งได้ประเมินค่าเช่า
สำหรับทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
  1. บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส(ประเทศไทย) จำกัด ประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าอาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ระยะเวลา 30 ปี 
มูลค่า 838.6 ล้านบาท 
  2. บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด ประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าอาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ระยะเวลา 30 ปี มูลค่า 
800.4 ล้านบาท 
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  1. CB Richard Ellis (Thailand), has evaluated leasehold right of Q. House Ploenchit for 30 years in the amount of Baht 838.6 million. 
  2. Bangkok Property Appraisal Co., Ltd. evaluated rental right of Q. House Ploenchit for 30 years in the amount of       
   Baht 800.4 million. 
  Then the independent directors agreed that such appraisal values were reasonable and fair.  
	
	 (20)	 Alisa	Company	Limited		
Type of business:   Spa business. 
Relationships:    Miss Alisa  Asavabhokin, a daughter of Mr. Anant  Asavabhokin together with Land and House Plc.,    
       and a group led by him are the shareholders of Quality House Plc., in the proportion of 21.57     
       percent and 6.21 percent (inclusive of 2.07 percent held by Miss Alisa Asavabhokin) (as of 3 November   
       2006) respectively.  Mr. Anant  Asavabhokin also acts as a director of Quality House Plc. 
Transactions:    The Alisa Co.,Ltd. rented spaces of 2nd floor at Q . House Lumpini under the management 
of        Centre Point Management, a wholly-owmed subsidiary of the Company . 
Term of Rental and Service: 3 years (1 October 2006 – 30 September 2009) 
Rental and Service Rate: 400 Baht/square metre/month covering 325 square metres 
Rental and Service Fee: Year 2005      -     Baht 
       Year 2006 400,229 Baht (1 October 2006 – 7 December 2006) 
Receivable amount:  As of 31 Dec. 2005      -     Baht 
       As of 31 Dec. 2006      -     Baht 
Deposit of rental and service:       -     Baht 
Remarks:     Centre Point Management Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary company and is also the owner of   
       Q. House Lumpini, sold the building and transferred the leasehold right to Quality Houses Property    
       Fund on 8 December 2006 from the resolution of the board of directors’ meeting No.10/2006       
       held on 19  October 2006. As a result, the leasing agreement at Q. House Lumpini between     
       the Company’s subsidiary and Alisa Co., Ltd. was terminated on 7 December 2006. 
 
 (21)	 Bangkok	Chain	Hospital	Public	Company	Limited.	
Type of Business:   Beauty clinics. 
Relationship:    The Land and House Plc., and Mr. Anant Asavabhokin-led group as shareholders of Quality Houses    
       Public Company Limited held shares of 21.57 percent and 6.21 percent, respectively (as of 3 November   
       2006).  Mr. Anant  Asavabhokin held stakes in Bangkok Chain Hospital of 28.55 percent (as of     
       31 December 2006). He also acts as director in both Quality House Public Company Limited,     
       and Bangkok Chain Hospital Public Company Limited. 
Transaction :    Bangkok Chain Hospital Public Company Limited rented retail spaces of 2nd floor at Q. House Lumpini  
       under the management Co., Ltd. of Centre Point Management, a wholly-owned subsidiary of the Company. 
Term of Rental and Service: 3 years (15 November 2006 – 14 November 2009) 
Rental and Service Rate: 400 Baht/square metre/month covering 325 square metres 
Rental and Service Fee: Year 2005      -     Baht 
       Year 2006 252,935 Baht (15 November 2006 -7 December 2006) 
Receivable amount:  As of 31 Dec. 2005      -     Baht 
       As of 31 Dec. 2006      -     Baht 
Deposit of rental and service:      -     Baht 
Remarks:     Centre Point Management Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary company and is also the owner of   
       Q. House Lumpini, sold the building and transferred the leasehold right to Quality Houses Property Fund   
       on 8 December 2006 from the resolution of the board of directors’ meeting No.10/2006 held on   
       19 October 2006. As a result, the leasing agreement at Q. House Lumpini between the Company’s       
       subsidiary and Bangkok Chain Hospital Public Company Limited was terminated on 7 December 2006. 
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  กรรมการอิสระจึงมีความเห็นว่าในขณะที่ทำรายการนั้น รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นราคาที่ยุติธรรม 
 
 (20)	 บริษัท	อลิซ่า จำกัด	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจสปา 
ความสัมพันธ์    นางสาวอลิสา อัศวโภคิน เป็นบุตรสาวของนายอนันต์ อัศวโภคิน และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
       จำกัด (มหาชน) และกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
       โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.57 และร้อยละ 6.21 (รวมส่วนที่นางสาวอลิสา อัศวโภคินถือหุ้น  
       อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 2.07) (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549)ตามลำดับ รวมทั้งนายอนันต์ อัศวโภคิน 
       เป็นกรรมการในบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
รายการระหว่างกัน   บริษัท อลิซ่า จำกัดได้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าชั้น 2 ของโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ของบริษัท เซ็นเตอร์ 
       พอยท์ แมเนจท์เม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 
อายุสัญญาเช่าและบริการ ระยะเวลา 3 ปี (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2552)  
อัตราค่าบริการ    400 บาท/ตารางเมตร/เดือน เนื้อที่เช่าประมาณ 325 ตารางเมตร 
ค่าเช่าและค่าบริการ   ปี 2548 จำนวน       -      บาท 
       ปี 2549 จำนวน  400,229  บาท  (1 ตุลาคม 2549 - 7 ธันวาคม 2549) 
ลูกหนี้ค่าบริการ    ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน       -      บาท  
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน       -      บาท 
เงินประกันการเช่าและบริการ - บาท 
หมายเหตุ     บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจท์เม้นท์ จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100 
       และเป็นเจ้าของโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ได้จำหน่ายอาคารและโอนสิทธิ 
       การเช่าที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 8 
       ธันวาคม 2549 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 10/2549 
       ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 จึงมีผลทำให้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ระหว่าง 
       บริษัทย่อยของบริษัท และ บริษัท อลิซ่า จำกัด สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 
 
	 (21)		 บริษัท	บางกอก	เชน	ฮอสปิทอล	จำกัด	(มหาชน)	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ คลีนิคความงาม 
ความสัมพันธ์    บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
       ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.57 และร้อยละ 6.21 ตามลำดับ 
         (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549) และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ได้ถือหุ้นในบริษัท 
       บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) สัดส่วนร้อยละ 28.55 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) รวม  
       ท้ังนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นกรรมการในบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางกอก 
       เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  
รายการระหว่างกัน   บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน) ได้เช่าพ้ืนท่ีศนูย์การค้าช้ัน 2 ของโครงการคิวเฮ้าส์ 
       ลุมพินี ของบริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจท์เม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ใน 
       สัดส่วนร้อยละ 100 
อายุสัญญาเช่าและบริการ ระยะเวลา 3 ปี (15 พฤศจิกายน 2549 - 14 พฤศจิกายน 2552)  
อัตราค่าบริการ    400 บาท/ตารางเมตร/เดือน เนื้อที่เช่าประมาณ 325 ตารางเมตร 
ค่าเช่าและค่าบริการ   ปี 2548 จำนวน       -      บาท 
       ปี 2549 จำนวน  252,935  บาท (15 พ.ย.2549 - 7 ธ.ค.2549) 
ลูกหนี้ค่าบริการ    ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวน       -      บาท 
       ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวน       -      บาท 
เงินประกันการเช่าและบริการ - บาท 
หมายเหตุ     บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจท์เม้นท์ จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100 
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	 	 Independent	Director’s	Opinion		
  The independent director has the opinion that item (20) and (21) mentioned above were reasonably conducted with the fair price. 
  Due to no comparison made between retail shops in Q. House Lumpini and other buildings in the vicinity area, the 
committee reviewed the proposals and contracts which the Company has offered to other customers by considering location 
of vendors and magnets in retail area. From reviewing of the agreements, it is found that during October 2005 until mid of 2006,  
the Company proposed and signed contracts with terms and conditions similar to Alisa Co., Ltd and Bangkok Chain Hospital 
Public Company Limited such as Fitness First, covering areas of 2,349 square meters on third floor with leasing term of 3 
years (15 May 2006 through 14 May 2009) with the rental rate and service fee of 350 Baht/square meter/month (depending 
on the number of members who comes for service), Starbuck Coffee Co., Ltd., covering area of 131 square meters on 
ground floor, with leasing term of 3 years (15 May 2006 – 14 May 2009), with the rental rate and service fee of 360 Baht/
square meter/month (depending on monthly income), Blue Spice Restaurant Co., Ltd, covering area of 500 square meters on 
ground floor with leasing term of 3 years (15 May 2006 – 14 May 2009), with the rental rate and service fee of 550 Baht/
square meter/month and Play and Learn Company, covering area of 150 square meters, on first floor with leasing contract of 
3 years (1 September 2006 – 31 August 2009), with the rental rate and service fee of 500 Baht/square meter/month, etc.  
 
	 (22)	Financial	assistance	to	associated	companies	Harbour	View	Company	Limited	
Type of Business:    Hotel and rental office building in Haiphong City, Vietnam.  
Relationship:     Q.H. International Company Limited, which is a Company’s subsidiary (100 percent owned by the        
       Company), held 99 percent of shares in the Q.H. International (BVI) Company Limited. Q.H.           
       International (BVI) company Limited has invested in real-estate business overseas and held 14.15       
       percent in the Harbour View Company Limited. 
       Mr. Joompol Meesook has been director of both the Company and Harbour View Company Limited. 
Transaction:    (a) Lending Q.H. International (BVI) Company Limited, which is a subsidiary of the Company, lent      
        money to the Harbour View Company Limited as follows: 
        As of 31 Dec. 2005  Baht   3.7  million  
        As of 31 Dec. 2006 Baht   3.5  million       
        The loan interest rate was at LIBOR + 2 percent. 
       (b) Loan-guaranteeing: As of  31 December 2006, the Company was the guarantor the loan of    
           USD 2.10 million according to the proportion of shareholding in this company. 
Guarantee Year:          1997 
 
  Independent	director’s	Opinion		
  The committee has the opinion that the lending and guarantee for the loan to Harabour View Company Limited was      
reasonable because it is based on the proportion of percentage of shareholding. 
   
  Movement of loans to and loans from related parties during year of 2006 
 
 
 
 
 
 
Interest from money - lending in 2006 is Baht 0.22 million. 

	 Long-term	Loan	 31	Dec.	2005	 Increase	 Decrease	 31	Dec.	2006	

Harbour	View	Co.,Ltd                 3.70 0.22   (0.46)      3.46 

Total                           3.70                 0.22       (0.46) 3.46 

(Unit : Million baht) 
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       และเป็นเจ้าของโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ได้จำหน่ายอาคารและโอนสิทธิ 
       การเช่าที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 8 
       ธันวาคม 2549 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) คร้ังท่ี 10/2549 
       ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 จึงมีผลทำให้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ระหว่าง 
       บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 7 
       ธันวาคม 2549 
 
  ความเห็นของกรรมการอิสระ	
  กรรมการอิสระมีความเห็นว่ารายการท่ี (20) และ(21) ดังกล่าวมีเหตุผลสมควรในการเข้าทำรายการ โดยเป็นราคายุติธรรม  
  จากการสำรวจเปรียบเทียบอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีลักษณะเช่นเดียวกับอาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินีในส่วนของพื้น
ศนูย์การค้าน้ันไม่สามารถหาอาคารอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงมาเปรียบเทียบได้ ดังน้ัน กรรมการอิสระจึงได้สอบทานข้อเสนอและ 
สัญญาต่างๆ ที่บริษัทเสนอให้กับลูกค้าที่มาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าของอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี และพิจารณาโซนพื้นที่ที่ตั้งของร้าน
ค้าและร้านค้าท่ีช่วยส่งเสริมศนูย์การค้าและบริษัทต้องการให้มีในศนูย์การค้า เพ่ือใช้เป็นร้านค้าท่ีสามารถดึงดดูความสนใจของ 
ลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ และจากการสอบทานสัญญาบริษัทพบว่า ในช่วงเวลาตั้งแต่ตุลาคม 2548 จนถึงกลางปี 2549 บริษัทมี
การยื่นข้อเสนอและการปล่อยเช่าพื้นที่ให้แก่บริษัทต่างๆ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ใกล้เคียงกับที่บริษัทที่ทำสัญญากับ
บริษัท อลิซ่า จำกัด และบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท ฟิตเนส เฟิร์ส จำกัด พื้นที่ให้เช่า 2,349 
ตารางเมตร ชั้น 3 อายุของสัญญา 3 ปี (15 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2552) อัตราค่าเช่าและบริการ 350 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่ใช้บริการด้วย) บริษัท สตาร์บัค คอฟฟี่ จำกัด พื้นที่ให้เช่า 131 ตารางเมตร ชั้น G 
อายุสัญญา 3 ปี (15 พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2552) อัตราค่าเช่าและบริการ 360 บาท/ตารางเมตร/เดือน (ท้ังน้ีข้ึนอยู่
กับรายรับท่ีได้แต่ละเดือน) บริษัท บรสูไปส์ เลสเทอรองท์ จำกัด พ้ืนท่ีให้เช่า 500 ตารางเมตร ช้ัน G อายุสัญญา 3 ปี (15 
พฤษภาคม 2549 - 14 พฤษภาคม 2552) อัตราค่าเช่าและบริการ 550 บาท/ตารางเมตร/เดือน และบริษัท เพลย์ แอนด์ เลอน 
จำกัด พื้นที่ให้เช่า 150 ตารางเมตร ชั้น 1 อายุสัญญา 3 ปี (1 กันยายน 2549 - 31 สิงหาคม 2552) อัตราค่าเช่าและบริการ 500 
บาท/ตารางเมตร/เดือน เป็นต้น 
  
	 (22)	 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม	บริษัท	ฮาเบอร์วิว	จำกัด	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ โรงแรมและอาคารสำนักงานให้เช่าในเมืองไฮฟง ประเทศเวียดนาม 
ความสัมพันธ์    บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 
       ร้อยละ 100) ถือหุ้นใน บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99 โดย 
       บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่าง 
       ประเทศและถือหุ้นในบริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 14.15  นายจุมพล มีสุข และ 
       นางสุวรรณา พุทธประสาท เป็นกรรมการร่วมของทั้งสามบริษัท 
รายการระหว่างกัน   (ก) การให้เงินกู้ยืม  บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
        ให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด   
        ณ 31 ธ.ค. 2548 จำนวนรวม 3.7 ล้านบาท  
        ณ 31 ธ.ค. 2549 จำนวนรวม 3.5 ล้านบาท  
        โดยมีนโยบายคิดดอกเบ้ีย LIBOR + 2% 
       (ข) การค้ำประกันเงินกู้ยืม 
        ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2549 บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผูค้้ำประกันเงินกูยื้มของบริษัท 
        ฮาเบอร์ วิว จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 2.10 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  
ปีที่ค้ำประกัน     พ.ศ. 2540 
  
  ความเห็นกรรมการอิสระ	
  กรรมการอิสระมีความเห็นว่าการให้กูยื้มและการค้ำประกันเงินกูยื้มแก่บริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด น้ัน มีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากเป็นการให้กู้ยืม และการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น 
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	 	 Independent	Directors’	Opinions	on	Related	Party	Transactions	
  The independent directors have found that the shareholding structures of the Company, its subsidiaries, affiliates and 
related companies did not cause a conflict of interest among companies, their directors, and executives. Also, there was no 
shareholding or management through nominees. 
  The independent directors have also found that transactions made among the related companies and persons with 
possible conflict of interest by the definition of the Securities and Exchange Commission’s notification Kor Jor 44/2000 RE: 
Submission of Securities Offer Information and Exemption, dated 15 October 2000, are conducted at fair market value. 
Furthermore, the committee and the Company will work together to ensure that future transactions will be conducted at fair 
market value, and will disclose the types and values of transactions among related parties as required by the Securities and 
Exchange Commission’s regulations.  
 
2.		Approval	Procedures	for	Transactions	Among	Related	Parties	
 The company has reported all transactions such as loans to associated companies and related companies, and purchase / 
sale of assets among related parties to the committee. The Board of Directors has approved such transactions before they 
are made. In an event that the director has possible conflict of interest in the planned transaction tabled at the meeting, that 
particular director shall have no right to vote. In an event that the planned transaction is large by the definition of the Stock 
Exchange of Thailand, the Company will put forward the Board of Directors’ resolutions on the plan to the meeting of 
shareholders for consideration. The shareholders shall receive the invitation to the meeting and attached documents detailing 
an independent financial advisor’s opinions on the planned transactions and rationale. The shareholders shall also be 
informed of who have possible conflict of interest in the planned transaction. 
 
3.		The	Policy	and	Trend	of	Future	Transactions	Among	Related	Parties	
 The Company has the policy to continue current transactions in the future with measures being imposed to ensure 
normal business practice among related parties at prices comparable to outsiders. Furthermore, the Company has assigned 
the audit committee, the Company’s auditor and independent experts to review the transactions and recommend on 
whether the transactions are reasonably conducted at fair price. 
 
4.	Reasons	why	Persons	with	Possible	Conflicts	of	 Interest	Have	Held	More	Than	10		percent	Shares	 in	
Affiliates	
 Quality Houses Public Company Limited has attempt to ensure that shareholding structures among the Company, its 
subsidiaries, its associated and related companies will not cause conflict of interest among the companies, directors and 
executives. Also, the Company has not allowed shareholding and management through nominees. The Company has allowed 
the following shareholding cases, though with possible of interests, because they are joint ventures. Such cases are the 
Land and Houses Plc., which has held 21.57 percent of the Company’s shares (as of 3 November 2006), and Mr. Anant 
Asavabhokhin and Mr. Adisorn Thananun-narapool, who are director at both the Company and the Land and Houses Plc., 
have jointly held 31.41 percent of shares (as of 31 December 2006) in the associated company Quality Construction Products 
Public Company Limited. They have also jointly held 28.75 percent of shares (as of 31 December 2006) in another associated 
company Home Product Center Plc. 
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	 	 31	ธ.ค.2548	 เพิ่มขึ้น	 ลดลง	 31	ธ.ค.	2549	

(หน่วย : ล้านบาท) 
  รายการเคลื่อนไหวของการให้เงินกู้ยืมระหว่างงวดปี 2549 
 
 
 
 
 
 

  ดอกเบี้ยรับที่เกิดจากการให้กู้ยืมดังกล่าว ในปี 2549 จำนวน 0.22 ล้านบาท 
 
  ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน	
  กรรมการอิสระเห็นว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มิได้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ระหว่างบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งมิได้มีโครงสร้างการ
ถือหุ้นหรือการบริหารบริษัทในกลุ่มในลักษณะอำพราง (nominee) แต่อย่างใด  
  กรรมการอิสระได้เห็นชอบแล้วว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.44/2543 เร่ืองการย่ืนและการยกเว้นการ 
ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2543 เป็นการรับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาด
ยุติธรรม (Fair Market Value) นอกจากนี้ กรรมการอิสระและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตให้เป็นไปในราคาท่ียุติธรรม พร้อมท้ังเปิดเผยชนิดและมลูค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทท่ีเก่ียวโยงกับบุคคลท่ีอาจ 
มีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
2.	 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน		
 การทำรายการระหว่างกันทุกรายการ อาทิ เช่น การให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง การซื้อ / จำหน่ายทรัพย์สินหรือ
สินค้าและบริการกับบุคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกรายการ รวมทั้งจะผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่ผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว ผู้บริหารจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในมติดังกล่าว ถ้ารายการดังกล่าวมีขนาดรายการใหญ่ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะนำเสนอมติ
คณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยบริษัทจะดำเนินการให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
ยุติธรรมและความสมเหตุสมผลในการทำรายการดังกล่าว และจะแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นถึงรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วน 
ได้เสียที่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการอนุมัติมติดังกล่าว 
 
3.	 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	
 บริษัทมีนโยบายในการทำรายการท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันต่อไปในอนาคตโดยจะมีการกำหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะ 
การดำเนินการค้าปกติทั่วไปซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย 
 
4.	 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ	10	
 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จะพยายามจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจะไม่จัดให้มี
โครงสร้างการถือหุ้นหรือการบริหารบริษัทในกลุ่มในลักษณะทำอำพราง (nominee) อย่างไรก็ตามการที่บุคคลที่มีความขัดแย้ง 
คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 21.57 (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549) 
และมีนายอนันต์ อัศวโภคิน และนายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็นกรรมการของทั้งสองบริษัท และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 31.41 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) และถือหุ้นอยู่ในบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 28.75 (ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2549)นั้น โดยเหตุผลที่มีการถือหุ้นในลักษณะดังกล่าวเพื่อเป็นการร่วมทุน 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
  บริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด 3.70 0.22 (0.46) 3.46 

 รวม  3.70 0.22 (0.46) 3.46 
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E xplanation and Analysis of Financial Position 
and Operational Results 

(a)		 Overview	of	the	Operation	
  In 2006, the Thai economy in general had slowed down which caused by several negative impacts, for 
instance petrol prices hiking, interest rates, construction materials prices and domestic conflicts.  All these aspects 
possess a threat to consumers’ confidence and resulted in cautious spending and eventually the overall real 
estates business, which caused by consumers to postponed their decisions on buying of houses.  
  Nevertheless, the Thai economy had picked up a positive sign toward the end of fourth quarter of 2006, 
for instance decreased of petrol prices, stability of inflation rate and interest rate and thus resulted in an increase 
of consumers’ confidence.  Therefore the Company still receives consistency of income from the operation of 
selling and rental of real estates.  It is considered rising of demands compared to the same period of 2005. 
  The total revenue from sale of land and houses and rental real estate is Baht 9,493.2 million, representing 
an increase of Baht 1,589.7 million or the increase rate of 20.1 % compared to year 2005. The total cost of sales 
is Baht 7,163.0 million, increasing by Baht 1,500.1 million or 26.5 %. The net profit is Baht 1,007.8 million. The 
gross profit margin is 24.6 %. compared to 28.4  %. in 2005. 
 
(b)			 Past	Performance	of	Each	Business	Group	
  The Company’s operational outcomes depended largely on domestic economy which can be summed up 
as followed : 
 
	 	 (1)	Revenue	from	Sales	and	Services	:	
	 	 -	 Sale	of	Single	Detached	House	Business	
  The Company will record items sold in its financial statement when the houses are completely done and 
transferred right to home buyer after completion method. 
  Total sale is related to country economic growth, purchasing power and other factors such as interest rate, 
competition in real estate market and supply in the market, etc. In 2006, the economy of country was steadily 
rose and the interest rate was at the low level. Although there was an increase in interest rate, the purchasing 
power was not much affected (attached details in section: Marketing and competitiveness). Thus, the revenue 
from sale of land and houses in 2006 is Baht 7,640.9 million or increasing when compared in 2005, which was 
Baht 6,504.6 million, representing the increase of Baht 1,136.3 million or 17.5 %.  
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xplanation and Analysis of Financial Position 
and Operational Results 

คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

(ก)		 ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา	
  ในปี 2549 ภาวะเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบหลายด้านไม่ว่าจะเป็นภาวะราคาน้ำมันท่ีปรับตัว 
สงูข้ึน การปรับตัวเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ีย การปรับตัวสงูข้ึนของวัสดุก่อสร้าง และปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
ในประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้ลดต่ำลงและมีความระมัดระวังการใช้
จ่ายมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวม เนื่องจากผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจใน
การซื้อที่อยู่อาศัยออกไป  
  อย่างไรก็ตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศเริ่มส่งสัญญาณบวกในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2549 
จากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน อัตราเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัว และอัตราดอกเบี้ยเริ่มคงที่และมีแนวโน้มที่จะปรับ
ตัวลดลง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงยังคงมีรายได้จากการดำเนินงานของ
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548  
  บริษัทมีรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่ารวม 9,493.2 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจำนวน 1,589.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20.1 เมื่อเทียบกับปี 2548 ในขณะที่มีต้นทุนขายรวม 
7,163.0 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 1,500.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 26.5 และมีกำไรสุทธิจำนวน 1,007.8 
ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรข้ันต้นเท่ากับร้อยละ 24.6 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2548 ท่ีมีอัตรากำไรข้ันต้นเท่ากับร้อยละ 28.4 
 
(ข)		 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ	
  ผลการดำเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถพิจารณาตามประเภทของ
ธุรกิจได้ดังนี้ 
   
  (1)	รายได้จากการขายและการบริการ	
  -	 ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน	
  บริษัทจะบันทึกรายการขายบ้านพร้อมที่ดินเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม
สัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อหลังจากได้รับชำระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว (Completion method) ยอดขาย
ขึ้นอยู่กับภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ กำลังซื้อของผู้บริโภคและสภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น อัตราดอก
เบี้ย และภาวะการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสภาวะด้านอุปทานที่มีอยู่ในตลาด เป็นต้น โดยในปี 2549 
เศรษฐกิจภายในประเทศยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ ถึงแม้ว่าจะมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ตามก็มิได้ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคมากนัก (รายละเอียดตามหัวข้อในส่วนการ
ตลาดและการแข่งขัน) ส่งผลให้บริษัทมียอดรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินในปี 2549 จำนวน 7,640.9 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่มีรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินจำนวนรวม 6,504.6 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 1,136.3 
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 17.5 
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	 	 -	 Sale	of	Condominium	Units	Business	
  The Company will record items sold in its financial statement when the condominium units are completely 
done and transferred to home buyer after completion method. The Company had revenues from sale of 
condominiums of Cha-am Long Beach in 2006 of Baht 458.0 million or increasing from 2005 which was Baht 
337.0 million, representing the increase of Baht 121.0 million or 35.9 %. 
 
	 	 -	 Serviced	Apartments	Business	
  Since the majority of the tenants are foreigners who come to work in Thailand, numbers of tenants will 
entire depends on domestic economic expansion and draws more of investment and foreigners to Thailand. 
Hence, there will show good signs of rental. 
  In late third quarter of 2005, Q. H. International Co.,Ltd. a subsidiary with 100 % shares launched a new 
project which is Centre Point Sukhumvit-Thonglor by signing of building leasing agreement from Land and Houses 
Property  Fund-II for three years and then it is able to extend contracts for three year, and thus such project 
operated full year in 2006 and thus the company had revenues from serviced apartments business Baht 922.3 
million in 2006, from Baht  799.7 million in 2005, an increase of Baht 122.6 million or 15.3 %. 
 
	 	 -	 Office	Building	for	Rent	Business	
  As the steady growth of Thai economy since, there is also a growth of business and an increase in 
demand of rental office space. Meanwhile, the vacancy rate of rental office building decreases. As a result, the 
occupancy rate and the rental rate increase, especially rental office buildings in the CBD areas, near or by MRT 
and BTS will be first when making decisions.  The revenue from office building for rent business was Baht 472.0 
million in 2006 and Baht 262.2 million in 2005, representing an increase of Baht 209.8 million or 80.0 %. To 
response to the increasing of business demand, therefore the Company is able to adjust rate and fee of office 
rental higher, then in early of 2006, the Company had launched a new project which is Q. House Lumpini Project, 
a 38-storey, and there are 68,272 sq. metres of rental spaces, which divided into 58,894 sq. metres as office 
spaces and 9,378 sq. metres as retail spaces.  As a result the Company received 182.3 million baht from 
launching of this project.  This project later was sold to Quality Houses Property Fund on December 8, 2006. 
  In conclusion in 2006, the total revenue from the main business: sales of land and houses business, 
residential condominium for sale business, serviced apartment business and office building for rent business, was 
Baht 9,493.2 million, with the increase of Baht 1,589.7 million or 20.1 % compared to 2005. The increase of 
revenue resulted from the ongoing economic growth, the low interest rate and steady housing demand. 
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  -	 ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย	
  บริษัทจะบันทึกรายการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเมื่องานก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อหลังจากได้รับชำระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว (Completion method) 
โดยบริษัทมีรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการชะอำลองบีช ในปี 2549 จำนวน 458.0 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่มีรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย จำนวนรวม 337.0 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 
121.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 35.9  
 
  -	 ธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่า	(เซอร์วิส	อพาร์ทเม้นท์)  
  จากการท่ีผูเ้ช่าห้องชุดพักอาศัยส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาทำงานในประเทศไทย ดังน้ัน 
อัตราการเข้าพักอาศัยของห้องชุดพักอาศัยจึงขึ้นอยู่กับภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งเศรษฐกิจ
ไทยได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนของชาวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงาน
และพักอาศัยในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจห้องชุดพักอาศัยให้เช่าจึงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทำให้อัตราการเข้า
พักอาศัยของห้องชุดบริษัทดีขึ้น 
  ในปลายไตรมาสสาม ของปี 2548 บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น
อยู่อัตราร้อยละ 100 ได้เปิดดำเนินงานโครงการใหม่เพิ่ม 1 โครงการ คือ โครงการเซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท ทองหล่อ
โดยได้ทำสัญญาเช่าอาคารจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II เป็นระยะเวลา 
3 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 3 ปี ทำให้โครงการดังกล่าวมีรายได้เต็มปีในปี 2549 ส่งผลให้บริษัทมีรายได้
จากธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่า จำนวน 922.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่มีรายได้จากธุรกิจอาคารที่พักอาศัย
ให้เช่า จำนวน 799.7 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 122.6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 15.3 
   
  -		 ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า  
  จากการที่ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศไทยได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ภาคธุรกิจขยายตัว
และมีความต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ปริมาณพื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่าในตลาดมีอัตรา
การว่างลดลงทำให้อัตราการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและอัตราค่าเช่าพื้นที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอาคารสำนักงานที่อยู่
ในย่าน CBD และอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS และ MRT ซึ่งจะได้รับความสนใจในการคัดเลือกหรือ
ตัดสินใจเช่าเป็นอันดับแรก โดยในปี 2549 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า จำนวน 472.0 ล้านบาท
เพ่ิมข้ึนจากปี 2548 ท่ีมีรายได้จากธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า จำนวน 262.2 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 209.8 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 80.0 เนื่องจากความต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้อัตราการเช่าพื้นที่
อาคารสำนักงานและอัตราค่าเช่าพื้นที่ของบริษัทสามารถปรับสูงขึ้น และต้นปี 2549 บริษัทได้เปิดโครงการอาคาร
สำนักงานให้เช่าใหม่ คือ โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารสูง 38 ชั้น มีพื้นที่ปล่อยเช่ารวม 
68,272 ตารางเมตร ประกอบด้วยพ้ืนท่ีอาคารสำนักงานให้เช่า 58,894 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีค้าปลีก 9,378 ตารางเมตร  
จึงส่งผลให้มีรายได้ค่าเช่าพ้ืนท่ีในอาคารสำนักงานและค่าบริการท่ีเก่ียวข้องกับโครงการน้ีเพ่ิมจำนวน 182.3 ล้านบาท 
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จำหน่ายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 
   สรุปในปี 2549 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลัก ได้แก่ รายได้จากธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน ธุรกิจการขายหน่วย
ในอาคารชุดพักอาศัย ธุรกิจอาคารท่ีพักอาศัยให้เช่า และธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า จำนวนรวม 9,493.2 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 1,589.7 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 20.1 เมื่อเทียบกับปี 2548 เนื่องจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยยังคงมีอยู่ จึงส่งผล
ให้รายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทเพิ่มขึ้น 
 



Quality Houses Public Company Limited132

Sales of land and houses business            27     22 
Residential condominium for sale business           19     31  
Serviced apartment business            41     38  
Office building for rent business            36     26 

	 	 (2)	Other	incomes	
  In	2006,	there	are	other	incomes	increasing	of	Baht	1,483.6	million	or	1,071.2	%	from	:	
	
   2.1 A subsidiary sold building and transferred of leasehold right of land, and equipment of Q. House 
Lumpini project to Quality Houses Property Fund and gained on sales of property for under equity method in the 
amount of Baht 1,516.0 million. 
   2.2 In 2006, the Company had share of loss from investment accounted for under equity method of 
Baht 58.2 million which represented in expenses of income statements, while in 2005 the Company had share of 
income from investment accounted for under equity method of Baht 85.8 million which represented in other 
incomes of income statements as well. 
     Share of loss from investment accounted for under equity method in 2006 from four associated 
companies which are Home Products Centre Plc., Quality Construction Products Plc., Land and Houses for Retail 
Bank Plc., and Quality Houses Property Fund decreased Baht 144.0 million or 167.8 % when compared to the 
same period in 2005 because sharing of income from investment accounted for under equity method from Home 
Products Centre Plc., decreased in the amount of Baht 7.0 million while a sharing of  loss from the Quality 
Construction Products Plc., increased of Baht 26.0 million , and a sharing of loss from the Land and Houses Retail 
Bank Plc., increased of Baht 113 million when compared to the same period in 2005, and a sharing of income 
from property fund had invested on November 27, 2006 of Baht 2.0 million. 
    2.3  The Company had other income to increase Baht 54.4 million when compared to the same 
period in 2005 because the subsidiary received land’s deposit from Q. House Lumpini project from the owner in 
the amount of Baht 33.0 million, and from purchased VAT of serviced apartment from 2001-2004, in the amount 
of Baht 11.0 million and Baht  10.0 million from purchased VAT of land leasehold right.  
 
	 	 (3)	Cost	and	selling	and	administrative	expenses	
  Most of the cost of the Company, approximately 87.2 %, in 2006 was related to the cost of goods sold of single 
detached houses business, and residential condominium for sale business. The costs of goods sold of land and 
houses, and residential condominium were Baht 5,020.7 million and Baht 6,247.7 million in 2006 and 2005, respectively.  
  Gross profit margin from single detached houses business, residential condominium for sale business, 
serviced apartment business and office building for rent business of the year 2006 and 2005 are shown as the following. 

 
 
 
 
 

 
  Obviously, the gross profit margin of sales of land and houses business declined from 2006 because the 
Company sold five years old project and received lump sum of low gross profit margin and from the rising of 
construction cost. The Company cannot thus increase the selling price of land and houses while the competition 
in the market is high. Meanwhile, the Company has implemented control measures, cost management system in 
order to reduce project cost and project development period, which lead to the efficiency improvement of project 
development. 
 

Gross	profit	margin	 2005	
(%)	

2006	
(%)	
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 	 (2)	รายได้อื่น	 	
  ในปี 2549 รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 1,483.6 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,071.2 เนื่องจาก 
  
   (2.1) บริษัทย่อยได้ขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และโอนสิทธิการเช่า
ในสัญญาเช่าที่ดินโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินีให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ และมีกำไรจากการขาย
สินทรัพย์ตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 1,516.0 ล้านบาท 
   (2.2) ในปี 2549 บริษัทมีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 58.2 ล้านบาท ซึ่ง
แสดงอยู่ในส่วนค่าใช้จ่ายของงบกำไรขาดทุน ขณะที่ปี 2548 บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
จำนวน 85.8 ล้านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนรายได้อื่นของงบกำไรขาดทุน ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียในปี 2549 ของบริษัทร่วม 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท 
ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ ลดลงจำนวน 144.0 ล้านบาท หรือ คิดเป็นลดลงร้อยละ 167.8 เมื่อเปรียบ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548 ซึ่งแสดงเป็นส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เนื่องจากส่วนแบ่งกำไร
จากบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ลดลงจำนวน 7.0 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัท ควอลิตี้ 
คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจำนวน 26.0 ล้านบาท มีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน) เพิ่มขึ้นจำนวน 113 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548 
และมีส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวมซึ่งบริษัทเข้าไปลงทุนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 2.0 ล้านบาท 
   (2.3) บริษัทมีรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้นจำนวน 54.4 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548 
เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทได้รับเงินมัดจำค่าเช่าที่ดินโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี คืนจากเจ้าของที่ดินจำนวน 33.0 
ล้านบาท ภาษีซื้อของธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ของปี 2544-2547 จำนวน 11.0 ล้านบาท และภาษีซื้อค่าสิทธิการ
เช่าที่ดินจำนวน 10.0 ล้านบาท 
 
  (3)	ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
  ต้นทุนขายส่วนใหญ่ของบริษัทในปี 2549 ประมาณร้อยละ 87.2 เป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจขายบ้าน
พร้อมที่ดินและธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โดยต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดินและขายหน่วยในอาคารชุด
พักอาศัยในปี 2548 และ 2549 มีจำนวน 5,020.7 ล้านบาท และ 6,247.7 ล้านบาท ตามลำดับ  
  อัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ธุรกิจ
อาคารที่พักอาศัยให้เช่าและธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า สำหรับปี 2548 และ 2549 รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จะเห็นได้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินลดลง เนื่องจากในปี 2549 บริษัทได้เร่ง
โอนขาย เพื่อปิดโครงการเก่าที่มีอายุเกินกว่า 5 ปี และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำเป็นจำนวนมาก ประกอบกับต้นทุน
การก่อสร้างโดยรวมที่มีการปรับสูงขึ้นและส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเพิ่มราคาขายบ้านพร้อมที่ดินได้ เนื่องจากการ
แข่งขันที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าบริษัทได้มีมาตรการในการควบคุมและบริหารต้นทุนโครงการให้ลดต่ำลง รวมทั้งลดระยะ
เวลาในการพัฒนาโครงการลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโครงการแล้วก็ตาม 

	 กำไรขั้นต้น	 ปี	2548	 ปี	2549	

ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน ร้อยละ 27 ร้อยละ 22 
ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ร้อยละ 19 ร้อยละ 31 
ธุรกิจอาคารพักอาศัยให้เช่า/เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ร้อยละ 41 ร้อยละ 38 
ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ร้อยละ 36 ร้อยละ 26 
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  Concerning the residential condominium for sale business, the gross profit margin increased because the Company 
increased the selling price and reduced project development cost. 
  The office building for rent business, gross profit margin decreased because a subsidiary which the Company has 
100 % of shares had launched Q. House Lumpini project in early of 2006, thus occupancy rate of building  was still low 
while operating cost was still high, therefore a gross profit margin of office building for rent business declined.  
  Selling and administrative expenses for the year 2006 increased Baht 233.0 million or 17.3%, comparing to the same 
period of year 2005 due to the increase in specific business tax and property transfer fee, Baht 52.9 million, corresponding 
with the increase in the amount of unit transferred, the increase in special business tax in selling the building and transfer of 
the leasehold right of Q.House Lumpini project, Baht 160.5 million, the decrease in marketing expenses, Baht 22.8 million, 
the increase in operating expenses, Baht 42.4 million. The starting of the operation of Q.House Lumpini project at the 
beginning of 2006 and Centre Point Thong Lor in the third quarter of 2005 caused the rise in selling and administrative  
expenses. Due to this fact, the selling and administrative expenses were the whole-year expenses in 2006. 
  Provision for loss arising from litigation during the year 1998-2006, for reasons of prudence, the Company had set 
aside provisions totaling Baht 14.0 million in 2006 in case the company’s customers sued the company for refund of 
payments of land and houses projects.  Furthermore, the company also paid and recorded in income statement in 2006, for 
the contractor took legal action against the company, was in the amount of Baht 1.3 million baht and law suits from 
customers of Baht 12.0 million. 
 
  (4)	Interest	expense	
  Interest expense for the year 2006 increased Baht 185.8 million or 172.4 %, comparing to the same period of year 
2005 because Q.House Lumpini has been recognized the revenue from rental of space and related service charges since this 
project has been operated. Therefore, the loan interest which was capitalized during the construction period has to be 
recorded as the interest expense since March 2006. Moreover, the loan interest rate increases in accordance with the rise in 
interest rate in the market. 
 
  (5)	Operational	Results	
  The Company’s net profit for year 2006 increased Baht 184.5 million or 22.4 %, comparing to the same period of 
year 2005 due to the following details: 
  • The company’s gross profit margin from sale of properties and rental business for the year 2006 increased Baht 
   89.6 million, comparing to the same period of year 2005. 
  • The net profit from sales of the building and transfer of the leasehold rights to land of Q.House Lumpini project 
   to the Property Fund Baht 685.5 million after deducting of specific business tax and lawyers fee amounted 
   to Baht 168.8 million and corporate income tax amounted to Baht 661.7 million. 
  • The profit (loss) sharing from investments accounted by equity method in associated companies in year 2006 
   decreased Baht 144.0 million, comparing to the same period of year 2005, due to the details mentioned above. 
  • The interest expense for the year 2006 increased Baht 185.8 million comparing to the same period of year 2005. 
   Due to the starting of the operation of Q.House Lumpini project, the interest expenses recorded fully amount 
   and according to the increase of interest rate in the market. 
  • The corporate income tax for the year 2006 increased Baht 859.6 million comparing to the same period of year 
   2005. There is no more tax loss carry forward since 2005 and there was the corporate income tax from selling 
   the building and transfer of the leasehold right to the Property Fund as mentioned above.  
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  ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้มีการปรับราคาขายเพิ่ม
สูงขึ้นและบริษัทสามารถลดต้นทุนในการพัฒนาโครงการลงได้  
  ธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่า บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่
อาคารที่พักอาศัยบางโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้อยู่ในสภาพดี ทันสมัย สามารถเพิ่มรายได้ และสามารถแข่งขันในตลาด
ได้จึงส่งผลให้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายสำหรับโครงการนั้นๆ เพิ่มสูงขึ้น 
  ส่วนธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่ามีอัตรากำไรข้ันต้นลดลง เน่ืองจากบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นอยูใ่นอัตราร้อยละ 
100 ได้เปิดดำเนินการโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เมื่อต้นปี 2549 ซึ่งอัตราการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานยังอยู่ในระดับ
ต่ำ ขณะที่ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับที่สูงมาก จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมของธุรกิจ
อาคารสำนักงานให้เช่าลดลง 
  สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2549 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปี 2548 จำนวน 233.0 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.3 ซ่ึงเกิดจากภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนบ้านพร้อมท่ีดิน ห้องชุดพักอาศัยท่ีเพ่ิมข้ึน 
ตามยอดโอนจำนวน 52.9 ล้านบาท และภาษีธุรกิจเฉพาะท่ีเกิดจากการขายอาคารและสิทธิการเช่าท่ีดินโครงการคิวเฮ้าส์ 
ลุมพินีจำนวน 160.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายการขายและตลาดลดลงจำนวน 22.8 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 
เพ่ิมข้ึนจำนวน 42.4 ล้านบาท เน่ืองจากการเปิดโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เม่ือต้นปี 2549 และโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ 
สุขุมวิท ทองหล่อ ท่ีเปิดดำเนินการในไตรมาส 3 ของปี 2548 ซ่ึงส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเต็มปีในปี 2549 
  ค่าเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องระหว่างปี 2541-2549 เพื่อความรอบคอบในปี 2549 บริษัทได้ตั้ง
สำรองเผื่อหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2549 เป็นจำนวนเงินรวม 14.0 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากบริษัทได้ถูกลูกค้าฟ้องร้อง
เรียกเงินคืนจากการจ่ายชำระซื้อบ้านและที่ดินในโครงการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ชำระเงินและบันทึกเป็นค่า
ใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนในปี 2549 สำหรับคดีที่ผู้รับเหมาก่อสร้างฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 1.3 ล้านบาท 
และคดีละเมิดที่ลูกค้าฟ้องร้องจำนวน 12.0 ล้านบาท 
 
  (4)	ดอกเบี้ยจ่าย	
  ดอกเบี้ยจ่ายของปี 2549 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2548 จำนวน 185.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 
172.4 เนื่องจากโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ได้เริ่มรับรู้รายได้ค่าเช่า ค่าบริการ และอาคารได้
เปิดดำเนินการแล้ว ซึ่งต้องบันทึกต้นทุนเงินกู้ยืมเป็นดอกเบี้ยจ่ายเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 ซึ่งในช่วงที่อยู่
ระหว่างก่อสร้างอาคารได้บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินกู้ยืมของบริษัทได้มีการปรับ
ตัวสูงขึ้นตามภาวะอัตราดอกเบี้ยของตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น 
     
	 	 (5)	ผลการดำเนินงาน	
  บริษัทมีกำไรสุทธิของปี 2549 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของปี 2548 เพิ่มขึ้นจำนวน 
184.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 เนื่องจาก 
  • บริษัทมีอัตรากำไรข้ันต้นจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของปี 2549 เพ่ิมข้ึนจำนวน 
   89.6 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548  
  • บริษัทมีกำไรสุทธิจากการขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าที่ดินโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่กองทุนรวม 
   อสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์เป็นจำนวน 685.5 ล้านบาท หลังจากหักภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าที่ปรึกษา 
   กฎหมายแล้วจำนวน 168.8 ล้านบาทและภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 661.7 ล้านบาท  
  • รายได้จากส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2549 ลดลงจำนวน 144.0 ล้านบาท  
   เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548  
  • ภาระดอกเบ้ียจ่ายในปี 2549 เพ่ิมสงูข้ึนจำนวน 185.8 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548 
   เนื่องจากโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า คิวเฮ้าส์ ลุมพินีได้เปิดดำเนินการแล้ว ซึ่งต้องบันทึกดอกเบี้ย 
   จ่ายเงินกู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนและเนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตาม 
   ภาวะอัตราดอกเบี้ยของตลาด 
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  (6)	Return	on	Equity	
  The annual general shareholder meeting No. 1/2006 on April 10, 2006, had a resolution to pay dividend for the 
operation results in 2005 at the rate of 0.06 Baht per share, representing the dividend payment rate of 45.8 % of net earning 
in the year 2005, totaling Baht 377.1 million, paid on May 24, 2006. Besides, the return on equity (ROE) was 13.0 %. 
 
 
(C)		 Financial		Position	
  (1)	Assets	
  The total assets of the Company and subsidiaries were Baht 19,324.3 million and Baht 20,478.4 million as at 31 
December 2005 and 31 December 2006, respectively, representing an increase of Baht 1,154.1 million or 6.0  % because 
the company and subsidiaries purchased and invested in land and project development cost in the amount of Baht 1,267.7 
million, invested in Quality Houses Property Fund in the amount of Baht 2,045.1 million and in property, plant and equipment 
in the amount of Baht 1,530.4 million and sold building and land leasehold right and its tie-ins of Q. House Lumpini in the 
amount of Baht 3,047.0 million and decreasing in other assets in the amount of Baht 642.1 million,  the details of major 
assets are as follow: 
 
  Current	assets	
	 	 -	 Cash	and	cash	equivalents	
   The Company’s policy is to hold the cash as necessary. The amount of cash were Baht 1,035.4 million and Baht 
535.2 million for the year ended of 2005 and 2006, respectively, decreased Baht 500.2 million or equivalent to 48.3 % 
compared in 2005 because the Company invested in current investment in the amount of Baht 395.0 million as at 31 
December 2006.  
  
  -		 Current	Investment	
   The Company’s policy is to manage liquidity and cash or outstanding balance in bank account to be sufficient and 
enough for working capital, unneeded amount will utilize for loaning or any kind of investment which return high yield such 
as short term promissory note, short term deposit, etc.  It depends on level of liquidity at each stage. As at 31 December 
2006 the Company’s current investment was Baht 395.0 million which was short term deposit at Land and Houses Retail 
Bank Plc. 
 
  -		 Trade	accounts	receivable	
   The net trade accounts receivable as at 31 December 2005 and 31 December 2006, were Baht 145.8 million and 
Baht 198.7 million, respectively, as shown with the following details: 
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  • บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2549 เพ่ิมข้ึนจำนวน 859.6 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน 
   ของปี 2548 เน่ืองจากผลขาดทุนสะสมทางภาษีได้ใช้หมดในปี 2548 และมีภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีเกิดจาก 
   การขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ 
 
	 	 (6)	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	
  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผล
การดำเนินงานในปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 45.8 ของกำไรสุทธิจาก
การดำเนินงานในปี 2548 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 377.1 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม 2549 นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับอัตราร้อยละ 13.0  
	
(ค)		 ฐานะทางการเงิน	
   (1)	สินทรัพย์	
  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 19,324.3 
ล้านบาท และ 20,478.4 ล้านบาทตามลำดับ เพ่ิมข้ึนเป็นจำนวนเงิน 1,154.1 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 6.0 เน่ืองจาก 
บริษัทและบริษัทย่อยซื้อที่ดินและลงทุนในค่าพัฒนาโครงการบ้านเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,267.7 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำนวน 2,045.1 ล้านบาท ลงทุนเพิ่มในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวนเงิน 
1,530.4 ล้านบาท และได้จำหน่ายอาคารและโอนสิทธิการเช่าท่ีดิน และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องของโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 
จำนวน 3,047.0 ล้านบาท และสินทรัพย์อ่ืนๆ ลดลงจำนวน 642.1 ล้านบาท โดยรายละเอียดสินทรัพย์ท่ีสำคัญประกอบด้วย 
 
 	 สินทรัพย์หมุนเวียน ที่สำคัญ ได้แก่ 
 	 -		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
   บริษัทมีนโยบายในการถือเงินสดเท่าท่ีจำเป็นโดยมีเงินสด ณ ส้ินปี 2548 และปี 2549 จำนวน 1,035.4 ล้านบาท 
และ 535.2 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงจำนวน 500.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.3 เมื่อเปรียบเทียบกับป ี 2548 
เน่ืองจาก บริษัทได้นำเงินสดบางส่วนไปลงทุนในเงินลงทุนช่ัวคราวซ่ึงยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 
395.0 ล้านบาท 
 
  -	 เงินลงทุนชั่วคราว	
   บริษัทมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องและเงินสดหรือเงินฝากธนาคารให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยจะนำเงินส่วนที่เกินความต้องการไปชำระคืนเงินกู้ยืมหรือนำ
ไปหาผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น เงินฝากระยะสั้น
เผื่อเรียก เป็นต้น ซึ่งทั้งนี้ขึ้นกับสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทคงเหลือเงินลงทุน
ชั่วคราวจำนวน 395.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินฝากระยะสั้นเผื่อเรียกที่บริษัทและบริษัทย่อยฝากไว้กับธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 
 
 	 -	 ลูกหนี้การค้า	
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีลกูหน้ีการค้าสุทธิ จำนวน 145.8 ล้านบาท 
และ 198.7 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   The details of aging of accounts receivable classified by business type: sales of land and houses 
business, residential condominium for sale business, serviced apartment business and office building for rent 
business, are presented as follow: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   The Company has a policy to give a 30-day credit term to customers. The Company monitors 
outstanding accounts receivable, generally overdue not more than 1 month. Considering, the above aging table, 
most accounts receivable are in the overdue group of not more than 3 months, corresponding with the credit policy. 
 
  -	 Land	and	construction	in	progress-net	
   Land and construction in progress was Baht 5,536.0 million and Baht 5,464.5 million as at 31 
December 2005 and 31 December 2006, respectively, representing the decrease of Baht 71.5 million in 2005 
versus 2006. Due to in 2006 the Company’s total transfer of single detached houses and land increased more 
than in 2005, in the amount of Baht 1,136.3 million, as a result of land and construction in progress were 
recognized to cost of land and houses sold along with the increasing of transfers, and including some projects 
were not completely developed and some projects were not ready to be launched. Therefore, the land and 
project development costs were not reclassified from non-current assets to current assets. The ratios of net land 
and construction in progress to current assets were 79.1 % and 81.1 % at the year ended of 2005 and 2006, 
respectively. Land and construction in progress are assets which can generate income within 1-2 years. 
 
 

	 Type	of	trade	accounts	receivable	 2005	 2006	

(Unit : Million Baht) 

Accounts receivable – real estate 111.0 157.1 
Rental and service receivables 36.8 43.6 
 Total  147.8 200.7 
Less: Allowance for doubtful debts (2.0) (2.0) 
Accounts receivable, net 145.8 198.7 

(Unit : Million Baht) 

	 Overdue	 2005	 2006	

Real estate project for sale 
 Due receivable - transfer 110.0 157.1 
 Not over 3 months  0.6 - 
 3-6 months  - -  
 6-12 months  0.4 - 
 Over 12 Months  - - 
  Total 111.0 157.1 
Real Estate project for rent  
 Not over 3 months  31.7 39.2 
 3-6 months  1.5 2.3 
 6-12 months  1.6 -   
 Over12 months  2.0 2.1 
  Total 36.8 43.6 
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   ลูกหนี้การค้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ หรือลูกหนี้โครงการขายบ้านพร้อมที่ดิน โครงการขายหน่วยใน
อาคารชุดพักอาศัย และลูกหนี้การค้าจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จากธุรกิจอาคารพักอาศัยให้เช่าและอาคาร
สำนักงานให้เช่าที่ค้างชำระแยกตามอายุหนี้ รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   บริษัทมีนโยบายให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยให้เวลาในการชำระหนี้ภายใน 30 วัน และบริษัทมีหน่วยงานทำ
หน้าท่ีเร่งรัดลกูหน้ีค้างชำระเพ่ือไม่ให้ลกูค้าค้างชำระค่าเช่าและบริการเกินกว่า 1 เดือน เม่ือพิจารณาจากตารางลกูหนี้ 
การค้าแยกตามอายุหนี้ข้างต้นจะเห็นว่าสอดคล้องกับนโยบายให้สินเชื่อแก่ลูกค้า คือ ลูกหนี้ค้างชำระส่วนใหญ่
เป็นการค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน  
 
 	 -	 ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างสุทธ	ิ
   ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 
5,536.0 ล้านบาท และ 5,464.5 ล้านบาท ตามลำดับ มีการปรับตัวลดลงเป็นจำนวนเงิน 71.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2548 เนื่องจากในปี 2549 บริษัทมียอดโอนขายบ้านพร้อมที่ดินเพิ่มสูงกว่าปี 2548 จำนวน 1,136.3 ล้าน
บาท ส่งผลให้ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินที่โอนตัดออกจากที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างสุทธิเพิ่มขึ้นตามยอดโอน
บ้านพร้อมที่ดิน รวมทั้งโครงการบ้านจัดสรรบางโครงการยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่พร้อมที่จะเปิดขายจึงมิได้โอนค่า
พัฒนาโครงการออกจากที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการที่อยู่ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนขึ้นมาเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างสุทธิ ณ สิ้นปี 2548 และ 2549 กับ
สินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 79.1 และร้อยละ 81.1 ตามลำดับ ซ่ึงท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างสุทธิดังกล่าวเป็น
สินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทภายในระยะเวลา 1 - 2 ปี  

	 ระยะเวลาค้างชำระ	 ปี	2548	 ปี	2549	

(หน่วย : ล้านบาท) 

โครงการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดโอน 110.0 157.1 
 ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน 0.6 - 
 ค้างชำระ 3 - 6 เดือน - -  
 ค้างชำระ 6 - 12 เดือน 0.4 - 
 ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน - - 
  รวม 111.0 157.1 
โครงการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน 31.7 39.2 
 ค้างชำระ 3 - 6 เดือน 1.5 2.3 
 ค้างชำระ 6 - 12 เดือน 1.6 -   
 ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน 2.0 2.1 
  รวม 36.8 43.6 
 

	 ประเภทลูกหนี้	 ปี	2548	 ปี	2549	

(หน่วย : ล้านบาท) 

ลูกหนี้การค้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 111.0 157.1 
ลูกหนี้การค้าจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 36.8 43.6 
 รวม  147.8 200.7 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2.0) (2.0) 
ลูกหนี้การค้าสุทธิ  145.8 198.7 
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  Non-current	assets	
	 	 -	 Investments	in	associated	companies	
   Investments in associated companies were Baht 1,389.3 million and Baht 3,248.0 million as at 31 
December 2005 and 31 December 2006, respectively. The details of comparing the investment in associated 
companies by cost method and equity method, are shown in the following table. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Investments in associated companies in 2006 increased from 2005 because the Company invested in 
Quality Houses Property Fund (“Property Fund”) in the amount of 204.5 million units, par value Baht 10 per unit, 
in the amount of Baht 2,045.1 million and representing 25.66 % of its registered units. The Company also 
invested in more of common stock and the exercising of warrants of Home Products Centre Plc., in total amount 
of Baht 218.6 million and shared of income from Home Products Centre Plc., for under equity method, in the 
amount of Baht 123.0 million. In addition, there was Baht 19.4 million share loss from investment in Quality 
Construction Products Plc., in 2006. The Company also invested, Baht 216.0 million, in additional common stock of 
Land and Houses Retail Bank Plc., However, share loss from investment in such company was Baht 164.1 million. 
 
  -	 Investments	in	subsidiary	companies	
   Investments in subsidiary companies under equity method were Baht 366.4 million and Baht 1,493.4 
million as at 31 December 2005 and 31 December 2006, respectively. 
   Comparing the investments in subsidiary companies by cost method and equity method in 2005 and 
2006 is shown as follow: 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  Most subsidiary companies’ operating results were improved so that the investments in subsidiary 
companies under equity method increased. Mainly from Centre Point Management Co., Ltd. operated good 
perform from the net profit from sales of the building and transfer of the leasehold rights to land of Q.House 
Lumpini project to the Property Fund Baht 685.5 million after deducting of specific business tax and lawyers fee 
amounted to Baht 168.8 million and corporate income tax amounted to Baht 661.7 million.  

(Unit : Million Baht) 

	 Investment	in	associated	companies	 2005	 2006	

Quality Houses Property Fund - - 2,045.1 1,549.1 
Land and Houses Retail Bank Plc. 415.6 364.1 631.6 414.0 
Home Products Centre Plc. 396.0 650.1 614.6 927.7 
Quality Construction Products Plc. 296.6 375.1 296.6 357.2 
  Total 1,108.2 1,389.3 3,587.9 3,248.0 
 

           Cost Method Equity Method Cost Method Equity Method 

(Unit : Million Baht) 

	 Investment	in	subsidiaries	 2005	 2006	
           Cost Method Equity Method Cost Method Equity Method 

Q.H. International Co.,Ltd. 76.8 - 76.8 34.6 
Centre Point Management Co.,Ltd. 78.5 270.2 78.5 1,329.1 
Casa Ville Co.,Ltd.  50.0 40.3 50.5 92.5 
Q.H. Management Co.,Ltd. 15.2 55.9 15.2 37.2 
  Total 220.5 366.4 220.5 1,493.4 
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  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่สำคัญ ได้แก่ 
  -	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	
   เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 1,389.3 ล้านบาท 
และ 3,248.0 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยวิธีราคาทุน และวิธีส่วนได้เสีย ณ สิ้น
ปี 2548 และ 2549 มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้นจากปี 2548 เนื่องมาจากในปี 2549 บริษัทได้
ลงทุนเพ่ิมในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควอลิต้ี เฮ้าส์ (“กองทุนรวม”) จำนวน 204.5 ล้านหน่วย มลูค่าท่ีตราไว้หน่วย 
ละ 10 บาท เป็นเงิน 2,045.1 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.66 ของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว 
นอกจากนี้บริษัทได้ลงทุนเพิ่มทุนในหุ้นสามัญและใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
สามัญของบมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำนวนเงิน 218.6 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากการ
ลงทุนจำนวน 123.0 ล้านบาท มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ 
ในป ี 2549 เป็นจำนวน 19.4 ล้านบาท และมีการลงทุนในหุ้นสามัญของธนาคารแลนด ์ แอนด ์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 
จำกัด(มหาชน) เพิ่มขึ้นจำนวน 216.0 ล้านบาท แต่มีส่วนแบ่งผลขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 164.1 ล้านบาท  
 
  -	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	
   เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
จำนวน 366.4 ล้านบาท และ 1,493.4 ล้านบาท ตามลำดับ 
   เปรียบเทียบเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยวิธีราคาทุน และวิธีส่วนได้เสีย ณ สิ้นปี 2548 และ 2549 ราย
ละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   บริษัทย่อยส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้เงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะบริษัท เซ็นเตอร์ พอยท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีผลการดำเนินงานดีขึ้นมาก เนื่องจากได้มีกำไรสุทธิจากการโอน
ขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าที่ดินโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์เป็น
จำนวน 685.5 ล้านบาท หลังจากหักภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าที่ปรึกษากฎหมายจำนวน 168.8 ล้านบาทและภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลจำนวน 661.7 ล้านบาท  

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 ปี	2548	 ปี	2549	
(หน่วย : ล้านบาท) 

บจ.คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล 76.8 - 76.8 34.6 
บจ.เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์ 78.5 270.2 78.5 1,329.1 
บจ. คาซ่า วิลล์   50.0 40.3 50.0 92.5 
บจ.คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ 15.2 55.9 15.2 37.2 
  รวม 220.5 366.4 220.5 1,493.4 

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 ปี	2548	 ปี	2549	
(หน่วย : ล้านบาท) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ - - 2,045.1 1,549.1 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 415.6 364.1 631.6 414.0 
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 396.0 650.1 614.6 927.7 
บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ 296.6 375.1 296.6 357.2 
  รวม 1,108.2 1,389.3 3,587.9 3,248.0 

           วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 

           วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 
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	 	 -	 Investments	in	other	companies	
   Q. H. International (BVI) Co., Ltd., which is a subsidiary company, holds a 14.15 % interest in Harbour 
View Co., Ltd. (attached details in section Risk factors in item 3.3 Risk from investment, lending, and guarantee 
made to the related company). 
   
  -		 Property,	plant	and	equipment-net/	Leasehold	rights	
   Property, plant and equipment / Leasehold rights were Baht 5,899.3 million and Baht 4,345.7 million 
as at 31 December 2005 and 31 December 2006, respectively. These assets, consisting of 6 rental residential 
buildings, 4 rental office buildings (and 5 building for the year ended of 2005), generate long-term recurring 
income from rental fee. The decrease in property, plant and equipment-net/ Leasehold rights were Baht 1,553.6 
million, comparing to the year ended of 2005. Due to a subsidiary, which is 100 % held by the company, signed 
sale contract of building, infrastructures, tie-ins and equipments and transferred of land’s leasehold right of the   
Q. House Lumpini project to the Quality Houses Property Fund (“Property Fund”), so property, plant and 
equipment-net/ leasehold rights were decreased. Nevertheless the company had signed leasing agreement of 
land, buildings and including infrastructures and tie-ins of the Q. House Ploenchit project to Property Fund in all 
period of 30 years and be able to renew leasing contract in a term of 30 years, on December 8, 2006.  
 
  -	 Land	and	project	development	costs-net	
   Land and project development costs were Baht 4,390.1 million and Baht 5,729.3 million as at 31 
December 2005 and 31 December 2006, respectively. These are non income-generating assets for 1-2 years. The 
net book value of these assets increased Baht 1,339.2 million or 30.5 %. The Company purchased a lot of plots 
of land in 2006 in order to develop projects, which were consisted of the under development projects and some 
have not yet been lunched. Then, the Company cannot reclassify them to current assets in the item of “Land and 
construction in progress-net”.  
    The values of Land and construction in progress-net/ Property, plant and equipment-net/Land and 
project development costs-net / Leasehold rights were Baht 15,825.4 million and Baht 15,539.5 million as at 31 
December 2005 and 31 December 2006, respectively. These values also included the allowance of loss from 
impairment of assets of Baht 1,346.6 million and Baht 503.7 million, respectively by using approval value by 
independent appraiser. 
 
	 	 (2)	Financial	support	to	associated	companies	and	related	companies	
  The Company provided financial support to associated companies and related companies as follow. 
  The subsidiary company lent Harbour View Co., Ltd., Baht 3.7 million and Baht 3.4 million as at 31 
December 2005 and 31 December 2006, respectively. The Company guaranteed the loan of Harbour View Co., 
Ltd. at an amount equal to 50 % of that company’s obligation to its bank, in the amount of USD 4.1 million or 
USD 2.1 million. Although the loan repayment period is extended, for the reason of prudence, the Company 
reserved the allowance for contingent liability from the guarantee in the amount of Baht 35.0 million (attached 
detail in section Risk factors in item 3.3 Risk from investment, lending, and guarantee made to the related 
company). 
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 	 -		 เงินลงทุนในบริษัทอื่น  
   บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนช่ันแนล (บีวีไอ) จำกัดซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงทุนในบริษัท ฮาเบอร์ วิว 
จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 (รายละเอียดตามส่วน ปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3.3 ความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้
ยืมเงิน และการค้ำประกันแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 
 
 	 -	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	/	สิทธิการเช่า	
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ / สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มี
มูลค่ารวม 5,899.3 ล้านบาท และ 4,345.7 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยให้เช่า 6 อาคาร 
อาคารสำนักงานให้เช่า 4 อาคาร (ปี 2548 จำนวน 5 อาคาร) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าอย่าง
สม่ำเสมอในระยะยาว โดยมีมูลค่าลดลงจำนวน 1,553.6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548 เนื่องจากปลายปี 
2549 บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 100 ได้ขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าที่ดิน และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องของโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (“กองทุนรวม”) จึงส่งผลให้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ / สิทธิการเช่าลดลง นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้สิทธิการเช่าอาคาร ที่ดิน และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องของโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิตแก่กองทุนรวมเป็นระยะเวลา 30 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 30 ปี 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549  
 
  -	 ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการสุทธิ  
   มลูค่าของท่ีดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 4,390.1 ล้านบาท และ 5,729.3 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้
ในระยะเวลา 1 - 2 ปี ท้ังน้ีมลูค่าตามบัญชีของท่ีดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเพ่ิมข้ึนจำนวน 1,339.2 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.5 เน่ืองจากในปี 2549 บริษัทได้มีการซ้ือท่ีดินเพ่ิมข้ึนเป็นจำนวนมาก เพ่ือนำมาพัฒนาโครงการ 
บ้านซ่ึงประกอบด้วยโครงการท่ีอยูร่ะหว่างพัฒนาและยังไม่เปิดขายโครงการ ดังน้ันบริษัทจึงยังไม่สามารถโอนโครงการ 
ที่ยังไม่เปิดขายไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ก่อให้เกิดรายได้ ภายใต้หัวข้อ “ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างสุทธิ” 
   มูลค่าของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างสุทธิ / ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ / ที่ดินและต้นทุนในการ
พัฒนาโครงการสุทธิ/ และสิทธิการเช่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวนรวม 
15,825.4 ล้านบาท และ 15,539.5 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิหลังจากสำรองเผื่อผลขาดทุนจาก
การลดลงของมูลค่าโครงการ จำนวน 1,346.6 ล้านบาท และ 503.7 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสำรองเผื่อผลขาดทุน
จากการลดลงของมูลค่าโครงการบริษัทใช้ราคาประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยผู้ประเมินอิสระ 
  
  (2)	การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
  บริษัทย่อยให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 3.7 ล้านบาท และ 3.4 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัทค้ำประกันเงินกู้ยืมของ
บริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัดเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 50 ของภาระหนี้สินที่บริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด มีอยู่กับธนาคาร
แห่งหนึ่งประมาณ 4.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณจำนวน 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าบริษัทดังกล่าว จะได้รับการขยายเวลาชำระหนี้คืน แต่เพื่อความรอบคอบบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นจากการค้ำประกันส่วนหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 35.0 ล้านบาท (รายละเอียดตามส่วน ปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3.3 
ความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน และการค้ำประกันแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 
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	 	 (3)		Liquidity	
  Cash flow from main activities in past period is shown as follow: 
 
 
 
 
 
 
 
  The company’s net cash flow from operating activities was Baht 281.2 million in 2006. Due to the 
company had revenues from sale of real estate and real estate for rent business, increasing in the amount of 
Baht 1,589.7 million and received in advance for long term leasing agreement of leasehold rights of building and 
including infrastructures and tie-ins of the Q. House Ploenchit project to Quality Houses Property Fund, in the 
amount of Baht 819 million, so the Company has net cash flow from operating activities. 
 
  The company’s net cash flow from investing activities was Baht 1,092.9 million in 2006. Due to in 2006, 
the company and its a subsidiary company sale building and land leasehold rights and including infrastructures and 
tie-ins of the Q.  House Lumpini project to Quality Houses Property Fund (“Property Fund”), in the amount of 
Baht 5,086.4 million, invested in property Fund in the amount of Baht 2,045.1 million and Property, plant and 
equipment-net in the amount of Baht 1,562.4 million. Nevertheless the company invested in ordinary shares of 
Home Products Centre Plc., Land and Houses for Retail Bank Plc., in the amount of Baht 218.6 million and Baht 
216.0 million, respectively.  
 
  Cash flow from financing activities in 2006 of Baht 1,874.3 million. In 2006, the Company paid for short-
term loans from financial institution of Baht 1,518.2 million, paid for long-term loans of Baht 354.0 million, paid for 
redemption of debentures of Baht 584.0 million, and dividend payment of Baht 377.1 million.  Cash received from 
the exercised of warrants to purchased the Company’s ordinary shares No.3 and No.4 (QH-W3 and QH-W4) and 
the exercised of ESOP warrants No.2 and No.3 (ESOP-W2 and ESOP-W3) totaling of Baht 971.3 million.    
 
  Changing the policy to pre-built house construction policy does not much affect overall liquidity of the 
Company even though the average construction period of pre-built house is 8-12 months and the Company needs 
some investment in advance before recognizing the revenue.  The cash flow management strategy is to issue 
promissory notes in short-term, medium-term and long-term period. The current ratio is 1.38 and 1.07 in 2005 and 
2006, respectively.  The decline of current ration in 2006 resulted from the decrease in land and construction in 
progress, Baht 83.0 million due to transferred to cost of land and houses sold, and the Company received 
withholding tax deducted Baht 83.0 million resulted to decrease in current assets.  Current liabilities as of 31 
December 2006 increased from the same period of year 2005 due to increased in corporate income tax payable 
Baht 664.7 million, resulted from sold of building, transferred leasehold right of land and equipment of Q.House 
Lumpini Project, and reserved for construction payable of Q.House Lumpini of Baht 213.2 million.  The Company 
also reserved for loss arising from guarantee of net income for Q.House Lumpini project of Baht 97.1 million.  
Those induced to decrease in the current ratio.        
  

	 Cash	Flow	 2005	 2006	

(Unit : Million Baht) 

Cash flow from (used in) operating activities 169.1 281.2 
Cash flow from (used in) investing activities (2,201.3) 1,092.9 
Cash flow from (used in) financing activities 2,264.8 (1,874.3) 
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  (3)	สภาพคล่อง	
  กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาเป็นดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
  
  ในปี 2549 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจการดำเนินงานสุทธิจำนวน 281.2 ล้านบาท เนื่องจากในปี 
2549 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 1,589.7 ล้านบาท และ
เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าระยะยาวจากการให้สิทธิการเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต
ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำนวน 819 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการดำเนิน
งานเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่ใช้ไป  
 
  บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ สำหรับปี 2549 จำนวน 1,092.9 ล้านบาท เนื่องจาก
ในปี 2549 บริษัทย่อยได้ขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 
ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (“กองทุนรวม”) เป็นจำนวนเงิน 5,086.4 ล้านบาท และบริษัทได้นำ
เงินลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 2,045.1 ล้านบาท และใช้ไปสำหรับลงทุนในที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์สุทธิจำนวน 1,562.4 ล้านบาท รวมทั้งใช้ลงทุนในบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) และธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อยจำกัด(มหาชน) จำนวน 218.6 ล้านบาท และจำนวน 216.0 ล้านบาท ตามลำดับ 
 
  ส่วนกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินสุทธิของบริษัท สำหรับปี 2549 จำนวน 1,874.3 ล้านบาท
มาจากบริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นแก่สถาบันการเงินจำนวน 1,518.2 ล้านบาท คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 
354.0 ล้านบาท ไถ่ถอนหุ้นกู้จำนวน 584.0 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล จำนวน 377.1 ล้านบาท ขณะที่มีเงินสดรับ
จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่3 และ 4(QH-W3 และQH-W4) และการ
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 
และหรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 และ 3 (ESOP-W2 และ3) เป็นจำนวนเงินรวม 971.3 ล้านบาท 
  
  ตามที่บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายมาสร้างบ้านเสร็จก่อนขายนั้น ไม่กระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของบริษัท
มากนักแม้ว่าบ้านสร้างเสร็จก่อนขายใช้ระยะเวลาก่อสร้างโดยเฉลี่ย 8 - 12 เดือน และบริษัทต้องมีการลงทุนล่วง
หน้าระยะหนึ่งก่อนที่จะรับรู้รายได้ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้บริหารกระแสเงินสด รวมทั้งจัดหาเงินด้วยการออกตั๋วเงิน
ระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว โดยอัตราส่วนสภาพคล่องของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ในปี 
2548 และ 2549 เท่ากับ 1.38 เท่า และ 1.07 เท่า ตามลำดับ การที่อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2549 ลดลง เนื่องจาก
ในปี 2549 ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างสุทธิลดลงจำนวน 83.0 ล้านบาท เนื่องจากถูกโอนออกเป็นต้นทุนขายตาม
ยอดขายบ้านพร้อมที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2548 รวมทั้งบริษัทได้รับเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายคืนจากกรม
สรรพากรจำนวน 83.0 ล้านบาท ส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง ขณะที่หนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2549 เพิ่มสูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548 เนื่องจากบริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นจำนวน 664.7 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการ
ขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี รวมทั้งตั้งประมาณการเจ้า
หนี้ค่าก่อสร้างที่ต้องจ่ายสำหรับอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินีส่วนที่เหลือจำนวน 213.2 ล้านบาท และได้ตั้งสำรองเผื่อค่าใช้
จ่ายจากการรับประกันกำไรสุทธิของโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินีจำนวน 97.1 ล้านบาท จึงส่งผลให้อัตราส่วนสภาพ
คล่องของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลง 

	 กระแสเงินสด	 ปี	2548	 ปี	2549	

(หน่วย : ล้านบาท) 

เงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 169.1 281.2 
เงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,201.3) 1,092.9 
เงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,264.8 (1,874.3) 
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	 	 (4)	Sources	of	fund	
  Target	capital	structure	
  The Company operated real estate business both for sale and for rent. Therefore, the Company needs a large 
amount of funds. To manage the capital structure, the proportion of equity and debt has to be concerned by maintaining 
assets, liabilities and equities in the appropriate level.  
  Most of total assets can generate long-term and medium-term income. The ratio of long-term and medium-term 
liabilities to total liabilities should be higher than the ratio of short-term liabilities to total liabilities. 
  As at 31 December 2005 and 31 December 2006, the ratios of long-term liabilities to total liabilities were 59 % and 
47 % respectively, while the ratios of short-term liabilities to total liabilities were 41 % and 53 %, respectively. However, the 
ratio of long-term liabilities to total liabilities for end of 2006 decrease from end of 2005 due to increase in income tax and 
construction payable for Q.House Lumpini project for the year 2006 of Baht 877.9 million and the provision for loss arising 
from guarantee of net income of such project of Baht 97.1 million.  
  The Company considers that the debt to equity ratio should be 1:1 so as to maintain the ability to pay interest and 
loan principal in case of the increase in interest rate. Debt to equity ratio was 1.50:1, 1.77:1 and 1.39 : 1 as at 31 December 
2004, 31 December 2005 and 31 December 2006, respectively. The debt to equity ratio decreased because the net profits in 
2004, 2005 and 2006 were Baht 964.7 million, Baht 823.3 million and Baht 1,007.8 million, respectively. Moreover, the 
Company obtained the proceeds from capital increasing from the exercise of warrants No.3 and No.4, and the exercise of 
warrant issued to the Company’s directors and employees, in year 2004, 2005 and 2006 amount of Baht 201.9 million, Baht 
158.1 million and Baht 971.3 million, respectively. Moreover, in  year 2006, the Company’s wholly- owned 100 % subsidiary, 
sold building and transferred leasehold right and equipment of Q-House Lumpini project to Quality Houses Property Fund of 
Baht 5,086.0 million (net after VAT deduct), and the Company also received leasehold right of Q.House Ploenchit from 
Quality Houses Property Fund of Baht 819.0 million.  The total proceed form such transaction is paid for loans and used for 
working capital.     
 
	 	 (5)	Shareholders’	Equity	
  Total shareholders’ equity as at 31 December 2005 and 31 December 2006 equals to Baht 6,975.4 million and Baht 
8,576.9 million, respectively.  Shareholders’ equity for year 2006 increased of Baht 1,601.5 or 23.0 % from year 2005 due to: 
  • Net profit for year 2006 of Baht 1,007.8 million. 
  • the Company obtained the proceeds from capital increasing from the exercise of warrants No.3 and No.4 (QH-W3  
   and QH-W4), and the exercise of warrant issued to the Company’s directors and employees No.2 and No.3  
   (ESOP-W2 and ESOP-W3) amount of Baht 971.3 million. 
  • In May 2006, the Company paid dividend of Baht 377.2 million, based on the net profit for year 2005 which 
   received an approval from annual general meeting of shareholders for year 2006 on April 26, 2006. 
  • Decreased in revaluation (decrease) in investment of Baht 0.4 million.  
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  (4)	แหล่งที่มาของเงินทุน	
  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน	
  เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า ดังนั้นบริษัทจึงมีความต้องการเงินทุนเพื่อใช้
ในการดำเนินงานสูง จึงส่งผลให้ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนต้องคำนึงถึงสัดส่วนของเงินทุนจากส่วนของผู้
ถือหุ้นและการกูยื้ม ซ่ึงการบริหารจัดการจึงต้องรักษาระดับของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุ้นให้สอดคล้องกัน 
  สินทรัพย์รวมส่วนใหญ่ของบริษัทสามารถก่อให้เกิดรายได้ทั้งในระยะยาวและระยะปานกลาง ดังนั้นสัดส่วน
ของหนี้สินระยะยาวและระยะปานกลางต่อหนี้สินทั้งหมด ควรจะมีมากกว่าสัดส่วนของหนี้สินระยะสั้นต่อหนี้สิน
ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 หนี้สินระยะยาวต่อหนี้สินรวมของบริษัทมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 59 และร้อยละ 47 ตามลำดับ และหนี้สินระยะสั้นต่อหนี้สินรวมของบริษัทมีสัดส่วนร้อยละ 41 และ
ร้อยละ 53 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามบริษัทมีสัดส่วนของหน้ีสินระยะยาวต่อหน้ีสินรวมลดลงจากปี 2548 เน่ืองจากในปี 2549 
บริษัทมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลและเจ้าหน้ีค่าก่อสร้างอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เพ่ิมสงูข้ึนรวมจำนวน 877.9 ล้านบาท 
รวมทั้งได้ตั้งสำรองเผื่อค่าใช้จ่ายจากการรับประกันกำไรสุทธิของโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินีจำนวน 97.1 ล้านบาท 
  นอกจากน้ีบริษัทมีความเห็นว่าสัดส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเหมาะสมควรจะอยู ่ณ ระดับหน่ึงต่อหน่ึง 
จึงสามารถรองรับการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้หากเกิดภาระดอกเบี้ยสูงขึ้น ในส่วนของบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2547 วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ ณ 1.50 
ต่อ 1 และ 1.77 ต่อ 1 และ 1.39 ต่อ 1 ตามลำดับ ซึ่งการลดลงของอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมาจากการที่
บริษัทมีผลประกอบการมีกำไรสุทธิในปี 2547 2548 และ 2549 เป็นจำนวนเงิน 964.7 ล้านบาท 823.3 ล้านบาท และ 
1,007.8 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทครั้งที่ 3 และ4 และจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้กรรมการและ
พนักงานในปี 2547 ปี 2548 และปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 201.9 ล้านบาท 158.1 ล้านบาท และ 971.3 ล้านบาท
นอกจากนี้ในปี 2549 บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ได้ขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าที่ดิน และ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องของโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินีให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์เป็นจำนวนเงิน 5,086.0 
ล้านบาท (หลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม) และบริษัทได้ให้สิทธิการเช่าอาคาร ที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการ  
คิวเฮ้าส์ เพลินจิตแก่กองทุนรวมเป็นจำนวนเงิน 819.0 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินรวมทั้งหมดได้นำไปชำระคืนเงินกู้ยืม 
และเหลือบางส่วนนำ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 
  (5)	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มี จำนวนเท่ากับ 6,975.4 
ล้านบาท และ 8,576.9 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2548 จำนวน 1,601.5 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 
23.0 เนื่องจาก 
  • บริษัทมียอดกำไรสุทธิ ปี 2549 จำนวน 1,007.8 ล้านบาท  
  • บริษัทมีจำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 
   และ 4(QH-W3 และQH-W4) และการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญท่ีเสนอ 
   ขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และหรือบริษัทย่อย คร้ังท่ี 2 และ 3 (ESOP-W2 และ3) ในปี 2549 
   เป็นจำนวนเงินรวม 971.3 ล้านบาท  
  • ในเดือน พฤษภาคม 2549 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินรวม 377.2 ล้านบาท จากกำไรสุทธิปี 2548
    ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 
  • ส่วนเกินทุน(ส่วนต่ำ)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 0.4 ล้านบาท 
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	 	 (6)	Liabilities	
  The details of liabilities of the Company and subsidiary companies as of 31 December 2006 are presented 
as follow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

(Unit : Million Baht) 
 

	 Type	 Interest	Rate	 Repayment	Condition	 Outstanding	

Bank overdrafts and Bills of exchange to  5.55%-5.95%, Repayment per schedule  1,664.0 
financial institution      in 2007 
Secured indebtness 
 - Residential building projects 
 - Single detached House projects 
  * Projects are under development and will MLR minus certain Repayment  when there is the 620.3 
    generate incom    rates transfer of  ownership of houses 
             on land to project customers 
  * Projects have not yet been developed or MLR minus certain Repayment  when there is the 579.0.0  
    are under development but not yet rates transfer of  ownership of houses  
    generating  income   on land to project customers 
 
Unsecured indebtness  
 - Debentures No. 1/2004 of 3 tranches 
  Tranche I paid in 2006 so there are :  Tranche II : 4.25% Tranche II : return in 2007  1,416.0 
  2 tranches left     Tranche III : 4.25% Tranch III : return in 2008 
  Tranche II : 3 years     3 years. After that the  
  Tranche III : 4 years    interest rate of fourth   
            year is the average of  
            12-month fixed 
            deposit rate plus 3% 
            minimum of 4.75% 
 - Debentures No. 2/2004 (5 years)  Year1-3: fixed rate of 5.1% Repayment per schedule  1,000.0 
            Year 4: float rate: in 2009 
            MLR minus 0.75% 
 - Debentures No. 1/2005  
  Tranche I : 3 years    Tranche I   : 4.5 % Trenche I : 2008 3,000.0 
  Tranche II : 4 years     Tranche II  :  Trench II : 2009 
  Tranche III : 5 years    Year 1-3    : 4.5% 
              Year 4    : 6.0% 
            Tranche III :  Trench III : 2010 
              Year 1-3  : 4.5% 
              Year 4    : 6.0% 
                 Year 5    : 6.75 % 
Long-term promissory notes  4.25% - 4.5 % Repayment per schedule  302.0 
             in 2007 and 2008 
Long-term bills of exchange  3.48% - 4.3% Pay as schedule in 2007 352.0 

  Total           8,901.3 
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	 ประเภทของหนี้	 อัตราดอกเบี้ย	 เงื่อนไขการชำระคืน	 ยอดหนี้คงเหลือ	

(หน่วย : ล้านบาท) 

 
  (6)	หนี้สิน	
  หนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก 5.55%-5.95%, ชำระคืนตามกำหนดใน 1,664.0 

สถาบันการเงิน       ปี 2550 

หนี้ที่มีหลักประกัน 

 - โครงการบ้านจัดสรร 

  * โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งก่อ MLRลบอัตราคงที่ ชำระคืนตามระยะเวลาการ 620.3 

    ให้เกิดรายได้     โอนกรรมสิทธิ์บ้าน 

             พร้อมที่ดินในโครงการ 

  * โครงการที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรืออยู่ MLRลบอัตราคงที่ ชำระคืนตามระยะเวลาการ 579.0  

   ระหว่างการพัฒนาแต่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้  โอนกรรมสิทธิบ้านพร้อม 

             ที่ดินในโครงการ 

หนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 

 - หุ้นกู ้คร้ังท่ี1/2547 จำนวน 3 ชุดชำระแล้ว 1ชุด 

  ในปี 2549 คงเหลือจำนวน 2 ชุด คือ 

   ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี    ชุดที่ 2 = 4.25% หุ้นกู้ชุดที่ 2 ชำระคืนปี 2550 1,416.0 

   ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี     ชุดที่ 3 = 4.25% คงที่  หุ้นกู้ชุดที่ 3 ชำระคืนปี 2551 

            3 ปี หลังจากนั้นปีที่ 4 

            เท่ากับอัตราดอกเบี้ย 

            เงินฝากประจำ 12  

            เดือน บวก 3%  

            ขั้นต่ำ 4.75% 

 - หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2547 (อายุ 5 ปี)  ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย ชำระคืนตามกำหนดใน 1,000.0 

            คงที่ร้อยละ 5.1 ปี 2552 

            ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย 

            ลอยตัว(MLR)ลบด้วย 

            ร้อยละ 0.75 

 - หุ้นกู้ ครั้งที่1/2548 

   ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี    ชุดที่ 1 = 4.5% หุ้นกู้ชุดที่ 1 ชำระคืนปี 2551 3,000.0 

   ชุดที่ 2 อายุ  4 ปี    ชุดท่ี 2 ปีท่ี 1-3 = 4.5% หุ้นกู้ชุดที่ 2 ชำระคืนปี 2552  

                     ปีที่ 4= 6.0% 

   ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี    ชุดท่ี 3 ปีท่ี 1-3 = 4.5% หุ้นกู้ชุดที่ 3 ชำระคืนปี 2553 

                     ปีที่ 4 = 6.0% 

                     ปีที่ 5 = 6.75% 

ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว   4.25% - 4.5% ชำระคืนตามกำหนดในปี  320.0 

             2550 และ 2551 

ตั๋วเงินจ่ายระยะยาว     4.20% - 4.30% ชำระคืนตามกำหนดในปี 2550 302.0 

  หนี้สินรวม        8,901.3 
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  The Company has mortgaged most of land, leasehold rights together with buildings and some leasehold 
rights to be collaterals according to loan agreement. 
 As at 31 December 2006, the total liabilities were Baht 11,901.5 million, consisting of current liabilities of 
Baht 6,305.0 million and long-term liabilities of Baht 5,596.5 million. The debt to equity ratio was 1.39 decreased 
from 1.77 in 2005, with details mentioned in Target capital structure. 
 
  (7)	Commitments	
  As of 31 December 2006, the Company and its subsidiary companies had the following outstanding 
commitments: 
  - The Company and subsidiary companies have the obligation relating to agreements as followed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -  The Company has guaranteed approximately Baht 8.1 million of customer loans to a bank.  
  -  The company has commitment in respect of uncalled portion of investment in a subsidiary of approximately  
   Baht 19.2 million. 
  -  A subsidiary has commitments of Baht 349.5 million in respect of the lease of a building and related    
   assets from Land and Houses Property and Loan Fund II together with renovation fees and surcharges   
   which vary with the gross revenues earned by the subsidiary from management and administration of   
   the leased assets. 
  -   The Company has outstanding obligations in respect of loan guarantees provided on behalf of Harbour     
       View Co., Ltd. at an amount equal to 50 % of that company’s obligations to its bank. (As at 31 December   
      2006, that company has outstanding liabilities to the bank, based on the unaudited financial statements   
      prepared by its management, of USD 4.1 million). 
  -  The Company has outstanding commitment to banks in relation to the financial support it provided to 
    a subsidiary company for loans obtained for development of the subsidiary’s projects.  As at 31 December   
   2006, the subsidiary has outstanding loans to the banks of Baht 455.4 million. 
 
(d)		 Major	factors	and	influences	on	business	operation	or	financial	position	
  Factors that might affect real estate business in the future are 
  (1) The uptrend trend of oil price will impact the increase in price of consumer products and inflation rate. 
Consequently, the purchasing power and sale in real estate business drop. 
 
  (2) The rise of construction material cost and project development cost caused by the increase in oil price, 
leads to the high construction cost and project development cost. Then, the purchasing power is affected by the 
increase in price. Besides, the Company might not be able to raise the price as much as the increase in cost of 
construction if the competition in the market is higher. 

	 	 	 2006	

(Unit : Million Baht) 
  

Construction contracts   1,042.2 
Agreements to purchase land for development of future projects  1,003.9 
Lease right for land and building in the future  173.6 
Other lease agreements  16.9 
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	 	 	 ปี	2549	

สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ  1,042.2 
สัญญาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต  1,003.9 
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารในอนาคต  173.6 
สัญญาเช่าอื่น ๆ   16.9 

(หน่วย : ล้านบาท) 

  บริษัทได้นำที่ดิน สิทธิการเช่าพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินและสิทธิการเช่าส่วนหนึ่งไปจดจำนองเป็น
ประกันเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืม  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีหนี้สินรวม 11,901.5 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 6,305.0 
ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว 5,596.5 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.39 เท่า ปรับตัวลด
ลงจากส้ินปี 2548 ท่ีเท่ากับ 1.77 เท่า ตามท่ีกล่าวไว้ในรายละเอียดส่วนของหัวข้อความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
	
	 	 (7)	ภาระผูกพัน	
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันคงเหลืออยู่ดังต่อไปนี้: - 
  - บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาต่าง ๆ ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
  - บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ำประกันเงินกู้ยืมของลูกค้ากับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 
   8.1 ล้านบาท  
  -  บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่ยังไม่ได้กำหนดเรียกชำระเป็น 
   จำนวนเงินประมาณ 19.2 ล้านบาท  
  -  บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพันเก่ียวกับค่าเช่าอาคารและทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องจากกองทุนรวมอสังหาริม 
   ทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II เป็นจำนวนรวม 349.5 ล้านบาท และค่าปรับปรุงสินทรัพย์ที่ 
   เช่าและเงินเพิ่มซึ่งผันแปรตามรายได้ที่บริษัทย่อยได้รับจากการบริหารและจัดการในทรัพย์สินที่เช่า 
  - บริษัทมีภาระผกูพันเก่ียวกับการค้ำประกันเงินกูยื้มของบริษัท ฮาเบอร์ วิว จำกัด เป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 
   50 ของภาระหนี้ที่บริษัทดังกล่าวมีอยู่กับธนาคารแห่งหนึ่ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทดังกล่าวมี 
   ยอดหน้ีคงค้างกับธนาคารแห่งน้ันตามงบการเงินซ่ึงจัดทำโดยฝ่ายบริหารซ่ึงยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชี 
   จำนวน 4.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
  - บริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุนทางการเงินให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งสำหรับ 
   เงินกู้ยืม เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวมีหนี้สินคงค้างกับธนาคาร ณ วันที่ 31 
   ธันวาคม 2549 จำนวน 455.4 ล้านบาท 
 
(ง)		 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต	
  ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ได้แก่  
  (1) แนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันจะส่งผลให้ระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น 
ทำให้กำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ตลอดจนการซื้ออสังหาริมทรัพย์และกำลังในการผ่อนชำระเงินกู้ยืมลดลง  
 
  (2) การเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างและต้นทุนการพัฒนาโครงการอื่น  ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับ
ตัวสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างและพัฒนาโครงการที่ต้องเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทอาจไม่สามารถปรับ
ราคาสินค้าให้เพิ่มสูงขึ้นเท่ากับต้นทุนค่าก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นได้ ถ้าหากภาวะการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มี
การแข่งขันมากขึ้น 
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  (3) The oil price is expected to increase and still to be volatile. Moreover, the interest rate is in upward 
trend. These factors will impact Thai economic expansion by slowing down growth of country economy. The 
revenues from single detached house business in 2007 might be affected. Nevertheless, the Company forecasts 
that the rise in oil price will not have much effect on construction cost and the increased interest rate is still in 
low level.  
 
  Although there might be some impacts mentioned in the above paragraphs, the Company expects that the 
operating results of single detached house business and rental real estate business, in 2007 and in future, are still 
in uprising trend. The Company has a policy to operate business with cautious and prudent manner by focusing 
on quality of product and service to customers, reducing operating cost and delay and improving system with 
efficiency. Furthermore, customer behavior study and research are conducted in order to satisfy customer needs. 
The Company has a policy to manage the capital structure by using long-term capital matching with the nature of 
business which requires long-term capital in order to create competitive advantages.  
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  (3) จากแนวโน้มระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีความผันผวนและมีการปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศไทยอาจชะลอตัวลง ปัจจัยดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อยอดรายได้จากธุรกิจ 
บ้านจัดสรรในปี 2550 อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าระดับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อต้นทุนค่าก่อสร้างไม่มากนัก 
 
  ถึงแม้มีปัจจัยที่อาจจะกระทบต่อผลการดำเนินงานบริษัทดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังคาดว่าผลการดำเนินงาน
ในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าของบริษัทโดยรวมสำหรับปี 2550 และอนาคตยังคงมี
แนวโน้มที่ดี โดยบริษัทยังคงใช้นโยบายการดำเนินงานอย่างระมัดระวัง รอบคอบ มุ่งเน้นคุณภาพของบ้านที่ขาย
คุณภาพของการให้บริการแก่ลูกค้า รวมตลอดถึงการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้ลดลง การพัฒนากระบวนการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพและใช้ระยะเวลาสั้นลง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการศึกษาและวิจัยความต้องการของลูกค้า
เพ่ือเข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายของบริษัท รวมท้ังมีนโยบายท่ีจะปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้เป็นเงินทุนระยะ 
ปานกลางและระยะยาว เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทซ่ึงอาศัยแหล่งเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาว  
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QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS 

AS AT 31 DECEMBER 2006 AND 2005
(Unit: Baht)

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY
Note 2006 2005 2006 2005

           ASSETS
Current assets
     Cash and cash equivalents 6 535,223,280 1,035,436,939 389,478,133 953,177,975
     Current investment 6 395,000,000 1,600,000 263,000,000 1,600,000
     Trade accounts receivable - related parties 6, 7 767,374 129,168 115,510 123,173
     Trade accounts receivable, net 7 197,974,168 145,687,612 185,385,924 136,501,036
     Advance to related parties 6 2,235,109 972,402 522,090 1,391,049
     Land and construction in progress, net 8 5,464,513,870 5,536,039,162 3,486,750,344 5,456,901,651
     Other current assets
        Withholding tax deducted at source 30,487,107 113,378,835 29,183,079 111,702,062
        Other receivables - related parties 6 4,156,521 3,227,652 4,842,791 508,571
        Other receivables 933,480 534,675 928,130 764,675
        Prepaid interest 15,811,758 27,994,020 15,811,758 27,994,020
        Advance for construction - 23,324,541 - 220,779
        Specific business tax refundable 27,373,500 27,373,500 27,373,500 27,373,500
        Others 60,415,701 84,711,607 35,852,423 69,427,561
Total current assets 6,734,891,868 7,000,410,113 4,439,243,682 6,787,686,052
Non-current assets
     Investments accounted for under equity method
        Investments in subsidiary companies 10 - - 1,493,422,397 366,439,000
        Investments in associated companies 11 3,247,967,569 1,389,252,232 3,272,959,340 1,435,282,893
     Other long-term investments
        Restricted deposits at financial institutions 9 20,567,337 15,535,986 20,567,337 15,535,986
        Investment in other company, net 12 - - - -
        Investments in marketable equity securities 1,998 1,998 1,998 1,998
     Long-term loans to related parties 6 3,457,465 3,700,409 3,106,793,023 3,362,353,355
     Property, plant and equipment, net 13 3,387,510,357 4,864,194,499 3,371,013,293 2,580,323,303
     Land and project development costs, net 14 5,729,312,725 4,390,127,341 4,235,968,762 2,873,889,247
     Leasehold rights, net 15 958,162,744 1,035,142,283 958,162,744 1,014,209,554
     Other non-current assets
        Deposits for lease of land and building 129,186,586 414,637,267 129,186,586 134,145,953
        Deposits for purchase of land 257,800,782 205,650,355 291,000 156,414,355
        Others 9,587,368 5,623,403 4,245,043 2,519,383
Total non-current assets 13,743,554,931 12,323,865,773 16,592,611,523 11,941,115,027
Total assets 20,478,446,799 19,324,275,886 21,031,855,205 18,728,801,079

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (Continued)

AS AT 31 DECEMBER 2006 AND 2005
(Unit: Baht)

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY
Note 2006 2005 2006 2005

Shareholders' equity
     Share capital 19, 20
        Registered
           8,883,558,370 ordinary shares of Baht 1 each 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370
        Issued and paid up
           7,241,998,664 ordinary shares of Baht 1 each
              (2005: 6,270,732,910 ordinary shares of Baht 1 each) 7,241,998,664 6,270,732,910 7,241,998,664 6,270,732,910
     Premium
        Premium on share capital 170,487,097 170,485,916 170,487,097 170,485,916
        Unrealised gain on share premium of associated company 113,620,479 113,620,479 113,620,479 113,620,479
        Revaluation increase (decrease) in investments (56,276) 329,469 (56,276) 329,469
     Retained earnings
        Appropriated - statutory reserve 21 91,556,594 41,165,947 91,556,594 41,165,947
        Unappropriated 959,367,012 379,061,796 959,367,012 379,061,796
Total shareholders' equity 8,576,973,570 6,975,396,517 8,576,973,570 6,975,396,517
Total liabilities and shareholders' equity 20,478,446,799 19,324,275,886 21,031,855,205 18,728,801,079

0 0 0 0
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

DIRECTORS
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 ( )

 31  2549  2548
( : )

2549 2548 2549 2548

6 535,223,280 1,035,436,939 389,478,133 953,177,975
6 395,000,000 1,600,000 263,000,000 1,600,000

 - 6, 7 767,374 129,168 115,510 123,173
 - 7 197,974,168 145,687,612 185,385,924 136,501,036

6 2,235,109 972,402 522,090 1,391,049
 - 8 5,464,513,870 5,536,039,162 3,486,750,344 5,456,901,651

30,487,107 113,378,835 29,183,079 111,702,062
 - 6 4,156,521 3,227,652 4,842,791 508,571

933,480 534,675 928,130 764,675
15,811,758 27,994,020 15,811,758 27,994,020

- 23,324,541 - 220,779
27,373,500 27,373,500 27,373,500 27,373,500
60,415,701 84,711,607 35,852,423 69,427,561

6,734,891,868 7,000,410,113 4,439,243,682 6,787,686,052

10 - - 1,493,422,397 366,439,000
11 3,247,967,569 1,389,252,232 3,272,959,340 1,435,282,893

9 20,567,337 15,535,986 20,567,337 15,535,986
 - 12 - - - -

1,998 1,998 1,998 1,998
6 3,457,465 3,700,409 3,106,793,023 3,362,353,355

 - 13 3,387,510,357 4,864,194,499 3,371,013,293 2,580,323,303
 - 14 5,729,312,725 4,390,127,341 4,235,968,762 2,873,889,247

 - 15 958,162,744 1,035,142,283 958,162,744 1,014,209,554

129,186,586 414,637,267 129,186,586 134,145,953
257,800,782 205,650,355 291,000 156,414,355

9,587,368 5,623,403 4,245,043 2,519,383
13,743,554,931 12,323,865,773 16,592,611,523 11,941,115,027
20,478,446,799 19,324,275,886 21,031,855,205 18,728,801,079

 ( )

 31  2549  2548
( : )

2549 2548 2549 2548

6 535,223,280 1,035,436,939 389,478,133 953,177,975
6 395,000,000 1,600,000 263,000,000 1,600,000

 - 6, 7 767,374 129,168 115,510 123,173
 - 7 197,974,168 145,687,612 185,385,924 136,501,036

6 2,235,109 972,402 522,090 1,391,049
 - 8 5,464,513,870 5,536,039,162 3,486,750,344 5,456,901,651

30,487,107 113,378,835 29,183,079 111,702,062
 - 6 4,156,521 3,227,652 4,842,791 508,571

933,480 534,675 928,130 764,675
15,811,758 27,994,020 15,811,758 27,994,020

- 23,324,541 - 220,779
27,373,500 27,373,500 27,373,500 27,373,500
60,415,701 84,711,607 35,852,423 69,427,561

6,734,891,868 7,000,410,113 4,439,243,682 6,787,686,052

10 - - 1,493,422,397 366,439,000
11 3,247,967,569 1,389,252,232 3,272,959,340 1,435,282,893

9 20,567,337 15,535,986 20,567,337 15,535,986
 - 12 - - - -

1,998 1,998 1,998 1,998
6 3,457,465 3,700,409 3,106,793,023 3,362,353,355

 - 13 3,387,510,357 4,864,194,499 3,371,013,293 2,580,323,303
 - 14 5,729,312,725 4,390,127,341 4,235,968,762 2,873,889,247

 - 15 958,162,744 1,035,142,283 958,162,744 1,014,209,554

129,186,586 414,637,267 129,186,586 134,145,953
257,800,782 205,650,355 291,000 156,414,355

9,587,368 5,623,403 4,245,043 2,519,383
13,743,554,931 12,323,865,773 16,592,611,523 11,941,115,027
20,478,446,799 19,324,275,886 21,031,855,205 18,728,801,079



Quality Houses Public Company Limited160

QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (Continued)

AS AT 31 DECEMBER 2006 AND 2005
(Unit: Baht)

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY
Note 2006 2005 2006 2005

       LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Current liabilities
     Bank overdrafts and short-term loans from financial 
        institutions 16 1,664,000,000 3,182,173,665 1,664,000,000 3,182,173,665
     Trade accounts payable - related parties 6 12,414,586 7,473,569 17,329,035 12,927,689
     Trade accounts payable 360,170,589 225,343,262 229,471,383 197,115,078
     Current portion of long-term loans 17 1,561,336,536 376,160,000 1,106,011,573 376,160,000
     Current portion of unsecured debentures 18 917,000,000 584,000,000 917,000,000 584,000,000
     Current portion of long-term notes payable - 12,290,690 - 12,290,690
     Other current liabilities
        Advance from customers 250,533,028 184,630,917 234,884,615 180,928,660
        Deposits for rental and construction 125,793,624 153,423,107 87,455,571 91,045,441
        Retention guarantees 128,140,431 191,046,734 105,192,827 134,788,554
        Accrued interest 50,320,472 55,180,243 51,029,120 55,051,078
        Accrued expenses - related parties 6 66,212,964 13,277,759 19,650 -
        Accrued expenses 111,067,005 56,236,561 82,149,478 48,423,425
        Corporate income tax payable 671,289,612 6,614,502 55,747,336 -
        Construction payable 213,958,647 772,782 - -
        Current portion of rental income received in advance 13 28,412,773 - 28,412,773 -
        Provision for loss arising from guarantee of
           net income of project 13 97,103,000 - - -
        Others 47,288,357 37,627,772 24,501,004 32,040,341
Total current liabilities 6,305,041,624 5,086,251,563 4,603,204,365 4,906,944,621
Non-current liabilities
     Long-term loans, net of current portion 17 260,000,000 1,799,174,000 260,000,000 1,350,174,000
     Unsecured debentures, net of current portion 18 4,499,000,000 5,416,000,000 4,499,000,000 5,416,000,000
     Long-term loan - related party 6 - - 2,255,245,665 -
     Other non-current liabilities
        Rental income received in advance, net of current portion 13 788,492,463 - 788,492,463 -
        Provision for loss over cost of investment 10 - - - 32,832,135
        Provision for loss arising from guarantee 12 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
        Provision for loss arising from litigation 29 13,939,142 12,453,806 13,939,142 12,453,806
Total non-current liabilities 5,596,431,605 7,262,627,806 7,851,677,270 6,846,459,941
Total liabilities 11,901,473,229 12,348,879,369 12,454,881,635 11,753,404,562

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (Continued)

AS AT 31 DECEMBER 2006 AND 2005
(Unit: Baht)

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY
Note 2006 2005 2006 2005

Shareholders' equity
     Share capital 19, 20
        Registered
           8,883,558,370 ordinary shares of Baht 1 each 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370
        Issued and paid up
           7,241,998,664 ordinary shares of Baht 1 each
              (2005: 6,270,732,910 ordinary shares of Baht 1 each) 7,241,998,664 6,270,732,910 7,241,998,664 6,270,732,910
     Premium
        Premium on share capital 170,487,097 170,485,916 170,487,097 170,485,916
        Unrealised gain on share premium of associated company 113,620,479 113,620,479 113,620,479 113,620,479
        Revaluation increase (decrease) in investments (56,276) 329,469 (56,276) 329,469
     Retained earnings
        Appropriated - statutory reserve 21 91,556,594 41,165,947 91,556,594 41,165,947
        Unappropriated 959,367,012 379,061,796 959,367,012 379,061,796
Total shareholders' equity 8,576,973,570 6,975,396,517 8,576,973,570 6,975,396,517
Total liabilities and shareholders' equity 20,478,446,799 19,324,275,886 21,031,855,205 18,728,801,079

0 0 0 0
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

DIRECTORS
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 ( )
 ( )

 31  2549  2548
( : )

2549 2548 2549 2548

16 1,664,000,000 3,182,173,665 1,664,000,000 3,182,173,665
 - 6 12,414,586 7,473,569 17,329,035 12,927,689

360,170,589 225,343,262 229,471,383 197,115,078
17 1,561,336,536 376,160,000 1,106,011,573 376,160,000
18 917,000,000 584,000,000 917,000,000 584,000,000

- 12,290,690 - 12,290,690

250,533,028 184,630,917 234,884,615 180,928,660
125,793,624 153,423,107 87,455,571 91,045,441
128,140,431 191,046,734 105,192,827 134,788,554
50,320,472 55,180,243 51,029,120 55,051,078

 - 6 66,212,964 13,277,759 19,650 -
111,067,005 56,236,561 82,149,478 48,423,425
671,289,612 6,614,502 55,747,336 -
213,958,647 772,782 - -

13 28,412,773 - 28,412,773 -
13 97,103,000 - - -

47,288,357 37,627,772 24,501,004 32,040,341
6,305,041,624 5,086,251,563 4,603,204,365 4,906,944,621

 - 17 260,000,000 1,799,174,000 260,000,000 1,350,174,000
 - 18 4,499,000,000 5,416,000,000 4,499,000,000 5,416,000,000

6 - - 2,255,245,665 -

 - 13 788,492,463 - 788,492,463 -
10 - - - 32,832,135
12 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
29 13,939,142 12,453,806 13,939,142 12,453,806

5,596,431,605 7,262,627,806 7,851,677,270 6,846,459,941
11,901,473,229 12,348,879,369 12,454,881,635 11,753,404,562

 ( )

 31  2549  2548
( : )

2549 2548 2549 2548

6 535,223,280 1,035,436,939 389,478,133 953,177,975
6 395,000,000 1,600,000 263,000,000 1,600,000

 - 6, 7 767,374 129,168 115,510 123,173
 - 7 197,974,168 145,687,612 185,385,924 136,501,036

6 2,235,109 972,402 522,090 1,391,049
 - 8 5,464,513,870 5,536,039,162 3,486,750,344 5,456,901,651

30,487,107 113,378,835 29,183,079 111,702,062
 - 6 4,156,521 3,227,652 4,842,791 508,571

933,480 534,675 928,130 764,675
15,811,758 27,994,020 15,811,758 27,994,020

- 23,324,541 - 220,779
27,373,500 27,373,500 27,373,500 27,373,500
60,415,701 84,711,607 35,852,423 69,427,561

6,734,891,868 7,000,410,113 4,439,243,682 6,787,686,052

10 - - 1,493,422,397 366,439,000
11 3,247,967,569 1,389,252,232 3,272,959,340 1,435,282,893

9 20,567,337 15,535,986 20,567,337 15,535,986
 - 12 - - - -

1,998 1,998 1,998 1,998
6 3,457,465 3,700,409 3,106,793,023 3,362,353,355

 - 13 3,387,510,357 4,864,194,499 3,371,013,293 2,580,323,303
 - 14 5,729,312,725 4,390,127,341 4,235,968,762 2,873,889,247

 - 15 958,162,744 1,035,142,283 958,162,744 1,014,209,554

129,186,586 414,637,267 129,186,586 134,145,953
257,800,782 205,650,355 291,000 156,414,355

9,587,368 5,623,403 4,245,043 2,519,383
13,743,554,931 12,323,865,773 16,592,611,523 11,941,115,027
20,478,446,799 19,324,275,886 21,031,855,205 18,728,801,079
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QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (Continued)

AS AT 31 DECEMBER 2006 AND 2005
(Unit: Baht)

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY
Note 2006 2005 2006 2005

Shareholders' equity
     Share capital 19, 20
        Registered
           8,883,558,370 ordinary shares of Baht 1 each 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370
        Issued and paid up
           7,241,998,664 ordinary shares of Baht 1 each
              (2005: 6,270,732,910 ordinary shares of Baht 1 each) 7,241,998,664 6,270,732,910 7,241,998,664 6,270,732,910
     Premium
        Premium on share capital 170,487,097 170,485,916 170,487,097 170,485,916
        Unrealised gain on share premium of associated company 113,620,479 113,620,479 113,620,479 113,620,479
        Revaluation increase (decrease) in investments (56,276) 329,469 (56,276) 329,469
     Retained earnings
        Appropriated - statutory reserve 21 91,556,594 41,165,947 91,556,594 41,165,947
        Unappropriated 959,367,012 379,061,796 959,367,012 379,061,796
Total shareholders' equity 8,576,973,570 6,975,396,517 8,576,973,570 6,975,396,517
Total liabilities and shareholders' equity 20,478,446,799 19,324,275,886 21,031,855,205 18,728,801,079

0 0 0 0
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

DIRECTORS

QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (Continued)

AS AT 31 DECEMBER 2006 AND 2005
(Unit: Baht)

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY
Note 2006 2005 2006 2005

Shareholders' equity
     Share capital 19, 20
        Registered
           8,883,558,370 ordinary shares of Baht 1 each 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370
        Issued and paid up
           7,241,998,664 ordinary shares of Baht 1 each
              (2005: 6,270,732,910 ordinary shares of Baht 1 each) 7,241,998,664 6,270,732,910 7,241,998,664 6,270,732,910
     Premium
        Premium on share capital 170,487,097 170,485,916 170,487,097 170,485,916
        Unrealised gain on share premium of associated company 113,620,479 113,620,479 113,620,479 113,620,479
        Revaluation increase (decrease) in investments (56,276) 329,469 (56,276) 329,469
     Retained earnings
        Appropriated - statutory reserve 21 91,556,594 41,165,947 91,556,594 41,165,947
        Unappropriated 959,367,012 379,061,796 959,367,012 379,061,796
Total shareholders' equity 8,576,973,570 6,975,396,517 8,576,973,570 6,975,396,517
Total liabilities and shareholders' equity 20,478,446,799 19,324,275,886 21,031,855,205 18,728,801,079

0 0 0 0
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

DIRECTORS

QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (Continued)

AS AT 31 DECEMBER 2006 AND 2005
(Unit: Baht)

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY
Note 2006 2005 2006 2005

Shareholders' equity
     Share capital 19, 20
        Registered
           8,883,558,370 ordinary shares of Baht 1 each 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370
        Issued and paid up
           7,241,998,664 ordinary shares of Baht 1 each
              (2005: 6,270,732,910 ordinary shares of Baht 1 each) 7,241,998,664 6,270,732,910 7,241,998,664 6,270,732,910
     Premium
        Premium on share capital 170,487,097 170,485,916 170,487,097 170,485,916
        Unrealised gain on share premium of associated company 113,620,479 113,620,479 113,620,479 113,620,479
        Revaluation increase (decrease) in investments (56,276) 329,469 (56,276) 329,469
     Retained earnings
        Appropriated - statutory reserve 21 91,556,594 41,165,947 91,556,594 41,165,947
        Unappropriated 959,367,012 379,061,796 959,367,012 379,061,796
Total shareholders' equity 8,576,973,570 6,975,396,517 8,576,973,570 6,975,396,517
Total liabilities and shareholders' equity 20,478,446,799 19,324,275,886 21,031,855,205 18,728,801,079

0 0 0 0
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

DIRECTORS
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 - 7 197,974,168 145,687,612 185,385,924 136,501,036

6 2,235,109 972,402 522,090 1,391,049
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60,415,701 84,711,607 35,852,423 69,427,561

6,734,891,868 7,000,410,113 4,439,243,682 6,787,686,052

10 - - 1,493,422,397 366,439,000
11 3,247,967,569 1,389,252,232 3,272,959,340 1,435,282,893
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257,800,782 205,650,355 291,000 156,414,355
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13,743,554,931 12,323,865,773 16,592,611,523 11,941,115,027
20,478,446,799 19,324,275,886 21,031,855,205 18,728,801,079
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) ) )
) ) )

QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
INCOME STATEMENTS

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2006 AND 2005
(Unit: Baht)

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY
Note 2006 2005 2006 2005

Revenues
     Sales of land and houses 7,640,897,660 6,504,571,023 6,881,275,260 6,504,571,023
     Sales of residential condominium units 458,031,000 337,010,000 458,031,000 337,010,000
     Rental of units in office buildings and related service income 472,048,789 262,233,964 289,796,198 262,233,964
     Rental of units in residential buildings and related service income 922,258,980 799,714,426 544,265,368 526,708,597
     Other income
        Gain on sales of building and transfer of leasehold rights
           to land 13 1,515,987,452 - - -
        Share of income from investments accounted for under
           equity method - 85,797,256 603,224,736 71,442,435
        Interest income 12,551,069 13,633,541 260,882,434 108,341,613
        Income from forfeitures of booking and down payments 1,332,468 595,435 1,273,308 595,435
        Others 92,161,792 38,452,715 49,487,052 37,437,544
Total revenues 11,115,269,210 8,042,008,360 9,088,235,356 7,848,340,611
Expenses
     Cost of land and houses sold 5,932,585,401 4,746,930,033 5,404,346,566 4,735,381,382
     Cost of residential condominium sold 315,107,029 273,758,616 315,107,029 273,758,616
     Cost of rental and related services - office buildings 347,329,095 168,144,307 171,307,577 168,144,307
     Cost of rental and related services - residential buildings 567,995,367 474,073,431 300,519,475 292,876,973
     Selling and administrative expenses 1,576,293,902 1,343,327,958 1,247,709,910 1,274,961,468
     Provision for loss arising from litigation 29 17,277,559 37,343,120 17,277,559 37,343,120
     Provision for loss arising from guarantee of net income of project 13 72,186,151 - - -
     Share of loss from investment accounted for under equity method 58,201,213 - - -
Total expenses 8,886,975,717 7,043,577,465 7,456,268,116 6,782,465,866
Income before interest expenses and income tax 2,228,293,493 998,430,895 1,631,967,240 1,065,874,745
Interest expenses (293,568,714 (107,765,747 (398,234,657 (184,701,700)
Corporate income tax (926,911,840 (67,346,204 (225,919,644 (57,854,101)
Net income for the year 1,007,812,939 823,318,944 1,007,812,939 823,318,944

Earnings per share 23
     Basic earnings per share
        Net income 0.16 0.13 0.16 0.13
        Weighted average number of ordinary shares (million shares) 6,482.0 6,255.1 6,482.0 6,255.1

     Diluted earnings per share
        Net income 0.15 0.13 0.15 0.13
        Weighted average number of ordinary shares (million shares) 6,665.6 6,499.6 6,665.6 6,499.6

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (Continued)

AS AT 31 DECEMBER 2006 AND 2005
(Unit: Baht)

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY
Note 2006 2005 2006 2005

Shareholders' equity
     Share capital 19, 20
        Registered
           8,883,558,370 ordinary shares of Baht 1 each 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370
        Issued and paid up
           7,241,998,664 ordinary shares of Baht 1 each
              (2005: 6,270,732,910 ordinary shares of Baht 1 each) 7,241,998,664 6,270,732,910 7,241,998,664 6,270,732,910
     Premium
        Premium on share capital 170,487,097 170,485,916 170,487,097 170,485,916
        Unrealised gain on share premium of associated company 113,620,479 113,620,479 113,620,479 113,620,479
        Revaluation increase (decrease) in investments (56,276) 329,469 (56,276) 329,469
     Retained earnings
        Appropriated - statutory reserve 21 91,556,594 41,165,947 91,556,594 41,165,947
        Unappropriated 959,367,012 379,061,796 959,367,012 379,061,796
Total shareholders' equity 8,576,973,570 6,975,396,517 8,576,973,570 6,975,396,517
Total liabilities and shareholders' equity 20,478,446,799 19,324,275,886 21,031,855,205 18,728,801,079

0 0 0 0
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

DIRECTORS
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QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2006 AND 2005
(Unit: Baht)

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY
2006 2005 2006 2005

Cash flows from operating activities
     Net income 1,007,812,939 823,318,944 1,007,812,939 823,318,944
     Adjustments to reconcile net income to net cash
        provided by (paid from) operating activities:
        Decrease in land and construction in progress as a 
           result of transfer to cost of sales 6,247,692,430 5,020,688,649 5,719,453,595 5,009,139,998
        Unrealised loss (gain) on exchange 477,879 (174,482) - -
        Gain on sales of building and transfer of leasehold rights to land (1,515,987,452) - - -
        Share of loss (income) from investments accounted for under equity method 58,201,213 (85,797,256) (603,224,736) (71,442,435)
        Income from forfeitures of booking and down payments (1,332,468) (595,435) (1,273,308) (595,435)
        Provision for loss arising from litigation 17,277,559 12,453,806 17,277,559 12,453,806
        Provision for loss arising from guarantee
           of net income of project 72,186,151 - - -
        Depreciation 278,401,081 195,223,695 204,589,760 192,854,201
        Amortisation of leasehold rights 56,046,810 56,744,564 56,046,810 56,046,806
        Amortisation of goodwill 23,894,506 6,631,776 44,933,395 26,063,279
        Amortisation of prepaid interest 15,811,758 94,220,789 15,811,758 94,220,789
        Amortisation - others 1,959,367 1,959,367 1,959,367 1,959,367
     Income from operating activities before changes in
        operating assets and liabilities 6,262,441,773 6,124,674,417 6,463,387,139 6,144,019,320
     Decrease (increase) in operating assets
        Current investments (393,400,000) (1,600,000) (261,400,000) (1,600,000)
        Trade accounts receivable 104,165,359 65,872,170 108,212,896 69,262,295
        Land and construction in progress (3,683,590,018) (2,655,378,745) (2,978,785,638) (2,659,871,422)
        Withholding tax deducted at source 82,891,728 210,867,265 82,518,982 211,054,952
        Prepaid interest (3,629,497) (64,070,097) (3,629,497) (64,070,097)
        Advance for construction 23,324,541 177,834,362 220,779 21,417,456
        Other current assets 22,946,833 17,044,997 31,006,405 32,220,899
        Land and project development costs (3,467,787,906) (3,323,670,791) (1,954,218,889) (1,947,062,631)
        Deposits for lease of land and building 3,000,000 24,600,000 3,000,000 24,600,000
        Deposits for purchase of land (416,125,028) (434,066,404) (22,253,920) (384,830,404)
        Other non-current assets (3,942,514) 9,997,560 (1,725,608) 12,057,456

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (Continued)

AS AT 31 DECEMBER 2006 AND 2005
(Unit: Baht)

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY
Note 2006 2005 2006 2005

Shareholders' equity
     Share capital 19, 20
        Registered
           8,883,558,370 ordinary shares of Baht 1 each 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370
        Issued and paid up
           7,241,998,664 ordinary shares of Baht 1 each
              (2005: 6,270,732,910 ordinary shares of Baht 1 each) 7,241,998,664 6,270,732,910 7,241,998,664 6,270,732,910
     Premium
        Premium on share capital 170,487,097 170,485,916 170,487,097 170,485,916
        Unrealised gain on share premium of associated company 113,620,479 113,620,479 113,620,479 113,620,479
        Revaluation increase (decrease) in investments (56,276) 329,469 (56,276) 329,469
     Retained earnings
        Appropriated - statutory reserve 21 91,556,594 41,165,947 91,556,594 41,165,947
        Unappropriated 959,367,012 379,061,796 959,367,012 379,061,796
Total shareholders' equity 8,576,973,570 6,975,396,517 8,576,973,570 6,975,396,517
Total liabilities and shareholders' equity 20,478,446,799 19,324,275,886 21,031,855,205 18,728,801,079

0 0 0 0
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

DIRECTORS
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QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

) ) )

)
)

)

QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2006 AND 2005
(Unit: Baht)

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY
2006 2005 2006 2005

     Increase (decrease) in operating liabilities
        Trade accounts payable 139,768,345 (13,252,369) 32,318,783 (17,600,604)
        Other payables - (70,512,664) - (70,512,664)
        Advance from customers 727,049,695 (28,016,878) 715,044,379 (29,292,255)
        Deposits for rental and construction (27,629,483) 69,590,549 (3,589,870) 7,212,883
        Retention guarantees (62,906,303) 62,582,408 (29,595,726) 6,324,228
        Accrued interest (4,859,771) 21,627,580 (4,855,782) 21,498,415
        Construction payable 213,185,865 772,782 - -
        Corporate income tax payable 664,675,110 5,098,142 55,747,336 -
        Accrued expenses 177,279,969 (41,469,385) 83,002,951 2,038,328
        Compensation paid to customer (15,792,223) - (15,792,223) -
        Other current liabilities (59,853,733) 10,540,522 (55,962,763) 6,389,672
           Net cash flows from operating activities 281,212,742 169,065,421 2,242,649,734 1,383,255,827
Cash flows from investing activities
     Decrease (increase) in restricted deposits at financial institutions (5,031,351) 1,033,289 (5,031,351) 1,033,289
     Increase in investments in subsidiary companies - - - (47,674,475)
     Increase in investments in associated companies (2,479,564,925 (644,102,140 (2,479,564,925 (644,102,076)
     Dividend received from associated companies 39,978,491 54,712,216 39,978,491 53,260,966
     Decrease in other investment - 10,000,000 - 10,000,000
     Decrease (increase) in advance to related parties (1,262,707 344,322 (1,059,982) (810,543)
     Decrease (increase) in long-term loans to related parties (234,935) (193,655 255,560,332 (2,161,243,715)
     Decrease in leasehold rights 15,023,383 - - -
     Cash received from sales of building and transfer of leasehold rights to land 5,086,364,486 - - -
     Increase in property, plant and equipment (net of disposal) (1,562,386,881) (1,623,099,351) (995,279,749 (180,366,472)
        Net cash flows from (used in) investing activities 1,092,885,561 (2,201,305,319) (3,185,397,184) (2,969,903,026)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Consolidated	 The	Company	Only	

QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (Continued)

AS AT 31 DECEMBER 2006 AND 2005
(Unit: Baht)

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY
Note 2006 2005 2006 2005

Shareholders' equity
     Share capital 19, 20
        Registered
           8,883,558,370 ordinary shares of Baht 1 each 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370
        Issued and paid up
           7,241,998,664 ordinary shares of Baht 1 each
              (2005: 6,270,732,910 ordinary shares of Baht 1 each) 7,241,998,664 6,270,732,910 7,241,998,664 6,270,732,910
     Premium
        Premium on share capital 170,487,097 170,485,916 170,487,097 170,485,916
        Unrealised gain on share premium of associated company 113,620,479 113,620,479 113,620,479 113,620,479
        Revaluation increase (decrease) in investments (56,276) 329,469 (56,276) 329,469
     Retained earnings
        Appropriated - statutory reserve 21 91,556,594 41,165,947 91,556,594 41,165,947
        Unappropriated 959,367,012 379,061,796 959,367,012 379,061,796
Total shareholders' equity 8,576,973,570 6,975,396,517 8,576,973,570 6,975,396,517
Total liabilities and shareholders' equity 20,478,446,799 19,324,275,886 21,031,855,205 18,728,801,079

0 0 0 0
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

DIRECTORS
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QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2006 AND 2005
(Unit: Baht)

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY
2006 2005 2006 2005

Cash flows from financing activities
     Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term loans
        from financial institutions (1,518,173,665) 2,460,800,664 (1,518,173,665) 2,460,800,664
     Decrease in long-term loans (353,997,465) (1,671,263,869) (360,322,428) (2,120,263,869)
     Decrease in long-term liabilities under financial lease - (1,244,999,989) - (1,244,999,989)
     Decrease in long-term notes payable (12,290,690 - (12,290,690) -
     Increase in advance from related parties - - 4,438,868 2,156,132
     Increase in long-term loans from related party - - 2,255,245,665 -
     Cash received from issuance of debentures - 3,000,000,000 - 3,000,000,000
     Cash paid for redemption of debenture (584,000,000 - (584,000,000 -
     Cash received from increasing in share capital 971,266,934 158,052,459 971,266,934 158,052,459
     Dividend payment (377,117,076) (437,783,201) (377,117,076) (437,783,201)
        Net cash flow from (used in) financing activities (1,874,311,962) 2,264,806,064 379,047,608 1,817,962,196
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (500,213,659) 232,566,166 (563,699,842) 231,314,997
Cash and cash equivalents at beginning of year 1,035,436,939 802,870,773 953,177,975 721,862,978
Cash and cash equivalents at end of year 535,223,280 1,035,436,939 389,478,133 953,177,975

0 0 0 0
Supplemental cash flows information
     Cash paid during the year for
        Interest expenses (consist of interest payment for
           operation and interest payment for project cost) 666,343,219 357,939,525 614,062,352 357,097,720
        Corporate income tax 302,676,809 94,466,033 168,500,761 88,535,923
     Non-cash transactions
        Transfer of land and project development costs to land and
           construction in progress 2,492,577,121 1,862,656,948 770,516,649 1,862,656,948
        Transfer of land and project development costs to property,
           plant and equipment - 148,234,281 - 148,234,281
        Transfer of property, plant and equipment under financial lease to
           property, plant and equipment - 983,718,544 - 983,718,544
        Setting up due receivable on transfer period 157,090,120 109,989,000 157,090,120 109,989,000
        Transfer of deposit for purchase of land to land and project
              development costs 375,515,875 234,178,550 178,377,275 234,178,550
        Transfer of investment in other company to investment in
             associated company - 600,000 - 600,000
        Deduction of unrealised gain on sales of building and
           transfer of leasehold rights to land 523,306,432 - - -
        Deduction of unrealised expenses on guarantee of net income of project 24,916,849 - - -

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (Continued)

AS AT 31 DECEMBER 2006 AND 2005
(Unit: Baht)

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY
Note 2006 2005 2006 2005

Shareholders' equity
     Share capital 19, 20
        Registered
           8,883,558,370 ordinary shares of Baht 1 each 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370 8,883,558,370
        Issued and paid up
           7,241,998,664 ordinary shares of Baht 1 each
              (2005: 6,270,732,910 ordinary shares of Baht 1 each) 7,241,998,664 6,270,732,910 7,241,998,664 6,270,732,910
     Premium
        Premium on share capital 170,487,097 170,485,916 170,487,097 170,485,916
        Unrealised gain on share premium of associated company 113,620,479 113,620,479 113,620,479 113,620,479
        Revaluation increase (decrease) in investments (56,276) 329,469 (56,276) 329,469
     Retained earnings
        Appropriated - statutory reserve 21 91,556,594 41,165,947 91,556,594 41,165,947
        Unappropriated 959,367,012 379,061,796 959,367,012 379,061,796
Total shareholders' equity 8,576,973,570 6,975,396,517 8,576,973,570 6,975,396,517
Total liabilities and shareholders' equity 20,478,446,799 19,324,275,886 21,031,855,205 18,728,801,079

0 0 0 0
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

DIRECTORS
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 ( )

 31  2549  2548
( : )
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              QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2006 AND 2005 

1. GENERAL INFORMATION 
 Quality Houses Public Company Limited (“The Company”) is a public company incorporated and 

domiciled in Thailand. The Company is principally engaged in the property development and its 
head office is located at 7th Floor, Q. House Lumpini Building, No. 1 South Satorn Road, 
Tungmahamek, Satorn, Bangkok.

2.   BASIS OF PREPARATION
 The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated 

under the Accounting Profession Act B.E. 2547. The presentation of the financial statements has 
been made in compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business 
Development dated 14 September 2001, issued under the Accounting Act B.E. 2543. 

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise 
disclosed in the accounting policies. 

3. BASIS OF CONSOLIDATION 
 3.1 The consolidated financial statements include the financial statements for the Company and 

the following subsidiaries: 
Percentage of shareholding 

 by the Company 
Subsidiary companies 2006 2005 Nature of business

 % %  
Q.H. International Co., Ltd. 100 100 Lease of residential building and 
      managing of service apartment 
Centre Point Management Co., Ltd. 100 100 Lease of office building  
Casa Ville Co., Ltd.   100 100 Real estate development 
Q.H. Management Co., Ltd. 17 17 Managing of public utilities of  
   (and 83% held by Centre      real estate business and  
   Point Management Co., Ltd.)      land owner 
Q.H. International (BVI) Co., Ltd. - - Holding company 
   (100% held by Q.H. International    
   Co., Ltd.) registered at British     
   Virgin Island    
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Percentage of total assets and total revenues of the subsidiaries as included in the consolidated 
financial statements are as follows: - 

Percentage of total 
assets of the subsidiaries Percentage of total 

as included in the revenues of the subsidiaries 
consolidated as included in the 

financial statements consolidated financial statements 
Subsidiary companies 2006 2005 2006 2005

% % % %
Q.H. International Co., Ltd. 0.9 0.4 3.6 0.8
Centre Point Management Co., Ltd. 0.3 11.7 20.5 2.7
Casa Ville Co., Ltd. 17.5 7.2 6.9 -
Q.H. Management Co., Ltd. 0.9 1.1 - 0.7

3.2 Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries have been 
eliminated from the consolidated financial statements.

3.3 Investments in the subsidiary companies as recorded in the Company’s books of account are 
eliminated against the equity of the subsidiary companies. 

4. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS 

In October 2006, the Federation of Accounting Professions issued Notification No. 26/2006 
regarding Accounting Standard No. 44 “Consolidated Financial Statements and Accounting for 
Investments in Subsidiaries” (Amendment No. 1), under which investments in subsidiaries, 
jointly controlled entities and associates are to be presented in the separate financial statements 
under the cost method rather than the equity method. Entities which are not ready to adopt the 
cost method in 2006 can continue to use the equity method through the end of 2006 and adopt the 
cost method as from 1 January 2007.

In this regard, the Company has elected to adopt the change in 2007. Adopt of the change in 2007 
will necessitate the restatement of the Company’s 2006 separate financial statements to be 
presented for comparative purposes along with the financial statements for 2007. The restatement 
will have the effect of decreasing net income in the separate income statement for the 2006 by 
approximately Baht 518 million (Baht 0.08 per share) and decreasing net worth in the balance 
sheet at 31 December 2006 by approximately Baht 970 million. 

-  2  -
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

5.1 Revenue recognition

 (a) Sales of land and houses and sales of residential condominium units 

Sales of land and houses and sales of residential condominium units are recognised as 
revenue when the construction works are completed and the ownerships have been 
transferred to buyers after all payments received from the buyers. 

(b) Rental and services income 
Rental of units in office buildings and residential buildings and related services 
income are recognised on an accrual basis over the period of contract. 

(c) Interest income
Interest income is recognised as interest accrues based on the effective rate method. 

(d) Dividends 
Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established. 

5.2 Cost of land and houses sold and cost of residential condominium units sold 
In determining the cost of land and houses sold and cost of residential condominium units 
sold, the anticipated total development costs (taking into account actual costs incurred to 
date) are attributed to land and houses sold on the basis of the salable area and to residential 
condominium units sold on the basis of the salable area weighted to the selling price of the 
unit, and then recognised as costs in the income statement concurrently with revenue from 
sales.

Development costs are stated at cost, consisting of cost of land, design fees, utilities, 
construction and related interest. 

5.3 Cash and cash equivalents 
Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at banks, and all highly liquid 
investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal 
restrictions.

-  3  -
5.4 Trade accounts receivable 

Trade accounts receivable are stated at the net realisable value.  Allowance for doubtful 
debts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. 
The allowance is generally based on collection experiences and analysis of debtor aging. 

5.5 Land and construction in progress 
Land and construction in progress are stated at cost less provision for loss on diminution in 
value of projects.  The details of cost calculation are as follows: - 

Land - Cost of land using the weighted average method, calculating 
it separately for each project. 

Construction in progress - Construction in progress consists of the cost of construction, 
public utility costs and interest capitalised to cost of projects 
by records cost of construction and public utilities based on 
the actual cost incurred. 

5.6 Investments

a) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Gains or losses 
arising from changes in the carrying amounts of securities are included in 
determining income.

b) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the 
carrying amounts of securities are recorded as separate items in shareholders’ equity 
until the securities are sold, when the changes are then included in determining 
income.

c) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as 
other investments, are stated at cost net of allowance for loss on diminution in value 
(if any).

d) Investments in subsidiaries in the separate financial statements and investments in 
associated companies are accounted for under the equity method.

-  4  -
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5.4 Trade accounts receivable 

Trade accounts receivable are stated at the net realisable value.  Allowance for doubtful 
debts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. 
The allowance is generally based on collection experiences and analysis of debtor aging. 

5.5 Land and construction in progress 
Land and construction in progress are stated at cost less provision for loss on diminution in 
value of projects.  The details of cost calculation are as follows: - 

Land - Cost of land using the weighted average method, calculating 
it separately for each project. 

Construction in progress - Construction in progress consists of the cost of construction, 
public utility costs and interest capitalised to cost of projects 
by records cost of construction and public utilities based on 
the actual cost incurred. 

5.6 Investments

a) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Gains or losses 
arising from changes in the carrying amounts of securities are included in 
determining income.

b) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the 
carrying amounts of securities are recorded as separate items in shareholders’ equity 
until the securities are sold, when the changes are then included in determining 
income.

c) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as 
other investments, are stated at cost net of allowance for loss on diminution in value 
(if any).

d) Investments in subsidiaries in the separate financial statements and investments in 
associated companies are accounted for under the equity method.

-  4  -

The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working 
day of the year as quoted on the Stock Exchange of Thailand. The fair value of debt 
instruments is determined based on the required rate of return or the yield rates quoted by 
the Thai Bond Market Association.  The fair value of unit trusts is determined from their 
net asset value.

The weighted average method is used for computation of the cost of investments.

5.7 Property, plant and equipment and depreciation 

Property is stated at cost, plant and equipment are stated at cost less accumulated 
depreciation, and less allowance for impairment of assets.  Depreciation of plant and 
equipment is calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the following 
estimated useful lives: - 

Buildings 30  years 
Others 5-10 years

Depreciation is included in determining income. 

No depreciation has been provided for land and building and equipment under development. 

5.8 Leasehold rights and amortisation 

Leasehold rights are stated at cost less accumulated amortisation.  The Company amortises 
leasehold rights on a straight-line basis over the leasehold period. 

The amortisation is included in determining income. 

-  5  -
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The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working 
day of the year as quoted on the Stock Exchange of Thailand. The fair value of debt 
instruments is determined based on the required rate of return or the yield rates quoted by 
the Thai Bond Market Association.  The fair value of unit trusts is determined from their 
net asset value.

The weighted average method is used for computation of the cost of investments.

5.7 Property, plant and equipment and depreciation 

Property is stated at cost, plant and equipment are stated at cost less accumulated 
depreciation, and less allowance for impairment of assets.  Depreciation of plant and 
equipment is calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the following 
estimated useful lives: - 

Buildings 30  years 
Others 5-10 years

Depreciation is included in determining income. 

No depreciation has been provided for land and building and equipment under development. 

5.8 Leasehold rights and amortisation 

Leasehold rights are stated at cost less accumulated amortisation.  The Company amortises 
leasehold rights on a straight-line basis over the leasehold period. 

The amortisation is included in determining income. 

-  5  -

5.9 Goodwill 

Goodwill which was incurred from the investment in an associated company being made at 
cost higher than the associated company’s net book value, is amortised on a straight-line 
basis over 5 years.  Negative goodwill which was incurred from the investments in other 
associated company being made at cost lower than the associated company’s net book 
value, is amortised on a straight-line basis over 5 years. 

5.10 Capitalisation of interest cost 

Interest cost on borrowings for use in construction of the projects, is capitalised as part of 
the cost of those assets and will be ceased when the projects are completed or when the 
construction is suspended until active development resumes. 

5.11 Related party transactions 

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the 
Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the 
Company.

They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a 
voting interest in the Company that gives them significant influence over the Company, 
key management personnel, directors and officers with authority in the planning and 
direction of the Company’s operations. 

5.12 Foreign currencies

Foreign currency transactions are translated into Baht at the rates ruling on the transaction 
dates. Assets and liabilities denominated in foreign currency outstanding at the balance 
sheet date are translated into Baht at the exchange rates ruling on the balance sheet date. 

Exchange gains and losses are included in determining income. 

-  6  -
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5.9 Goodwill 

Goodwill which was incurred from the investment in an associated company being made at 
cost higher than the associated company’s net book value, is amortised on a straight-line 
basis over 5 years.  Negative goodwill which was incurred from the investments in other 
associated company being made at cost lower than the associated company’s net book 
value, is amortised on a straight-line basis over 5 years. 
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Interest cost on borrowings for use in construction of the projects, is capitalised as part of 
the cost of those assets and will be ceased when the projects are completed or when the 
construction is suspended until active development resumes. 

5.11 Related party transactions 

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the 
Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the 
Company.

They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a 
voting interest in the Company that gives them significant influence over the Company, 
key management personnel, directors and officers with authority in the planning and 
direction of the Company’s operations. 

5.12 Foreign currencies

Foreign currency transactions are translated into Baht at the rates ruling on the transaction 
dates. Assets and liabilities denominated in foreign currency outstanding at the balance 
sheet date are translated into Baht at the exchange rates ruling on the balance sheet date. 

Exchange gains and losses are included in determining income. 

-  6  -

5.13 Impairment of assets 
The Company and its subsidiaries assess at each reporting date whether there is an 
indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company and its 
subsidiaries make an estimate of the asset’s recoverable amount. Where the carrying 
amount of the asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is 
written down to its recoverable amount. Impairment losses are recognised in the income 
statement. An asset’s recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and 
value in use. 

5.14 Employee benefits
Salary, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are 
recognised as expenses when incurred.

5.15 Provisions 
Provisions are recognised when the Company and its subsidiaries have a present obligation 
as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic 
benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the 
amount of the obligation.

5.16 Income tax 
Income tax is provided for in the accounts based on the taxable profits determined in 
accordance with tax legislation.

5.17 Use of accounting estimates 

Preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting 
principles requires management to make estimates and assumptions in certain 
circumstances, affecting amounts reported in these financial statements and related notes. 
Actual results could differ from these estimates. 

-  7  -
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6. RELATED PARTY TRANSACTIONS 

6.1 During the years, the Company and its subsidiaries had significant business transactions 
with its related parties. These transactions which have been concluded on commercial terms 
and bases agreed upon in the ordinary course of businesses between the Company and those 
companies. Below is a summary of those transactions. 

 (Unit: Million Baht) 
Consolidated The Company Only Transfer pricing policy 

2006 2005 2006 2005
Transactions with subsidiary companies 
(eliminated from the consolidated financial statements) 
Purchase of land - - - 35.7 At cost 
Construction cost - - 184.1 - Cost plus 5-10% margin 
Sale of land - - 2.5 2.6 Contract value 
Interest income - - 248.3 96.0 MLR, MLR minus certain rate and

   4.5 percent per annum 
Rental expense - - 23.6 - Market price 
Other service expense - - 27.0 20.2 Market price 
Building management income - - 11.8 6.0 3.5% of gross property operating

   revenue 
Interest expense - - 13.0 - MLR minus certain rate 

Transactions with associated companies
Material cost 87.6 155.8 51.1 155.8 Wholesale price charged by the 

related company to third parties 
Dividend income 40.0 54.7 40.0 53.3 As declared

Transactions with related parties
Interest expenses under 
   financial lease - 18.6 - 18.6 Baht 7.2 million per month 
Lease of land and building 196.5 132.6 1.4 4.3 Contract value which compared to 

the amounts as estimated by 
independent consultant

Other service fee 4.6 1.9 2.4 22.2 Contract value 
Sales of building and transfer 5,921.0 - 819.0 - The highest offering price quoted 
   of leasehold rights to land by each offerer 
Rental and service income 76.8 32.8 21.1 32.2 Market price 
Building management income 15.5 13.2 6.5 12.1 Baht 0.5 million per month, 1% of 

gross property operating 
revenue and 2.4% of net 
property profit

Other service income 4.9 6.0 4.9 2.3 Contract value
Interest income 8.9 2.6 6.2 - LIBOR plus certain rate, 

1.5 percent and 2.5 percent
   per annum 

Dividend income - 1.0 - 1.0 As declared 

-  8  -
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   of leasehold rights to land      by each offerer 
Rental and service income 76.8 32.8 21.1 32.2 Market price 
Building management income 15.5 13.2 6.5 12.1 Baht 0.5 million per month, 1% of 

gross property operating 
revenue and 2.4% of net 
property profit

Other service income 4.9 6.0 4.9 2.3 Contract value
Interest income 8.9 2.6 6.2 - LIBOR plus certain rate, 
      1.5 percent and 2.5 percent  
        per annum 
Dividend income - 1.0 - 1.0 As declared 

-  8  -

6. RELATED PARTY TRANSACTIONS 

 6.1 During the years, the Company and its subsidiaries had significant business transactions 
with its related parties. These transactions which have been concluded on commercial terms 
and bases agreed upon in the ordinary course of businesses between the Company and those 
companies. Below is a summary of those transactions. 

 (Unit: Million Baht) 
 Consolidated The Company Only Transfer pricing policy 
 2006 2005 2006 2005

Transactions with subsidiary companies 
(eliminated from the consolidated financial statements) 
Purchase of land - - - 35.7 At cost 
Construction cost - - 184.1 - Cost plus 5-10% margin 
Sale of land - - 2.5 2.6 Contract value 
Interest income - - 248.3 96.0 MLR, MLR minus certain rate and 

   4.5 percent per annum 
Rental expense - - 23.6 - Market price 
Other service expense - - 27.0 20.2 Market price 
Building management income - - 11.8 6.0 3.5% of gross property operating  

   revenue 
Interest expense - - 13.0 - MLR minus certain rate 

Transactions with associated companies     
Material cost 87.6 155.8 51.1 155.8 Wholesale price charged by the 

related company to third parties 
Dividend income 40.0 54.7 40.0 53.3 As declared 

Transactions with related parties     
Interest expenses under      
   financial lease - 18.6 - 18.6 Baht 7.2 million per month 
Lease of land and building 196.5 132.6 1.4 4.3 Contract value which compared to 

the amounts as estimated by 
independent consultant

Other service fee 4.6 1.9 2.4 22.2 Contract value 
Sales of building and transfer 5,921.0 - 819.0 - The highest offering price quoted 
   of leasehold rights to land      by each offerer 
Rental and service income 76.8 32.8 21.1 32.2 Market price 
Building management income 15.5 13.2 6.5 12.1 Baht 0.5 million per month, 1% of 

gross property operating 
revenue and 2.4% of net 
property profit

Other service income 4.9 6.0 4.9 2.3 Contract value
Interest income 8.9 2.6 6.2 - LIBOR plus certain rate, 
      1.5 percent and 2.5 percent  
        per annum 
Dividend income - 1.0 - 1.0 As declared 
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The balances of the accounts as at 31 December 2006 and 2005 between the Company and 
those related parties are as follows: - 

(Unit: Baht) 
Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Deposit at financial institution (shown under cash and cash equivalents)
Associated company
Land and Houses Retail Bank Plc. 70,997,753 - 23,838,725 -
Current investment - related company (shown under current investment)
Associated company
Land and Houses Retail Bank Plc. 395,000,00

0
- 263,000,00

0
-

Trade accounts receivable - related parties
Associated company
Land and Houses Retail Bank Plc. 26,750 - - -
Related parties
Land and Houses Plc. (1) 281,037 68,814 - 68,814
M&A Advisory Co., Ltd. (1) 2,739 2,884 2,739 2,884
M&A Business Centre Co., Ltd. (1) 225 1,894 225 1,894
Asia Asset Advisory Co., Ltd. (2) 19,807 20,519 - 20,519
Krungthai Computer Services Co., 
   Ltd. (1) 111,482 19,146 111,482 19,146
Bangkok Chain Hospital Plc. (1) 267,619 - - -
Director and involving parties 57,715 15,911 1,064 9,916
Total 767,374 129,168 115,510 123,173
Other receivables - related parties 
Subsidiary company
Q.H. International Co., Ltd. - - 1,930,074 -
Associated company
Quality Houses Property Fund 1,165,333 - 621,529 -
Related parties
Land and Houses Property Fund (2) 508,571 508,571 508,571 508,571
Land and Houses Property and 
   Loan Fund-II (2) 2,482,617 2,489,081 1,782,617 -
Siam Retail Development Co., Ltd. (1) - 230,000 - -
Total 4,156,521 3,227,652 4,842,791 508,571

-  9  -
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(Unit: Baht) 
Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Trade accounts payable - related parties
Subsidiary companies
Q.H. Management Co., Ltd. - - 9,697,086 5,454,120
Centre Point Management Co., Ltd. - - 195,903 -
Associated companies
Home Product Center Plc. 4,988,819 5,431,578 4,974,910 5,431,578
Quality Construction Products Plc. 7,425,767 2,041,991 2,461,136 2,041,991
Total 12,414,586 7,473,569 17,329,035 12,927,689
Accrued expenses - related parties
Associated company
Quality Houses Property Fund 19,650 - 19,650 -
Related parties
Siam Retail Development Co., Ltd. (1) 1,413,435 - - -
Land and Houses Property and 
   Loan Fund-II (2) 64,779,879 13,277,759 - -
Total 66,212,964 13,277,759 19,650 -

(Unit: Baht) 
Consolidated

2006 2005 Interest policy
Advance to related parties 
Related party
Land and Houses Property and
   Loan Fund-II (2) 2,235,109 972,402 No interest charged 
Long-term loans to related party
Related company
Harbour View Co., Ltd. (1) 3,457,465 3,700,409 LIBOR + 2% 

-  10  -
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 Consolidated	
 2006 2005 Interest policy 

(Unit: Baht) 

 (Unit: Baht) 
The Company Only 

2006 2005 Interest policy
Advance to related parties
Subsidiary companies
Q.H. Management Co., Ltd. - 10,043 No interest charged 
Q.H. International (BVI) Co., Ltd. 522,090 381,006 No interest charged 
Casa Ville Co., Ltd. - 1,000,000 No interest charged 
Total 522,090 1,391,049
Long-term loans to related parties
Subsidiary companies
Q.H. International (BVI) Co., Ltd. 1,079,018 1,014,989 MLR
Centre Point Management Co., Ltd. - 2,205,714,099 4.5%, MLR - 1% 
Q.H. Management Co., Ltd. 286,190,343 267,389,083 MLR - 1% 
Casa Ville Co., Ltd. 2,819,523,662 888,235,184 MLR - 1% 
Total 3,106,793,023 3,362,353,355
Long-term loans from related party 
Subsidiary company
Centre Point Management Co., Ltd. 2,255,245,665 - MLR - 1% 

Related companies
 (1) Common directors
 (2) Common shareholders

During the year, the movements of loans to and loans from related parties are as follows: - 

(Unit: Thousand Baht) 

Consolidated
31 December 2005 Increase Decrease 31 December 2006 

Long-term loans to related party 
Related company
Harbour View Co., Ltd. 3,700 221 (464) 3,457

-  11  -

 (Unit: Baht) 
The Company Only 
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 (Unit: Thousand Baht) 
The Company Only

31 December 2005 Increase Decrease 31 December 2006 
Long-term loans to related parties 
Subsidiary companies
Q.H. International (BVI) Co., Ltd. 1,015 64 - 1,079
Centre Point Management Co., Ltd. 2,205,714 666,354 (2,872,068) -
Q.H. Management Co., Ltd. 267,389 18,801 - 286,190

  Casa Ville Co., Ltd. 888,235 3,544,033 (1,612,744) 2,819,524
Total 3,362,353 4,229,252 (4,484,812) 3,106,793

Short-term loans from related party 
Subsidiary company
Q.H. International Co., Ltd. - 48,032 (48,032) -

Long-term loans from related party 
Subsidiary company
Centre Point Management Co., Ltd. - 2,284,488 (29,242) 2,255,246

Directors and management’s remuneration

In 2006, the Company and its subsidiaries paid salaries, meeting allowances and gratuities 
to their directors and management totaling Baht 44.7 million (The Company only: Baht 
44.7 million) (2005: Baht 40.4 million, The Company only: Baht 40.4 million). 

Guarantee obligations with related parties

The Company has outstanding guarantee obligations with its related parties, as described in 
Note 27. 

6.2 As at 31 December 2006, the Company and its subsidiaries have the following long-term 
agreements with property funds in which it or its related companies hold investment units: - 

(Unit: Million Baht) 
Contract amount

Counterparty 2006 2005
a) Agreement relating to the lease of building and assets Land and Houses 348.0 348.0

   - Centre Point Wireless Road    Property and Loan 
   Fund-II 

b) Agreement relating to the lease of building and assets Land and Houses 340.5 340.5
   - Centre Point Sukhumvit - Thonglor    Property and Loan 

   Fund-II 
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 (Unit: Million Baht) 
Contract amount

Counterparty 2006 2005
c) Agreement to sell building and transfer leasehold rights Quality Houses 5,102.0 -

   to land - Q. House Lumpini project    Property Fund 
d) Agreement to lease immovable properties - Quality Houses 819.0 -

   Ploenchit Q. House Project    Property Fund 

Quality Houses Property Fund registered as a property fund with the Securities and 
Exchange Commission on 7 December 2006, with a registered capital of Baht 7,970 
million. The Company invested Baht 2,045 million in the Fund (as discussed in Note 11). 
The Company and its subsidiaries has entered into the agreements in c) and d) and 
registered the transfer of immovable properties and structures thereon and related 
equipment and/or leasehold rights to land and/or rights to lease of immovable properties to 
the Fund on 8 December 2006, at a total consideration of Baht 5,921 million. The 
agreements in c) stipulated the conditions that the subsidiary has to provide guarantee of net 
income of Q. House Lumpini Project for the fiscal years 2007, 2008 and 2009 in favor of 
the Fund, in amounts of Baht 435 million, Baht 450 million and Baht 465 million, 
respectively. In addition, the Company and/or the subsidiary entered into agreements to act 
as the property managers for those projects. 

7. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE 
Trade accounts receivable as at 31 December 2006 and 2005 consisted of: - 

(Unit: Baht) 
Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Trade accounts receivable - third parties 199,939,262 147,652,706 187,351,018 138,466,130
Less: Allowance for doubtful debts (1,965,094) (1,965,094) (1,965,094) (1,965,094)
Trade accounts receivable - third parties, net 197,974,168 145,687,612 185,385,924 136,501,036
Trade accounts receivable - related parties 767,374 129,168 115,510 123,173
Total 198,741,542 145,816,780 185,501,434 136,624,209
Accounts receivable - real estate
   Installments due as per sales contract 
      -  Sales of land and houses 157,090,120 111,038,000 157,090,120 111,038,000

157,090,120 111,038,000 157,090,120 111,038,000
Rental and service receivables 
      -  Residential buildings 28,160,157 27,759,190 21,256,618 18,566,619
      -  Office buildings 15,429,609 8,984,684 9,119,790 8,984,684

  -  Others 26,750 - - -
43,616,516 36,743,874 30,376,408 27,551,303

Total 200,706,636 147,781,874 187,466,528 138,589,303
Less: Allowance for doubtful debts (1,965,094) (1,965,094) (1,965,094) (1,965,094)
Accounts receivable, net 198,741,542 145,816,780 185,501,434 136,624,209

-  13  -

(Unit: Million Baht) 
 (Unit: Million Baht) 

Contract amount
Counterparty 2006 2005

c) Agreement to sell building and transfer leasehold rights Quality Houses 5,102.0 -
   to land - Q. House Lumpini project    Property Fund 

d) Agreement to lease immovable properties - Quality Houses 819.0 -
   Ploenchit Q. House Project    Property Fund 

Quality Houses Property Fund registered as a property fund with the Securities and 
Exchange Commission on 7 December 2006, with a registered capital of Baht 7,970 
million. The Company invested Baht 2,045 million in the Fund (as discussed in Note 11). 
The Company and its subsidiaries has entered into the agreements in c) and d) and 
registered the transfer of immovable properties and structures thereon and related 
equipment and/or leasehold rights to land and/or rights to lease of immovable properties to 
the Fund on 8 December 2006, at a total consideration of Baht 5,921 million. The 
agreements in c) stipulated the conditions that the subsidiary has to provide guarantee of net 
income of Q. House Lumpini Project for the fiscal years 2007, 2008 and 2009 in favor of 
the Fund, in amounts of Baht 435 million, Baht 450 million and Baht 465 million, 
respectively. In addition, the Company and/or the subsidiary entered into agreements to act 
as the property managers for those projects. 

7. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE 
Trade accounts receivable as at 31 December 2006 and 2005 consisted of: - 

(Unit: Baht) 
Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Trade accounts receivable - third parties 199,939,262 147,652,706 187,351,018 138,466,130
Less: Allowance for doubtful debts (1,965,094) (1,965,094) (1,965,094) (1,965,094)
Trade accounts receivable - third parties, net 197,974,168 145,687,612 185,385,924 136,501,036
Trade accounts receivable - related parties 767,374 129,168 115,510 123,173
Total 198,741,542 145,816,780 185,501,434 136,624,209
Accounts receivable - real estate
   Installments due as per sales contract 
      -  Sales of land and houses 157,090,120 111,038,000 157,090,120 111,038,000

157,090,120 111,038,000 157,090,120 111,038,000
Rental and service receivables 
      -  Residential buildings 28,160,157 27,759,190 21,256,618 18,566,619
      -  Office buildings 15,429,609 8,984,684 9,119,790 8,984,684

  -  Others 26,750 - - -
43,616,516 36,743,874 30,376,408 27,551,303

Total 200,706,636 147,781,874 187,466,528 138,589,303
Less: Allowance for doubtful debts (1,965,094) (1,965,094) (1,965,094) (1,965,094)
Accounts receivable, net 198,741,542 145,816,780 185,501,434 136,624,209

-  13  -

 Consolidated	 The	Company	Only	
 2006 2005 2006 2005 

(Unit: Baht) 

 (Unit: Million Baht) 
Contract amount

Counterparty 2006 2005
c) Agreement to sell building and transfer leasehold rights Quality Houses 5,102.0 -

   to land - Q. House Lumpini project    Property Fund 
d) Agreement to lease immovable properties - Quality Houses 819.0 -

   Ploenchit Q. House Project    Property Fund 

Quality Houses Property Fund registered as a property fund with the Securities and 
Exchange Commission on 7 December 2006, with a registered capital of Baht 7,970 
million. The Company invested Baht 2,045 million in the Fund (as discussed in Note 11). 
The Company and its subsidiaries has entered into the agreements in c) and d) and 
registered the transfer of immovable properties and structures thereon and related 
equipment and/or leasehold rights to land and/or rights to lease of immovable properties to 
the Fund on 8 December 2006, at a total consideration of Baht 5,921 million. The 
agreements in c) stipulated the conditions that the subsidiary has to provide guarantee of net 
income of Q. House Lumpini Project for the fiscal years 2007, 2008 and 2009 in favor of 
the Fund, in amounts of Baht 435 million, Baht 450 million and Baht 465 million, 
respectively. In addition, the Company and/or the subsidiary entered into agreements to act 
as the property managers for those projects. 

7. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE 
Trade accounts receivable as at 31 December 2006 and 2005 consisted of: - 

(Unit: Baht) 
Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Trade accounts receivable - third parties 199,939,262 147,652,706 187,351,018 138,466,130
Less: Allowance for doubtful debts (1,965,094) (1,965,094) (1,965,094) (1,965,094)
Trade accounts receivable - third parties, net 197,974,168 145,687,612 185,385,924 136,501,036
Trade accounts receivable - related parties 767,374 129,168 115,510 123,173
Total 198,741,542 145,816,780 185,501,434 136,624,209
Accounts receivable - real estate
   Installments due as per sales contract 
      -  Sales of land and houses 157,090,120 111,038,000 157,090,120 111,038,000

157,090,120 111,038,000 157,090,120 111,038,000
Rental and service receivables 
      -  Residential buildings 28,160,157 27,759,190 21,256,618 18,566,619
      -  Office buildings 15,429,609 8,984,684 9,119,790 8,984,684

  -  Others 26,750 - - -
43,616,516 36,743,874 30,376,408 27,551,303

Total 200,706,636 147,781,874 187,466,528 138,589,303
Less: Allowance for doubtful debts (1,965,094) (1,965,094) (1,965,094) (1,965,094)
Accounts receivable, net 198,741,542 145,816,780 185,501,434 136,624,209

-  13  -

 Contract	amount	
  Counterparty 2006 2005 
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      - 26,750 - - -

43,616,516 36,743,874 30,376,408 27,551,303
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157,090,120 111,038,000 157,090,120 111,038,000

      - 28,160,157 27,759,190 21,256,618 18,566,619
      - 15,429,609 8,984,684 9,119,790 8,984,684
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Additional information on trade accounts receivable - real estate 
(Unit: Million Baht) 

Consolidated The Company Only 
2006 2005 2006 2005

Total estimated value of projects of 
   which contracts have been signed 36,559 33,542 32,026 33,542
Total value of contracts signed according 
   to the letters reserving plots of land 
   and structures thereon 27,094 20,864 26,331 20,862
Percentage of total project sales 74% 62% 82% 62%
Total value of contracts signed according 
   to the letters reserving plots of land 
   and structures thereon not yet 
   recognised as income 157 174 157 174

The outstanding balance of trade accounts receivable as at 31 December 2006 and 2005, are 
classified by aging as follows: - 

(Unit: Thousand Baht) 
Age of receivable Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Accounts receivable - real estate

Not over 3 months - 660 - 660
3 - 6 months - - - -
6 - 12 months - 389 - 389
Over 12 months - - - -

- 1,049 - 1,049
Add: Due receivable - transfer 157,090 109,989 157,090 109,989

157,090 111,038 157,090 111,038

-  14  -

Additional information on trade accounts receivable - real estate 
(Unit: Million Baht) 

Consolidated The Company Only 
2006 2005 2006 2005

Total estimated value of projects of 
   which contracts have been signed 36,559 33,542 32,026 33,542
Total value of contracts signed according 
   to the letters reserving plots of land 
   and structures thereon 27,094 20,864 26,331 20,862
Percentage of total project sales 74% 62% 82% 62%
Total value of contracts signed according 
   to the letters reserving plots of land 
   and structures thereon not yet 
   recognised as income 157 174 157 174

The outstanding balance of trade accounts receivable as at 31 December 2006 and 2005, are 
classified by aging as follows: - 

(Unit: Thousand Baht) 
Age of receivable Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Accounts receivable - real estate

Not over 3 months - 660 - 660
3 - 6 months - - - -
6 - 12 months - 389 - 389
Over 12 months - - - -

- 1,049 - 1,049
Add: Due receivable - transfer 157,090 109,989 157,090 109,989

157,090 111,038 157,090 111,038

-  14  -

Additional information on trade accounts receivable - real estate 
(Unit: Million Baht) 

Consolidated The Company Only 
2006 2005 2006 2005

Total estimated value of projects of 
   which contracts have been signed 36,559 33,542 32,026 33,542
Total value of contracts signed according 
   to the letters reserving plots of land 
   and structures thereon 27,094 20,864 26,331 20,862
Percentage of total project sales 74% 62% 82% 62%
Total value of contracts signed according 
   to the letters reserving plots of land 
   and structures thereon not yet 
   recognised as income 157 174 157 174

The outstanding balance of trade accounts receivable as at 31 December 2006 and 2005, are 
classified by aging as follows: - 

(Unit: Thousand Baht) 
Age of receivable Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Accounts receivable - real estate

Not over 3 months - 660 - 660
3 - 6 months - - - -
6 - 12 months - 389 - 389
Over 12 months - - - -

- 1,049 - 1,049
Add: Due receivable - transfer 157,090 109,989 157,090 109,989

157,090 111,038 157,090 111,038

-  14  -

Additional information on trade accounts receivable - real estate 
(Unit: Million Baht) 

Consolidated The Company Only 
2006 2005 2006 2005

Total estimated value of projects of 
   which contracts have been signed 36,559 33,542 32,026 33,542
Total value of contracts signed according 
   to the letters reserving plots of land 
   and structures thereon 27,094 20,864 26,331 20,862
Percentage of total project sales 74% 62% 82% 62%
Total value of contracts signed according 
   to the letters reserving plots of land 
   and structures thereon not yet 
   recognised as income 157 174 157 174

The outstanding balance of trade accounts receivable as at 31 December 2006 and 2005, are 
classified by aging as follows: - 

(Unit: Thousand Baht) 
Age of receivable Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Accounts receivable - real estate

Not over 3 months - 660 - 660
3 - 6 months - - - -
6 - 12 months - 389 - 389
Over 12 months - - - -

- 1,049 - 1,049
Add: Due receivable - transfer 157,090 109,989 157,090 109,989

157,090 111,038 157,090 111,038

-  14  -

(Unit: Thousand Baht) 
Age of receivable Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Rental and service receivables

Not over 3 months 39,228 31,709 28,141 22,580
3 - 6 months 2,265 1,483 120 1,419
6 - 12 months 21 1,563 13 1,563
Over 12 months 2,103 1,989 2,102 1,989

43,617 36,744 30,376 27,551
Total 200,707 147,782 187,466 138,589
Less: Allowance for doubtful debts (1,965) (1,965) (1,965) (1,965)
Accounts receivable, net 198,742 145,817 185,501 136,624

8. LAND AND CONSTRUCTION IN PROGRESS 
(Unit: Baht) 

 Consolidated 
 2006 2005

Provision
Construction for loss on 

Interest under diminution in Net project Net project 
Projects Land cost development Total value of projects value value

Vararom Petchkasem 81 Phase 1 3,143,601 4,395,270 3,213,949 10,752,820 (4,310,144) 6,442,676 7,395,450
Vararom Petchkasem 81 Phase 2 - - 183,047 183,047 - 183,047 219,866,814
Vararom Lake View Phase 1 - - - - - - 86,102,312
Vararom Lake View Phase 2 - - - - - - 9,823,005
Vararom Prachauthit-Thonburi Phase 1 - - (199) (199) - (199) 9,576,542
Vararom Phaholyothin-Saimai 188,609,778 6,248,846 178,499,594 373,358,218 - 373,358,218 -
Laddarom Petchkasem 69 - - 204,048 204,048 - 204,048 207,334,580
Laddarom Pinklao Phase 1 16,553,180 24,661,504 13,802,399 55,017,083 (12,524,180) 42,492,903 79,513,754
Laddarom Pinklao Phase 2 26,148,610 5,859,858 23,448,148 55,456,616 (2,222,219) 53,234,397 351,374,036
Laddarom Chiengmai 1,720,830 - 5,341,349 7,062,179 - 7,062,179 8,751,367
Laddarom Elegance Phraram 2 - - 25,991 25,991 - 25,991 393,733,624
Laddarom Elegance Ramkamheang 48,664,341 12,861,879 180,079,766 241,605,986 - 241,605,986 418,725,245
Laddarom Elegance Chiengmai at middle 
   ring road in front of Payap University 48,193,702 16,325,671 286,095,504 350,614,877 - 350,614,877 277,056,795
Laddarom Ekamai-Ramintra 15,326,596 - 470,057 15,796,653 (15,326,596) 470,057 440,011,018
Laddarom Watcharapol Phase 1-3 474,161,425 44,967,504 248,386,853 767,515,782 (3,042,301) 764,473,481 1,017,148,117
Laddarom Elegance Phraram 5 85,214,511 5,982,978 117,978,964 209,176,453 - 209,176,453 -
Laddarom Ratchaphruk-Rattanatibet 145,163,869 20,182,054 121,334,843 286,680,766 - 286,680,766 -
Prukpirom Regent Phraram 2 - - - - - - 19,907,485
Prukpirom Regent Pinklao Phase 1-2 24,412,007 33,848,338 21,723,661 79,984,006 (9,909,455) 70,074,551 68,173,301
Prukpirom Regent Pinklao Phase 3 2,428,520 3,107,294 694,547 6,230,361 (1,098,515) 5,131,846 5,122,275
Prukpirom Regent Pinklao Phase 4 142,528,908 133,845,634 186,543,127 462,917,669 - 462,917,669 576,674,983

-  15  -
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(Unit: Thousand Baht) 
Age of receivable Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Rental and service receivables

Not over 3 months 39,228 31,709 28,141 22,580
3 - 6 months 2,265 1,483 120 1,419
6 - 12 months 21 1,563 13 1,563
Over 12 months 2,103 1,989 2,102 1,989

43,617 36,744 30,376 27,551
Total 200,707 147,782 187,466 138,589
Less: Allowance for doubtful debts (1,965) (1,965) (1,965) (1,965)
Accounts receivable, net 198,742 145,817 185,501 136,624

8. LAND AND CONSTRUCTION IN PROGRESS 
(Unit: Baht) 

 Consolidated 
 2006 2005

Provision
Construction for loss on 

Interest under diminution in Net project Net project 
Projects Land cost development Total value of projects value value

Vararom Petchkasem 81 Phase 1 3,143,601 4,395,270 3,213,949 10,752,820 (4,310,144) 6,442,676 7,395,450
Vararom Petchkasem 81 Phase 2 - - 183,047 183,047 - 183,047 219,866,814
Vararom Lake View Phase 1 - - - - - - 86,102,312
Vararom Lake View Phase 2 - - - - - - 9,823,005
Vararom Prachauthit-Thonburi Phase 1 - - (199) (199) - (199) 9,576,542
Vararom Phaholyothin-Saimai 188,609,778 6,248,846 178,499,594 373,358,218 - 373,358,218 -
Laddarom Petchkasem 69 - - 204,048 204,048 - 204,048 207,334,580
Laddarom Pinklao Phase 1 16,553,180 24,661,504 13,802,399 55,017,083 (12,524,180) 42,492,903 79,513,754
Laddarom Pinklao Phase 2 26,148,610 5,859,858 23,448,148 55,456,616 (2,222,219) 53,234,397 351,374,036
Laddarom Chiengmai 1,720,830 - 5,341,349 7,062,179 - 7,062,179 8,751,367
Laddarom Elegance Phraram 2 - - 25,991 25,991 - 25,991 393,733,624
Laddarom Elegance Ramkamheang 48,664,341 12,861,879 180,079,766 241,605,986 - 241,605,986 418,725,245
Laddarom Elegance Chiengmai at middle 
   ring road in front of Payap University 48,193,702 16,325,671 286,095,504 350,614,877 - 350,614,877 277,056,795
Laddarom Ekamai-Ramintra 15,326,596 - 470,057 15,796,653 (15,326,596) 470,057 440,011,018
Laddarom Watcharapol Phase 1-3 474,161,425 44,967,504 248,386,853 767,515,782 (3,042,301) 764,473,481 1,017,148,117
Laddarom Elegance Phraram 5 85,214,511 5,982,978 117,978,964 209,176,453 - 209,176,453 -
Laddarom Ratchaphruk-Rattanatibet 145,163,869 20,182,054 121,334,843 286,680,766 - 286,680,766 -
Prukpirom Regent Phraram 2 - - - - - - 19,907,485
Prukpirom Regent Pinklao Phase 1-2 24,412,007 33,848,338 21,723,661 79,984,006 (9,909,455) 70,074,551 68,173,301
Prukpirom Regent Pinklao Phase 3 2,428,520 3,107,294 694,547 6,230,361 (1,098,515) 5,131,846 5,122,275
Prukpirom Regent Pinklao Phase 4 142,528,908 133,845,634 186,543,127 462,917,669 - 462,917,669 576,674,983

-  15  -

(Unit: Thousand Baht) 
Age of receivable Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Rental and service receivables

Not over 3 months 39,228 31,709 28,141 22,580
3 - 6 months 2,265 1,483 120 1,419
6 - 12 months 21 1,563 13 1,563
Over 12 months 2,103 1,989 2,102 1,989

43,617 36,744 30,376 27,551
Total 200,707 147,782 187,466 138,589
Less: Allowance for doubtful debts (1,965) (1,965) (1,965) (1,965)
Accounts receivable, net 198,742 145,817 185,501 136,624

8. LAND AND CONSTRUCTION IN PROGRESS 
(Unit: Baht) 

 Consolidated 
 2006 2005

Provision
Construction for loss on 

Interest under diminution in Net project Net project 
Projects Land cost development Total value of projects value value

Vararom Petchkasem 81 Phase 1 3,143,601 4,395,270 3,213,949 10,752,820 (4,310,144) 6,442,676 7,395,450
Vararom Petchkasem 81 Phase 2 - - 183,047 183,047 - 183,047 219,866,814
Vararom Lake View Phase 1 - - - - - - 86,102,312
Vararom Lake View Phase 2 - - - - - - 9,823,005
Vararom Prachauthit-Thonburi Phase 1 - - (199) (199) - (199) 9,576,542
Vararom Phaholyothin-Saimai 188,609,778 6,248,846 178,499,594 373,358,218 - 373,358,218 -
Laddarom Petchkasem 69 - - 204,048 204,048 - 204,048 207,334,580
Laddarom Pinklao Phase 1 16,553,180 24,661,504 13,802,399 55,017,083 (12,524,180) 42,492,903 79,513,754
Laddarom Pinklao Phase 2 26,148,610 5,859,858 23,448,148 55,456,616 (2,222,219) 53,234,397 351,374,036
Laddarom Chiengmai 1,720,830 - 5,341,349 7,062,179 - 7,062,179 8,751,367
Laddarom Elegance Phraram 2 - - 25,991 25,991 - 25,991 393,733,624
Laddarom Elegance Ramkamheang 48,664,341 12,861,879 180,079,766 241,605,986 - 241,605,986 418,725,245
Laddarom Elegance Chiengmai at middle 
   ring road in front of Payap University 48,193,702 16,325,671 286,095,504 350,614,877 - 350,614,877 277,056,795
Laddarom Ekamai-Ramintra 15,326,596 - 470,057 15,796,653 (15,326,596) 470,057 440,011,018
Laddarom Watcharapol Phase 1-3 474,161,425 44,967,504 248,386,853 767,515,782 (3,042,301) 764,473,481 1,017,148,117
Laddarom Elegance Phraram 5 85,214,511 5,982,978 117,978,964 209,176,453 - 209,176,453 -
Laddarom Ratchaphruk-Rattanatibet 145,163,869 20,182,054 121,334,843 286,680,766 - 286,680,766 -
Prukpirom Regent Phraram 2 - - - - - - 19,907,485
Prukpirom Regent Pinklao Phase 1-2 24,412,007 33,848,338 21,723,661 79,984,006 (9,909,455) 70,074,551 68,173,301
Prukpirom Regent Pinklao Phase 3 2,428,520 3,107,294 694,547 6,230,361 (1,098,515) 5,131,846 5,122,275
Prukpirom Regent Pinklao Phase 4 142,528,908 133,845,634 186,543,127 462,917,669 - 462,917,669 576,674,983

-  15  -

(Unit: Baht) 
 Consolidated 
 2006 2005

Provision
Construction for loss on 

Interest under diminution in Net project Net project 
Projects Land cost development Total value of projects value value

Prukpirom Regent Sukhumvit 59,848,907 14,397,839 91,719,887 165,966,633 - 165,966,633 519,002,038
Prukpirom New Satorn-Thonburi Phase 1-2 143,328,975 9,072,955 198,167,201 350,569,131 (38,787,974) 311,781,157 534,471,186
Casa Ville Watcharapol Phase 1-2 270,362,649 15,503,582 174,106,644 459,972,875 (163,289) 459,809,586 -
Casa Ville Ratchaphruk-Rattanatibet 357,073,596 38,773,876 185,157,488 581,004,960 - 581,004,960 -
Casa City Ekamai-Ramintra Sukontasawat 1 168,855,654 15,565,799 133,979,116 318,400,569 - 318,400,569 -
Casa Ville Phraram 2 150,560,886 8,800,023 85,643,940 245,004,849 - 245,004,849 -
Casa City Ladprao 135,569,858 10,319,227 83,721,260 229,610,345 - 229,610,345 -
Casa Ville Srinakarindr 200,695,624 9,923,972 56,046,810 266,666,406 - 266,666,406 -
Satorn House 765,093 54,888 12,354,979 13,174,960 (1,054,541) 12,120,419 12,120,419
Cha-am Long Beach 1 - - - - - - 6,866,819
Cha-am Long Beach 2-3 - - - - - - 267,287,997
Total 2,709,331,120 434,698,991 2,408,922,973 5,552,953,084 (88,439,214) 5,464,513,870 5,536,039,162

(Unit: Baht) 

The Company Only 
 2006 2005

Provision
Construction for loss on 

Interest under diminution in Net project Net project 
Projects Land cost development Total value of projects value value

Vararom Petchkasem 81 Phase 1 3,143,601 4,395,270 3,213,949 10,752,820 (4,310,144) 6,442,676 7,395,450
Vararom Petchkasem 81 Phase 2 - - 183,047 183,047 - 183,047 219,866,814
Vararom Lake View Phase 1 - - - - - - 86,102,312
Vararom Lake View Phase 2 - - - - - - 9,823,005
Vararom Prachauthit-Thonburi Phase 1 - - (199) (199) - (199) 7,612,456
Vararom Phaholyothin-Saimai 188,609,778 6,248,846 178,499,594 373,358,218 - 373,358,218 -
Laddarom Petchkasem 69 - - 204,048 204,048 - 204,048 207,334,580
Laddarom Pinklao Phase 1 16,553,180 24,661,504 13,802,399 55,017,083 (12,524,180) 42,492,903 79,513,754
Laddarom Pinklao Phase 2 26,148,610 5,859,858 23,448,148 55,456,616 (2,222,219) 53,234,397 351,374,036
Laddarom Chiengmai 1,720,830 - 5,341,349 7,062,179 - 7,062,179 8,751,367
Laddarom Elegance Phraram 2 - - 25,991 25,991 - 25,991 393,733,624
Laddarom Elegance Ramkamheang 48,664,341 12,861,879 180,079,765 241,605,985 - 241,605,985 418,725,245
Laddarom Elegance Chiengmai at middle 
   ring road in front of Payap University 48,193,702 16,325,671 286,095,504 350,614,877 - 350,614,877 277,056,795
Laddarom Ekamai-Ramintra - - 470,057 470,057 - 470,057 433,403,524
Laddarom Watcharapol Phase 1-3 448,547,029 44,967,504 248,386,853 741,901,386 - 741,901,386 988,334,957

-  16  -

(Unit: Thousand Baht) 
Age of receivable Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Rental and service receivables

Not over 3 months 39,228 31,709 28,141 22,580
3 - 6 months 2,265 1,483 120 1,419
6 - 12 months 21 1,563 13 1,563
Over 12 months 2,103 1,989 2,102 1,989

43,617 36,744 30,376 27,551
Total 200,707 147,782 187,466 138,589
Less: Allowance for doubtful debts (1,965) (1,965) (1,965) (1,965)
Accounts receivable, net 198,742 145,817 185,501 136,624

8. LAND AND CONSTRUCTION IN PROGRESS 
(Unit: Baht) 

 Consolidated 
 2006 2005

Provision
Construction for loss on 

Interest under diminution in Net project Net project 
Projects Land cost development Total value of projects value value

Vararom Petchkasem 81 Phase 1 3,143,601 4,395,270 3,213,949 10,752,820 (4,310,144) 6,442,676 7,395,450
Vararom Petchkasem 81 Phase 2 - - 183,047 183,047 - 183,047 219,866,814
Vararom Lake View Phase 1 - - - - - - 86,102,312
Vararom Lake View Phase 2 - - - - - - 9,823,005
Vararom Prachauthit-Thonburi Phase 1 - - (199) (199) - (199) 9,576,542
Vararom Phaholyothin-Saimai 188,609,778 6,248,846 178,499,594 373,358,218 - 373,358,218 -
Laddarom Petchkasem 69 - - 204,048 204,048 - 204,048 207,334,580
Laddarom Pinklao Phase 1 16,553,180 24,661,504 13,802,399 55,017,083 (12,524,180) 42,492,903 79,513,754
Laddarom Pinklao Phase 2 26,148,610 5,859,858 23,448,148 55,456,616 (2,222,219) 53,234,397 351,374,036
Laddarom Chiengmai 1,720,830 - 5,341,349 7,062,179 - 7,062,179 8,751,367
Laddarom Elegance Phraram 2 - - 25,991 25,991 - 25,991 393,733,624
Laddarom Elegance Ramkamheang 48,664,341 12,861,879 180,079,766 241,605,986 - 241,605,986 418,725,245
Laddarom Elegance Chiengmai at middle 
   ring road in front of Payap University 48,193,702 16,325,671 286,095,504 350,614,877 - 350,614,877 277,056,795
Laddarom Ekamai-Ramintra 15,326,596 - 470,057 15,796,653 (15,326,596) 470,057 440,011,018
Laddarom Watcharapol Phase 1-3 474,161,425 44,967,504 248,386,853 767,515,782 (3,042,301) 764,473,481 1,017,148,117
Laddarom Elegance Phraram 5 85,214,511 5,982,978 117,978,964 209,176,453 - 209,176,453 -
Laddarom Ratchaphruk-Rattanatibet 145,163,869 20,182,054 121,334,843 286,680,766 - 286,680,766 -
Prukpirom Regent Phraram 2 - - - - - - 19,907,485
Prukpirom Regent Pinklao Phase 1-2 24,412,007 33,848,338 21,723,661 79,984,006 (9,909,455) 70,074,551 68,173,301
Prukpirom Regent Pinklao Phase 3 2,428,520 3,107,294 694,547 6,230,361 (1,098,515) 5,131,846 5,122,275
Prukpirom Regent Pinklao Phase 4 142,528,908 133,845,634 186,543,127 462,917,669 - 462,917,669 576,674,983

-  15  -
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8.

( : )

2549 2548

 81 1 3,143,601 4,395,270 3,213,949 10,752,820 (4,310,144) 6,442,676 7,395,450
 81 2 - - 183,047 183,047 - 183,047 219,866,814
1 - - - - - - 86,102,312
2 - - - - - - 9,823,005
-  1 - - (199) (199) - (199) 9,576,542

- 188,609,778 6,248,846 178,499,594 373,358,218 - 373,358,218 -
69 - - 204,048 204,048 - 204,048 207,334,580

1 16,553,180 24,661,504 13,802,399 55,017,083 (12,524,180) 42,492,903 79,513,754
 2 26,148,610 5,859,858 23,448,148 55,456,616 (2,222,219) 53,234,397 351,374,036

1,720,830 - 5,341,349 7,062,179 - 7,062,179 8,751,367
 Elegance 2 - - 25,991 25,991 - 25,991 393,733,624
 Elegance 48,664,341 12,861,879 180,079,766 241,605,986 - 241,605,986 418,725,245
 Elegance 

48,193,702 16,325,671 286,095,504 350,614,877 - 350,614,877 277,056,795
- 15,326,596 - 470,057 15,796,653 (15,326,596) 470,057 440,011,018

 1-3 474,161,425 44,967,504 248,386,853 767,515,782 (3,042,301) 764,473,481 1,017,148,117
 Elegance  5 85,214,511 5,982,978 117,978,964 209,176,453 - 209,176,453 -

- 145,163,869 20,182,054 121,334,843 286,680,766 - 286,680,766 -
 Regent 2 - - - - - - 19,907,485
 Regent 1-2 24,412,007 33,848,338 21,723,661 79,984,006 (9,909,455) 70,074,551 68,173,301
 Regent  3 2,428,520 3,107,294 694,547 6,230,361 (1,098,515) 5,131,846 5,122,275
 Regent 4 142,528,908 133,845,634 186,543,127 462,917,669 - 462,917,669 576,674,983
 Regent 59,848,907 14,397,839 91,719,887 165,966,633 - 165,966,633 519,002,038

-  1-2 143,328,975 9,072,955 198,167,201 350,569,131 (38,787,974) 311,781,157 534,471,186
 1-2 270,362,649 15,503,582 174,106,644 459,972,875 (163,289) 459,809,586 -

- 357,073,596 38,773,876 185,157,488 581,004,960 - 581,004,960 -
-  1 168,855,654 15,565,799 133,979,116 318,400,569 - 318,400,569 -

 2 150,560,886 8,800,023 85,643,940 245,004,849 - 245,004,849 -
135,569,858 10,319,227 83,721,260 229,610,345 - 229,610,345 -

 200,695,624 9,923,972 56,046,810 266,666,406 - 266,666,406 -
765,093 54,888 12,354,979 13,174,960 (1,054,541) 12,120,419 12,120,419

1 - - - - - - 6,866,819
 2-3 - - - - - - 267,287,997

 2,709,331,120 434,698,991 2,408,922,973 5,552,953,084 (88,439,214) 5,464,513,870 5,536,039,162

-  16  -

8.

( : )

2549 2548

 81 1 3,143,601 4,395,270 3,213,949 10,752,820 (4,310,144) 6,442,676 7,395,450
 81 2 - - 183,047 183,047 - 183,047 219,866,814
1 - - - - - - 86,102,312
2 - - - - - - 9,823,005
-  1 - - (199) (199) - (199) 9,576,542

- 188,609,778 6,248,846 178,499,594 373,358,218 - 373,358,218 -
69 - - 204,048 204,048 - 204,048 207,334,580

1 16,553,180 24,661,504 13,802,399 55,017,083 (12,524,180) 42,492,903 79,513,754
 2 26,148,610 5,859,858 23,448,148 55,456,616 (2,222,219) 53,234,397 351,374,036

1,720,830 - 5,341,349 7,062,179 - 7,062,179 8,751,367
 Elegance 2 - - 25,991 25,991 - 25,991 393,733,624
 Elegance 48,664,341 12,861,879 180,079,766 241,605,986 - 241,605,986 418,725,245
 Elegance 

48,193,702 16,325,671 286,095,504 350,614,877 - 350,614,877 277,056,795
- 15,326,596 - 470,057 15,796,653 (15,326,596) 470,057 440,011,018

 1-3 474,161,425 44,967,504 248,386,853 767,515,782 (3,042,301) 764,473,481 1,017,148,117
 Elegance  5 85,214,511 5,982,978 117,978,964 209,176,453 - 209,176,453 -

- 145,163,869 20,182,054 121,334,843 286,680,766 - 286,680,766 -
 Regent 2 - - - - - - 19,907,485
 Regent 1-2 24,412,007 33,848,338 21,723,661 79,984,006 (9,909,455) 70,074,551 68,173,301
 Regent  3 2,428,520 3,107,294 694,547 6,230,361 (1,098,515) 5,131,846 5,122,275
 Regent 4 142,528,908 133,845,634 186,543,127 462,917,669 - 462,917,669 576,674,983
 Regent 59,848,907 14,397,839 91,719,887 165,966,633 - 165,966,633 519,002,038

-  1-2 143,328,975 9,072,955 198,167,201 350,569,131 (38,787,974) 311,781,157 534,471,186
 1-2 270,362,649 15,503,582 174,106,644 459,972,875 (163,289) 459,809,586 -

- 357,073,596 38,773,876 185,157,488 581,004,960 - 581,004,960 -
-  1 168,855,654 15,565,799 133,979,116 318,400,569 - 318,400,569 -

 2 150,560,886 8,800,023 85,643,940 245,004,849 - 245,004,849 -
135,569,858 10,319,227 83,721,260 229,610,345 - 229,610,345 -

 200,695,624 9,923,972 56,046,810 266,666,406 - 266,666,406 -
765,093 54,888 12,354,979 13,174,960 (1,054,541) 12,120,419 12,120,419

1 - - - - - - 6,866,819
 2-3 - - - - - - 267,287,997

 2,709,331,120 434,698,991 2,408,922,973 5,552,953,084 (88,439,214) 5,464,513,870 5,536,039,162

-  16  -

( : )

2549 2548 2549 2548

36,559 33,542 32,026 33,542

27,094 20,864 26,331 20,862
74% 62% 82% 62%

157 174 157 174

 31  2549  2548 

( : )

2549 2548 2549 2548
 - 

 3 - 660 - 660
3 - 6 - - - -
6 - 12 - 389 - 389

 12 - - - -
- 1,049 - 1,049

: 157,090 109,989 157,090 109,989
157,090 111,038 157,090 111,038

 3 39,228 31,709 28,141 22,580
3 - 6 2,265 1,483 120 1,419
6 - 12 21 1,563 13 1,563

 12 2,103 1,989 2,102 1,989
43,617 36,744 30,376 27,551

200,707 147,782 187,466 138,589
: (1,965) (1,965) (1,965) (1,965)

 - 198,742 145,817 185,501 136,624

-  15  -



Quality Houses Public Company Limited202

(Unit: Baht) 

The Company Only 
 2006 2005

Provision
Construction for loss on 

Interest under diminution in Net project Net project 
Projects Land cost development Total value of projects value value

Laddarom Elegance Phraram 5 85,214,511 5,982,978 117,978,964 209,176,453 - 209,176,453 -
Prukpirom Regent Phraram 2 - - - - - - 19,907,485
Prukpirom Regent Pinklao Phase 1-2 24,412,007 33,848,338 21,723,661 79,984,006 (9,909,455) 70,074,551 68,173,301
Prukpirom Regent Pinklao Phase 3 2,428,520 3,107,294 694,546 6,230,360 (1,098,515) 5,131,845 5,122,275
Prukpirom Regent Pinklao Phase 4 127,257,111 133,845,634 186,543,127 447,645,872 - 447,645,872 561,403,186
Prukpirom Regent Sukhumvit 59,848,907 14,397,839 91,719,887 165,966,633 - 165,966,633 519,002,038
Prukpirom New Satorn-Thonburi Phase 1-2 98,395,723 9,072,955 198,167,201 305,635,879 - 305,635,879 507,990,212
Casa Ville Watcharapol Phase 1-2 261,189,946 15,503,582 176,709,599 453,403,127 - 453,403,127 -
Satorn House 765,093 54,888 12,354,979 13,174,960 (1,054,541) 12,120,419 12,120,419
Cha-am Long Beach 1 - - - - - - 6,866,819
Cha-am Long Beach 2-3 - - - - - - 267,287,997
Total 1,441,092,889 331,134,040 1,745,642,469 3,517,869,398 (31,119,054) 3,486,750,344 5,456,901,651

During the current year, the Company included borrowing costs of Baht 157 million (2005: Baht 
177 million) as cost of “Land and construction in progress”.

During 2006, the Company hired an independent valuer to appraise the fair value of the land and 
construction in progress of its and subsidiaries’ projects, using the cost method. Under this 
method, the values of the land were appraised on the basis of market value, which was determined 
based on information as to sales and purchases of property in nearby areas or similar areas, and at 
similar times, and then compared to the appraised assets based on consideration of total area, 
shape, usage, location, and other factors. The values of construction were appraised on the basis 
of replacement costs. The fair values of the land and construction in progress appraised by the 
independent appraiser on this basis exceeded the net project values. 

-  17  -

(Unit: Baht) 
 Consolidated 
 2006 2005

Provision
Construction for loss on 

Interest under diminution in Net project Net project 
Projects Land cost development Total value of projects value value

Prukpirom Regent Sukhumvit 59,848,907 14,397,839 91,719,887 165,966,633 - 165,966,633 519,002,038
Prukpirom New Satorn-Thonburi Phase 1-2 143,328,975 9,072,955 198,167,201 350,569,131 (38,787,974) 311,781,157 534,471,186
Casa Ville Watcharapol Phase 1-2 270,362,649 15,503,582 174,106,644 459,972,875 (163,289) 459,809,586 -
Casa Ville Ratchaphruk-Rattanatibet 357,073,596 38,773,876 185,157,488 581,004,960 - 581,004,960 -
Casa City Ekamai-Ramintra Sukontasawat 1 168,855,654 15,565,799 133,979,116 318,400,569 - 318,400,569 -
Casa Ville Phraram 2 150,560,886 8,800,023 85,643,940 245,004,849 - 245,004,849 -
Casa City Ladprao 135,569,858 10,319,227 83,721,260 229,610,345 - 229,610,345 -
Casa Ville Srinakarindr 200,695,624 9,923,972 56,046,810 266,666,406 - 266,666,406 -
Satorn House 765,093 54,888 12,354,979 13,174,960 (1,054,541) 12,120,419 12,120,419
Cha-am Long Beach 1 - - - - - - 6,866,819
Cha-am Long Beach 2-3 - - - - - - 267,287,997
Total 2,709,331,120 434,698,991 2,408,922,973 5,552,953,084 (88,439,214) 5,464,513,870 5,536,039,162

(Unit: Baht) 

The Company Only 
 2006 2005

Provision
Construction for loss on 

Interest under diminution in Net project Net project 
Projects Land cost development Total value of projects value value

Vararom Petchkasem 81 Phase 1 3,143,601 4,395,270 3,213,949 10,752,820 (4,310,144) 6,442,676 7,395,450
Vararom Petchkasem 81 Phase 2 - - 183,047 183,047 - 183,047 219,866,814
Vararom Lake View Phase 1 - - - - - - 86,102,312
Vararom Lake View Phase 2 - - - - - - 9,823,005
Vararom Prachauthit-Thonburi Phase 1 - - (199) (199) - (199) 7,612,456
Vararom Phaholyothin-Saimai 188,609,778 6,248,846 178,499,594 373,358,218 - 373,358,218 -
Laddarom Petchkasem 69 - - 204,048 204,048 - 204,048 207,334,580
Laddarom Pinklao Phase 1 16,553,180 24,661,504 13,802,399 55,017,083 (12,524,180) 42,492,903 79,513,754
Laddarom Pinklao Phase 2 26,148,610 5,859,858 23,448,148 55,456,616 (2,222,219) 53,234,397 351,374,036
Laddarom Chiengmai 1,720,830 - 5,341,349 7,062,179 - 7,062,179 8,751,367
Laddarom Elegance Phraram 2 - - 25,991 25,991 - 25,991 393,733,624
Laddarom Elegance Ramkamheang 48,664,341 12,861,879 180,079,765 241,605,985 - 241,605,985 418,725,245
Laddarom Elegance Chiengmai at middle 
   ring road in front of Payap University 48,193,702 16,325,671 286,095,504 350,614,877 - 350,614,877 277,056,795
Laddarom Ekamai-Ramintra - - 470,057 470,057 - 470,057 433,403,524
Laddarom Watcharapol Phase 1-3 448,547,029 44,967,504 248,386,853 741,901,386 - 741,901,386 988,334,957

-  16  -

(Unit: Baht) 

The Company Only 
 2006 2005

Provision
Construction for loss on 

Interest under diminution in Net project Net project 
Projects Land cost development Total value of projects value value

Laddarom Elegance Phraram 5 85,214,511 5,982,978 117,978,964 209,176,453 - 209,176,453 -
Prukpirom Regent Phraram 2 - - - - - - 19,907,485
Prukpirom Regent Pinklao Phase 1-2 24,412,007 33,848,338 21,723,661 79,984,006 (9,909,455) 70,074,551 68,173,301
Prukpirom Regent Pinklao Phase 3 2,428,520 3,107,294 694,546 6,230,360 (1,098,515) 5,131,845 5,122,275
Prukpirom Regent Pinklao Phase 4 127,257,111 133,845,634 186,543,127 447,645,872 - 447,645,872 561,403,186
Prukpirom Regent Sukhumvit 59,848,907 14,397,839 91,719,887 165,966,633 - 165,966,633 519,002,038
Prukpirom New Satorn-Thonburi Phase 1-2 98,395,723 9,072,955 198,167,201 305,635,879 - 305,635,879 507,990,212
Casa Ville Watcharapol Phase 1-2 261,189,946 15,503,582 176,709,599 453,403,127 - 453,403,127 -
Satorn House 765,093 54,888 12,354,979 13,174,960 (1,054,541) 12,120,419 12,120,419
Cha-am Long Beach 1 - - - - - - 6,866,819
Cha-am Long Beach 2-3 - - - - - - 267,287,997
Total 1,441,092,889 331,134,040 1,745,642,469 3,517,869,398 (31,119,054) 3,486,750,344 5,456,901,651

During the current year, the Company included borrowing costs of Baht 157 million (2005: Baht 
177 million) as cost of “Land and construction in progress”.

During 2006, the Company hired an independent valuer to appraise the fair value of the land and 
construction in progress of its and subsidiaries’ projects, using the cost method. Under this 
method, the values of the land were appraised on the basis of market value, which was determined 
based on information as to sales and purchases of property in nearby areas or similar areas, and at 
similar times, and then compared to the appraised assets based on consideration of total area, 
shape, usage, location, and other factors. The values of construction were appraised on the basis 
of replacement costs. The fair values of the land and construction in progress appraised by the 
independent appraiser on this basis exceeded the net project values. 
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Movements in the provision for loss on diminution in value of projects during the year ended 
31 December 2006 are summarised below. 

(Unit: Baht) 
Consolidated The Company Only 

Balance as at 1 January 2006 217,328,959 163,941,131
Less: Provision reversed during the year upon 

revenue recognition (128,889,745) (132,822,077)
Balance as at 31 December 2006 88,439,214 31,119,054

The Company and its subsidiaries have mortgaged most of its plots of land and structures thereon 
as collateral for short-term and long-term credit facilities granted by commercial banks.

9. RESTRICTED DEPOSITS AT FINANCIAL INSTITUTIONS

These represent fixed deposits pledged with the banks to secure credit facilities. 

10. INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANIES 

The Company records investments in subsidiary companies under the equity method. These 
represent investments in ordinary shares in the following companies. 

 (Unit: Baht) 

The Company Only 
As at 31 December 2006 

Investment
Carrying amounts Provision for 

Type of Paid up Shareholdings based on loss over 
cost

Company’s name Nature of business relation capital percentage Cost equity method of investment 
(Percent)

Q.H. International Co., Ltd. Lease of residential building and Shareholders 76,835,600 100 76,835,600 34,584,553 -
   (included interest in equity of “Q.H.    managing of service 

apartment
   and directors 

   International (BVI) Co., Ltd.”) 
Centre Point Management  Co., Ltd. Lease of office building Shareholders 78,500,000 100 78,499,300 1,329,113,256 -

   and directors 
Casa Ville Co., Ltd. Real estate development Shareholders 50,000,000 100 49,999,300 92,544,594 -

   and directors 
Q.H. Management Co., Ltd. Managing of public utilities Shareholders 89,000,000 17 15,193,000 37,179,994 -
   (and 83% held by Centre    of real estate business and    and directors 
   Point Management Co., Ltd.)    land owner 

220,527,200 1,493,422,397 -
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(Unit: Baht) 
   The Company Only 
   As at 31 December 2005 
     Investment 
      Carrying amounts Provision for 
  Type of  Paid up Shareholdings  based on loss over 

cost
Company’s name Nature of business relation capital percentage Cost equity method of investment 

    (Percent)    
Q.H. International Co., Ltd. Lease of residential building and Shareholders 76,835,600 100 76,835,600 - (32,832,135) 
   (included interest in equity of
  “Q.H. International (BVI) Co., Ltd.”) 

   managing of service 
apartment

   and directors     

Centre Point Management  Co., Ltd. Lease of office building Shareholders 78,500,000 100 78,499,300 270,182,730 - 
     and directors      
Casa Ville Co., Ltd.  Real estate development Shareholders 50,000,000 100 49,999,300 40,314,522 - 
     and directors      
Q.H. Management Co., Ltd. Managing of public utilities Shareholders 89,000,000 17 15,193,000 55,941,748 - 
   (and 83% held by Centre    of real estate business and    and directors      
   Point Management Co., Ltd.)    land owner     
     220,527,200 366,439,000 (32,832,135)

11. INVESTMENTS IN ASSOCIATED COMPANIES 
 The Company and its subsidiaries record investments in associated companies under the equity 

method. These represent investments in ordinary shares in the following companies. 
(Unit: Baht) 

   Consolidated 
   As at 31 December 2006 
     Investment 
      Carrying amounts  
 Nature of Type of Paid up Shareholdings  based on  

Company’s name business relationship capital percentage Cost equity method Dividend 
    (Percent)    
Quality Houses Property Fund Investment in  Unitholders 7,970,000,000 26 2,045,120,000 2,047,481,366 - 
    immovable       
    properties       
Less: Unrealised gain on sales of building        
             and transfer of leasehold rights to land of project    - (523,306,432) - 
Add: Unrealised expenses on guarantee of net income of project    - 24,916,849 -
    2,045,120,000 1,549,091,783 - 
Home Product Center Plc. Trading Shareholders 1,919,818,404 21 614,587,285 927,718,046 39,978,491 
     and directors      
Quality Construction Products Plc.  Manufacture and Shareholders 400,000,000 26 296,627,590 357,205,738 - 
   (include 2% of investment held by    distribution of    and directors      
   Q.H. International Co., Ltd.)    construction       
    material       
Land and Houses Retail Bank Plc. Retail commercial Shareholders 1,900,000,000 27 631,560,000 413,952,002 - 
        bank    and directors    
     3,587,894,875 3,247,967,569 39,978,491

(Unit: Baht) 
The Company Only 

As at 31 December 2005 
Investment

Carrying amounts Provision for 
Type of Paid up Shareholdings based on loss over 

cost
Company’s name Nature of business relation capital percentage Cost equity method of investment 

(Percent)
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   (and 83% held by Centre    of real estate business and    and directors 
   Point Management Co., Ltd.)    land owner 
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     and directors      
Casa Ville Co., Ltd.  Real estate development Shareholders 50,000,000 100 49,999,300 40,314,522 - 
     and directors      
Q.H. Management Co., Ltd. Managing of public utilities Shareholders 89,000,000 17 15,193,000 55,941,748 - 
   (and 83% held by Centre    of real estate business and    and directors      
   Point Management Co., Ltd.)    land owner     
     220,527,200 366,439,000 (32,832,135)

11. INVESTMENTS IN ASSOCIATED COMPANIES 
 The Company and its subsidiaries record investments in associated companies under the equity 

method. These represent investments in ordinary shares in the following companies. 
(Unit: Baht) 

   Consolidated 
   As at 31 December 2006 
     Investment 
      Carrying amounts  
 Nature of Type of Paid up Shareholdings  based on  

Company’s name business relationship capital percentage Cost equity method Dividend 
    (Percent)    
Quality Houses Property Fund Investment in  Unitholders 7,970,000,000 26 2,045,120,000 2,047,481,366 - 
    immovable       
    properties       
Less: Unrealised gain on sales of building        
             and transfer of leasehold rights to land of project    - (523,306,432) - 
Add: Unrealised expenses on guarantee of net income of project    - 24,916,849 -
    2,045,120,000 1,549,091,783 - 
Home Product Center Plc. Trading Shareholders 1,919,818,404 21 614,587,285 927,718,046 39,978,491 
     and directors      
Quality Construction Products Plc.  Manufacture and Shareholders 400,000,000 26 296,627,590 357,205,738 - 
   (include 2% of investment held by    distribution of    and directors      
   Q.H. International Co., Ltd.)    construction       
    material       
Land and Houses Retail Bank Plc. Retail commercial Shareholders 1,900,000,000 27 631,560,000 413,952,002 - 
        bank    and directors    
     3,587,894,875 3,247,967,569 39,978,491
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(Unit: Baht) 
Consolidated

As at 31 December 2005 
Investment

Carrying amounts
Nature of Type of Paid up Shareholdings based on

Company’s name business relationship capital percentage Cost equity method Dividend
(Percent)

Home Product Center Plc. Trading Shareholders 947,310,416 21 395,977,360 650,132,662 28,930,966
   and directors 

Quality Construction Products Plc. Manufacture and Shareholders 400,000,000 26 296,627,590 375,056,896 25,781,250
   (include 2% of investment held by    distribution of    and directors 
   Q.H. International Co., Ltd.)    construction 

   material 
Land and Houses Retail Bank Plc. Retail commercial Shareholders 1,100,000,000 27 415,560,000 364,062,674 -

   bank    and directors 

1,108,164,950 1,389,252,232 54,712,216

 (Unit: Baht) 
The Company Only

As at 31 December 2006 
Investment

Carrying amounts
Nature of Type of Paid up Shareholdings based on

Company’s name business relationship capital percentage Cost equity method Dividend
(Percent)

Quality Houses Property Fund Investment in Unitholders 7,970,000,000 26 2,045,120,000 2,047,481,366 -
   immovable
   properties 

Less: Unrealised gain on sales of building and 
            transfer of leasehold rights to land of project - (523,306,432) -
Add: Unrealised expenses on guarantee of net income of project - 24,916,849 -

2,045,120,000 1,549,091,783 -
Home Product Center Plc. Trading Shareholders 1,919,818,404 21 614,587,285 927,718,046 39,978,491

   and directors 
Quality Construction Products Plc. Manufacture and Shareholders 400,000,000 24 283,945,600 382,197,509 -

   distribution of    and directors 
   construction 
   material 

Land and Houses Retail Bank Plc. Retail commercial Shareholders 1,900,000,000 27 631,560,000 413,952,002 -
   bank    and directors 

3,575,212,885 3,272,959,340 39,978,491

-  21  -

(Unit: Baht) 
Consolidated

As at 31 December 2005 
Investment

Carrying amounts
Nature of Type of Paid up Shareholdings based on

Company’s name business relationship capital percentage Cost equity method Dividend
(Percent)

Home Product Center Plc. Trading Shareholders 947,310,416 21 395,977,360 650,132,662 28,930,966
   and directors 

Quality Construction Products Plc. Manufacture and Shareholders 400,000,000 26 296,627,590 375,056,896 25,781,250
   (include 2% of investment held by    distribution of    and directors 
   Q.H. International Co., Ltd.)    construction 

   material 
Land and Houses Retail Bank Plc. Retail commercial Shareholders 1,100,000,000 27 415,560,000 364,062,674 -

   bank    and directors 

1,108,164,950 1,389,252,232 54,712,216

 (Unit: Baht) 
The Company Only

As at 31 December 2006 
Investment

Carrying amounts
Nature of Type of Paid up Shareholdings based on

Company’s name business relationship capital percentage Cost equity method Dividend
(Percent)

Quality Houses Property Fund Investment in Unitholders 7,970,000,000 26 2,045,120,000 2,047,481,366 -
   immovable
   properties 

Less: Unrealised gain on sales of building and 
            transfer of leasehold rights to land of project - (523,306,432) -
Add: Unrealised expenses on guarantee of net income of project - 24,916,849 -

2,045,120,000 1,549,091,783 -
Home Product Center Plc. Trading Shareholders 1,919,818,404 21 614,587,285 927,718,046 39,978,491

   and directors 
Quality Construction Products Plc. Manufacture and Shareholders 400,000,000 24 283,945,600 382,197,509 -

   distribution of    and directors 
   construction 
   material 

Land and Houses Retail Bank Plc. Retail commercial Shareholders 1,900,000,000 27 631,560,000 413,952,002 -
   bank    and directors 

3,575,212,885 3,272,959,340 39,978,491

-  21  -
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(Unit: Baht) 
The Company Only

As at 31 December 2005 
Investment

Carrying amounts
Nature of Type of Paid up Shareholdings  based on

Company’s name business relationship capital percentage Cost equity method Dividend
(Percent)

Home Product Center Plc. Trading Shareholders 947,310,416 21 395,977,360 650,132,662 28,930,966
   and directors 

Quality Construction Products Plc. Manufacture and Shareholders 400,000,000 24 283,945,600 421,087,557 24,330,000
   distribution of    and directors 
   construction 
   material 

Land and Houses Retail Bank Plc. Retail commercial Shareholders 1,100,000,000 27 415,560,000 364,062,674 -
   bank    and directors 

1,095,482,960 1,435,282,893 53,260,966

Quality Houses Property Fund 

On 7 December 2006, the Company invested in 204.5 million units of Quality Houses Property 
Fund at par value of Baht 10 each, amounting to Baht 2,045 million, representing 25.66 percent of 
its registered units. 

Share of income from investment in Quality Houses Property Fund incorporated in the 
consolidated financial statements for the year ended 31 December 2006, amounting to Baht 
2 million. 

Home Product Center Plc. 

During 2006, the warrantholders of Home Product Center Plc. exercised their right to convert 13 
million warrants to 18 million shares. In addition, the Company acquired an additional 2 million 
shares of Home Product Center Plc. for a total of Baht 18 million. As a result, the Company’s 
shareholdings in this company decreased from 20.98 to 20.82. 

In November 2006, Home Product Center Plc. offered 955 million new ordinary shares of Baht 
1 each to its existing shareholders in proportion to their existing shareholding, in a ratio of
1 existing share to 1 new ordinary share at an offer price of Baht 1 each. The Company purchased 
201 million shares for a total of Baht 201 million, by exercising its right to purchase share in 
proportion to its existing shareholdings and also its right to purchase a portion of the shares 
which other shareholders elected not to subscribe. As a result, the Company’s shareholdings in 
this company increased from 20.82 percent to 20.94 percent. 

-  22  -

(Unit: Baht) 
The Company Only

As at 31 December 2005 
Investment

Carrying amounts
Nature of Type of Paid up Shareholdings  based on

Company’s name business relationship capital percentage Cost equity method Dividend
(Percent)

Home Product Center Plc. Trading Shareholders 947,310,416 21 395,977,360 650,132,662 28,930,966
   and directors 

Quality Construction Products Plc. Manufacture and Shareholders 400,000,000 24 283,945,600 421,087,557 24,330,000
   distribution of    and directors 
   construction 
   material 

Land and Houses Retail Bank Plc. Retail commercial Shareholders 1,100,000,000 27 415,560,000 364,062,674 -
   bank    and directors 

1,095,482,960 1,435,282,893 53,260,966

Quality Houses Property Fund 

On 7 December 2006, the Company invested in 204.5 million units of Quality Houses Property 
Fund at par value of Baht 10 each, amounting to Baht 2,045 million, representing 25.66 percent of 
its registered units. 

Share of income from investment in Quality Houses Property Fund incorporated in the 
consolidated financial statements for the year ended 31 December 2006, amounting to Baht 
2 million. 

Home Product Center Plc. 

During 2006, the warrantholders of Home Product Center Plc. exercised their right to convert 13 
million warrants to 18 million shares. In addition, the Company acquired an additional 2 million 
shares of Home Product Center Plc. for a total of Baht 18 million. As a result, the Company’s 
shareholdings in this company decreased from 20.98 to 20.82. 

In November 2006, Home Product Center Plc. offered 955 million new ordinary shares of Baht 
1 each to its existing shareholders in proportion to their existing shareholding, in a ratio of
1 existing share to 1 new ordinary share at an offer price of Baht 1 each. The Company purchased 
201 million shares for a total of Baht 201 million, by exercising its right to purchase share in 
proportion to its existing shareholdings and also its right to purchase a portion of the shares 
which other shareholders elected not to subscribe. As a result, the Company’s shareholdings in 
this company increased from 20.82 percent to 20.94 percent. 

-  22  -Shares of income from investment in Home Product Center Plc. incorporated in the consolidated 
financial statements for the year ended 31 December 2006, amounting to Baht 123 million, were 
determined based on the financial statements of that company which were audited by its auditor 
(2005: Baht 130 million). 

Quality Construction Products Plc. 

Shares of loss from investment in Quality Construction Products Plc. incorporated in the 
consolidated financial statements for the year ended 31 December 2006, amounting to Baht 19 
million, were determined based on the financial statements of that company which were audited 
by its auditor (2005: share of income of Baht 7 million). 

Land and Houses Retail Bank Plc. 

In May 2006, Land and Houses Retail Bank Plc. increased its paid up share capital from Baht 
1,100 million to Baht 1,900 million through the sale of 8 million new ordinary shares to its 
existing shareholders, in proportion to their existing shareholding, at a price of Baht 100 per 
share. The Company exercised its right to purchase 2.2 million new ordinary shares for a total of 
Baht 216 million to maintain its percentage shareholdings. The Company paid for the shares in 
June 2006. 

Shares of loss from investment in Land and Houses Retail Bank Plc. incorporated in the 
consolidated financial statements for the year ended 31 December 2006, amounting to Baht 164 
million (2005: Baht 51 million). 

12. INVESTMENT IN OTHER COMPANY/PROVISION FOR LOSS ARISING FROM 
GUARANTEE

(Unit: Baht) 
Consolidated

2006 2005
Held by Q.H. International (BVI) Co., Ltd.
   Harbour View Co., Ltd. (Registered in Vietnam) 32,598,869 32,598,869
   Less: Allowance for impairment of investment (32,598,869) (32,598,869)
Total - -

-  23  -
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Shares of income from investment in Home Product Center Plc. incorporated in the consolidated 
financial statements for the year ended 31 December 2006, amounting to Baht 123 million, were 
determined based on the financial statements of that company which were audited by its auditor 
(2005: Baht 130 million). 

Quality Construction Products Plc. 

Shares of loss from investment in Quality Construction Products Plc. incorporated in the 
consolidated financial statements for the year ended 31 December 2006, amounting to Baht 19 
million, were determined based on the financial statements of that company which were audited 
by its auditor (2005: share of income of Baht 7 million). 

Land and Houses Retail Bank Plc. 

In May 2006, Land and Houses Retail Bank Plc. increased its paid up share capital from Baht 
1,100 million to Baht 1,900 million through the sale of 8 million new ordinary shares to its 
existing shareholders, in proportion to their existing shareholding, at a price of Baht 100 per 
share. The Company exercised its right to purchase 2.2 million new ordinary shares for a total of 
Baht 216 million to maintain its percentage shareholdings. The Company paid for the shares in 
June 2006. 

Shares of loss from investment in Land and Houses Retail Bank Plc. incorporated in the 
consolidated financial statements for the year ended 31 December 2006, amounting to Baht 164 
million (2005: Baht 51 million). 

12. INVESTMENT IN OTHER COMPANY/PROVISION FOR LOSS ARISING FROM 
GUARANTEE

(Unit: Baht) 
Consolidated

2006 2005
Held by Q.H. International (BVI) Co., Ltd.
   Harbour View Co., Ltd. (Registered in Vietnam) 32,598,869 32,598,869
   Less: Allowance for impairment of investment (32,598,869) (32,598,869)
Total - -

-  23  -
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June 2006. 

Shares of loss from investment in Land and Houses Retail Bank Plc. incorporated in the 
consolidated financial statements for the year ended 31 December 2006, amounting to Baht 164 
million (2005: Baht 51 million). 

12. INVESTMENT IN OTHER COMPANY/PROVISION FOR LOSS ARISING FROM 
GUARANTEE

(Unit: Baht) 
Consolidated

2006 2005
Held by Q.H. International (BVI) Co., Ltd.
   Harbour View Co., Ltd. (Registered in Vietnam) 32,598,869 32,598,869
   Less: Allowance for impairment of investment (32,598,869) (32,598,869)
Total - -

-  23  -As discussed in Note 27.5, the Company has an outstanding obligation in respect of loan 
guarantees provided on behalf of Harbour View Co., Ltd. equal to 50 percent of that company’s 
obligations to its bank.  For prudent reasons, the Company has set aside a partial provision of 
Baht 35 million for loss arising from guarantee. 

In January 2006, the Company received a letter from Harbour View Co. Ltd., requesting 
additional share subscription payment of USD 113,000. However, since the Company’s 
management has noted that such company consistently operated at a loss and the Company does 
not participate in the management of its operations, the Company therefore chose not to make 
additional investment. 

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 

(Unit: Baht)

 Consolidated 
Building and

Land and land Leasehold Office Furniture and Operating Vehicles equipment
improvement improvement Buildings equipment fixtures equipment and others under development Total

Cost
31 December 2005 816,817,739 300,608,331 2,466,390,733 173,425,159 525,529,571 200,098,841 128,583,029 2,297,074,139 6,908,527,542
Reclassification - 332,892,846 2,467,739,697 4,244,797 10,119,454 - 7,959,221 (2,822,956,015) -
Transfer in (out) - - (132,948) - - - - - (132,948)
Purchase 680,755,733 13,377,016 13,345,353 13,427,356 25,114,460 15,861,618 13,928,467 754,630,102 1,530,440,105
Disposal - (321,017,359) (2,452,879,504) (6,487,274) (22,609,317) (10,038,730) (3,710,269) - (2,816,742,453)
31 December 2006 1,497,573,472 325,860,834 2,494,463,331 184,610,038 538,154,168 205,921,729 146,760,448 228,748,226 5,622,092,246
Accumulated depreciation
31 December 2005 445,788 157,926,792 812,903,215 132,867,672 437,366,257 146,445,215 85,558,104 - 1,773,513,043
Depreciation for the year 749,674 44,243,809 145,238,032 17,712,366 35,793,064 17,287,277 17,376,859 - 278,401,081
Disposal - (12,195,868) (56,652,842) (1,304,711) (9,655,751) (7,858,383) (484,680) - (88,152,235)
31 December 2006 1,195,462 189,974,733 901,488,405 149,275,327 463,503,570 155,874,109 102,450,283 - 1,963,761,889
Allowance for impairment
31 December 2005 175,820,000 - 95,000,000 - - - - - 270,820,000
31 December 2006 175,820,000 - 95,000,000 - - - - - 270,820,000
Net book value
31 December 2005 640,551,951 142,681,539 1,558,487,518 40,557,487 88,163,314 53,653,626 43,024,925 2,297,074,139 4,864,194,499
31 December 2006 1,320,558,010 135,886,101 1,497,974,926 35,334,711 74,650,598 50,047,620 44,310,165 228,748,226 3,387,510,357
Depreciation for the year
2005 (Baht 164 million included in cost of rental and services, and the balance in selling and administrative expenses) 189,100,266
2006 (Baht 248 million included in cost of rental and services, and the balance in selling and administrative expenses) 278,401,081

-  24  -
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As discussed in Note 27.5, the Company has an outstanding obligation in respect of loan 
guarantees provided on behalf of Harbour View Co., Ltd. equal to 50 percent of that company’s 
obligations to its bank.  For prudent reasons, the Company has set aside a partial provision of 
Baht 35 million for loss arising from guarantee. 

In January 2006, the Company received a letter from Harbour View Co. Ltd., requesting 
additional share subscription payment of USD 113,000. However, since the Company’s 
management has noted that such company consistently operated at a loss and the Company does 
not participate in the management of its operations, the Company therefore chose not to make 
additional investment. 

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 

(Unit: Baht)

 Consolidated 
Building and

Land and land Leasehold Office Furniture and Operating Vehicles equipment
improvement improvement Buildings equipment fixtures equipment and others under development Total

Cost
31 December 2005 816,817,739 300,608,331 2,466,390,733 173,425,159 525,529,571 200,098,841 128,583,029 2,297,074,139 6,908,527,542
Reclassification - 332,892,846 2,467,739,697 4,244,797 10,119,454 - 7,959,221 (2,822,956,015) -
Transfer in (out) - - (132,948) - - - - - (132,948)
Purchase 680,755,733 13,377,016 13,345,353 13,427,356 25,114,460 15,861,618 13,928,467 754,630,102 1,530,440,105
Disposal - (321,017,359) (2,452,879,504) (6,487,274) (22,609,317) (10,038,730) (3,710,269) - (2,816,742,453)
31 December 2006 1,497,573,472 325,860,834 2,494,463,331 184,610,038 538,154,168 205,921,729 146,760,448 228,748,226 5,622,092,246
Accumulated depreciation
31 December 2005 445,788 157,926,792 812,903,215 132,867,672 437,366,257 146,445,215 85,558,104 - 1,773,513,043
Depreciation for the year 749,674 44,243,809 145,238,032 17,712,366 35,793,064 17,287,277 17,376,859 - 278,401,081
Disposal - (12,195,868) (56,652,842) (1,304,711) (9,655,751) (7,858,383) (484,680) - (88,152,235)
31 December 2006 1,195,462 189,974,733 901,488,405 149,275,327 463,503,570 155,874,109 102,450,283 - 1,963,761,889
Allowance for impairment
31 December 2005 175,820,000 - 95,000,000 - - - - - 270,820,000
31 December 2006 175,820,000 - 95,000,000 - - - - - 270,820,000
Net book value
31 December 2005 640,551,951 142,681,539 1,558,487,518 40,557,487 88,163,314 53,653,626 43,024,925 2,297,074,139 4,864,194,499
31 December 2006 1,320,558,010 135,886,101 1,497,974,926 35,334,711 74,650,598 50,047,620 44,310,165 228,748,226 3,387,510,357
Depreciation for the year
2005 (Baht 164 million included in cost of rental and services, and the balance in selling and administrative expenses) 189,100,266
2006 (Baht 248 million included in cost of rental and services, and the balance in selling and administrative expenses) 278,401,081

-  24  -

(Unit: Baht)

The Company Only 
Building and

Land and land Leasehold Office Furniture and Operating Vehicles equipment
improvement improvement Buildings equipment fixtures equipment and others under development Total

Cost
31 December 2005 816,754,121 300,066,047 2,466,333,172 171,302,733 525,065,657 197,218,329 120,897,054 22,257,050 4,619,894,163
Reclassification - 12,176,286 14,860,193 - 5,100,676 - 7,959,221 (40,096,376) -
Transfer in (out) - - (132,948) - - - - - (132,948)
Purchase 680,755,733 13,017,064 13,365,413 9,116,899 14,579,667 14,106,727 5,814,224 245,690,357 996,446,084
Disposal - (300,800) - (462,140) (7,818,085) (8,450,863) (203,977) - (17,235,865)
31 December 2006 1,497,509,854 324,958,597 2,494,425,830 179,957,492 536,927,915 202,874,193 134,466,522 227,851,031 5,598,971,434
Accumulated depreciation
31 December 2005 433,499 157,798,031 812,882,930 132,357,732 437,183,684 145,472,647 82,622,337 - 1,768,750,860
Depreciation for the year 743,312 32,441,163 88,603,373 16,426,720 33,863,605 17,291,911 15,219,676 - 204,589,760
Disposal - (300,798) - (430,980) (7,707,242) (7,647,693) (115,766) - (16,202,479)
31 December 2006 1,176,811 189,938,396 901,486,303 148,353,472 463,340,047 155,116,865 97,726,247 - 1,957,138,141
Allowance for impairment
31 December 2005 175,820,000 - 95,000,000 - - - - - 270,820,000
31 December 2006 175,820,000 - 95,000,000 - - - - - 270,820,000
Net book value
31 December 2005 640,500,622 142,268,016 1,558,450,242 38,945,001 87,881,973 51,745,682 38,274,717 22,257,050 2,580,323,303
31 December 2006 1,320,513,043 135,020,201 1,497,939,527 31,604,020 73,587,868 47,757,328 36,740,275 227,851,031 3,371,013,293
Depreciation for the year
2005 (Baht 162 million included in cost of rental and services, and the balance in selling and administrative expenses) 186,730,772
2006 (Baht 176 million included in cost of rental and services, and the balance in selling and administrative expenses) 204,589,760

As at 31 December 2006, certain plant and equipment items of the Company and its subsidiaries 
have been fully depreciated but are still in use. The original cost of those assets amounted to 
approximately Baht 734 million (2005: Baht 721 million) (The Company only: Baht 734 million, 
2005: Baht 721 million). 

During 2006, the Company hired an independent valuer to appraise the fair value of all of office 
building and serviced apartment projects of the Company and is subsidiaries, using Income 
Approach. The fair values of the office building and serviced apartment project appraised by the 
independent appraiser exceeded their net book value. 

On 21 November 2006, a subsidiary company entered into an agreement to sell a building and 
transfer leasehold rights to land of the Q. House Lumpini project to Quality Houses Property 
Fund. The subsidiary received a consideration of Baht 5,086 million (net of value added tax of 
Baht 16 million) for the transfer of its right to the building, public utilities and other related 
equipment, and the transfer of leasehold rights to land of the project. The net book value of the 
leasehold rights to land (including deposits for lease of land) and building in the consolidated 
financial statements as at the transfer date was Baht 3,047 million and the subsidiary therefore 
recognised gains on the sales of building and transfer of leasehold rights to land of Baht 2,039 
million as income in the income statements of the current year. 

-  25  -

As discussed in Note 27.5, the Company has an outstanding obligation in respect of loan 
guarantees provided on behalf of Harbour View Co., Ltd. equal to 50 percent of that company’s 
obligations to its bank.  For prudent reasons, the Company has set aside a partial provision of 
Baht 35 million for loss arising from guarantee. 

In January 2006, the Company received a letter from Harbour View Co. Ltd., requesting 
additional share subscription payment of USD 113,000. However, since the Company’s 
management has noted that such company consistently operated at a loss and the Company does 
not participate in the management of its operations, the Company therefore chose not to make 
additional investment. 

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 

(Unit: Baht)

 Consolidated 
Building and

Land and land Leasehold Office Furniture and Operating Vehicles equipment
improvement improvement Buildings equipment fixtures equipment and others under development Total

Cost
31 December 2005 816,817,739 300,608,331 2,466,390,733 173,425,159 525,529,571 200,098,841 128,583,029 2,297,074,139 6,908,527,542
Reclassification - 332,892,846 2,467,739,697 4,244,797 10,119,454 - 7,959,221 (2,822,956,015) -
Transfer in (out) - - (132,948) - - - - - (132,948)
Purchase 680,755,733 13,377,016 13,345,353 13,427,356 25,114,460 15,861,618 13,928,467 754,630,102 1,530,440,105
Disposal - (321,017,359) (2,452,879,504) (6,487,274) (22,609,317) (10,038,730) (3,710,269) - (2,816,742,453)
31 December 2006 1,497,573,472 325,860,834 2,494,463,331 184,610,038 538,154,168 205,921,729 146,760,448 228,748,226 5,622,092,246
Accumulated depreciation
31 December 2005 445,788 157,926,792 812,903,215 132,867,672 437,366,257 146,445,215 85,558,104 - 1,773,513,043
Depreciation for the year 749,674 44,243,809 145,238,032 17,712,366 35,793,064 17,287,277 17,376,859 - 278,401,081
Disposal - (12,195,868) (56,652,842) (1,304,711) (9,655,751) (7,858,383) (484,680) - (88,152,235)
31 December 2006 1,195,462 189,974,733 901,488,405 149,275,327 463,503,570 155,874,109 102,450,283 - 1,963,761,889
Allowance for impairment
31 December 2005 175,820,000 - 95,000,000 - - - - - 270,820,000
31 December 2006 175,820,000 - 95,000,000 - - - - - 270,820,000
Net book value
31 December 2005 640,551,951 142,681,539 1,558,487,518 40,557,487 88,163,314 53,653,626 43,024,925 2,297,074,139 4,864,194,499
31 December 2006 1,320,558,010 135,886,101 1,497,974,926 35,334,711 74,650,598 50,047,620 44,310,165 228,748,226 3,387,510,357
Depreciation for the year
2005 (Baht 164 million included in cost of rental and services, and the balance in selling and administrative expenses) 189,100,266
2006 (Baht 248 million included in cost of rental and services, and the balance in selling and administrative expenses) 278,401,081
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31  2549 1,497,573,472 325,860,834 2,494,463,331 184,610,038 538,154,168 205,921,729 146,760,448 228,748,226 5,622,092,246

31 2548 445,788 157,926,792 812,903,215 132,867,672 437,366,257 146,445,215 85,558,104 - 1,773,513,043
749,674 44,243,809 145,238,032 17,712,366 35,793,064 17,287,277 17,376,859 - 278,401,081

- (12,195,868) (56,652,842) (1,304,711) (9,655,751) (7,858,383) (484,680) - (88,152,235)
31  2549 1,195,462 189,974,733 901,488,405 149,275,327 463,503,570 155,874,109 102,450,283 - 1,963,761,889

31  2548 175,820,000 - 95,000,000 - - - - - 270,820,000
31  2549 175,820,000 - 95,000,000 - - - - - 270,820,000

31  2548 640,551,951 142,681,539 1,558,487,518 40,557,487 88,163,314 53,653,626 43,024,925 2,297,074,139 4,864,194,499

31  2549 1,320,558,010 135,886,101 1,497,974,926 35,334,711 74,650,598 50,047,620 44,310,165 228,748,226 3,387,510,357

2548 (164 ) 189,100,266

2549 (248 ) 278,401,081

 ( : )

31  2548 816,754,121 300,066,047 2,466,333,172 171,302,733 525,065,657 197,218,329 120,897,054 22,257,050 4,619,894,163
- 12,176,286 14,860,193 - 5,100,676 - 7,959,221 (40,096,376) -

 ( ) - - (132,948) - - - - - (132,948)
680,755,733 13,017,064 13,365,413 9,116,899 14,579,667 14,106,727 5,814,224 245,690,357 996,446,084

- (300,800) - (462,140) (7,818,085) (8,450,863) (203,977) - (17,235,865)
31  2549 1,497,509,854 324,958,597 2,494,425,830 179,957,492 536,927,915 202,874,193 134,466,522 227,851,031 5,598,971,434

31 2548 433,499 157,798,031 812,882,930 132,357,732 437,183,684 145,472,647 82,622,337 - 1,768,750,860
743,312 32,441,163 88,603,373 16,426,720 33,863,605 17,291,911 15,219,676 - 204,589,760

- (300,798) - (430,980) (7,707,242) (7,647,693) (115,766) - (16,202,479)
31  2549 1,176,811 189,938,396 901,486,303 148,353,472 463,340,047 155,116,865 97,726,247 - 1,957,138,141

31  2548 175,820,000 - 95,000,000 - - - - - 270,820,000
31  2549 175,820,000 - 95,000,000 - - - - - 270,820,000

31  2548 640,500,622 142,268,016 1,558,450,242 38,945,001 87,881,973 51,745,682 38,274,717 22,257,050 2,580,323,303

31  2549 1,320,513,043 135,020,201 1,497,939,527 31,604,020 73,587,868 47,757,328 36,740,275 227,851,031 3,371,013,293

2548 (162 ) 186,730,772

2549 (176 ) 204,589,760
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(Unit: Baht)

The Company Only 
Building and

Land and land Leasehold Office Furniture and Operating Vehicles equipment
improvement improvement Buildings equipment fixtures equipment and others under development Total

Cost
31 December 2005 816,754,121 300,066,047 2,466,333,172 171,302,733 525,065,657 197,218,329 120,897,054 22,257,050 4,619,894,163
Reclassification - 12,176,286 14,860,193 - 5,100,676 - 7,959,221 (40,096,376) -
Transfer in (out) - - (132,948) - - - - - (132,948)
Purchase 680,755,733 13,017,064 13,365,413 9,116,899 14,579,667 14,106,727 5,814,224 245,690,357 996,446,084
Disposal - (300,800) - (462,140) (7,818,085) (8,450,863) (203,977) - (17,235,865)
31 December 2006 1,497,509,854 324,958,597 2,494,425,830 179,957,492 536,927,915 202,874,193 134,466,522 227,851,031 5,598,971,434
Accumulated depreciation
31 December 2005 433,499 157,798,031 812,882,930 132,357,732 437,183,684 145,472,647 82,622,337 - 1,768,750,860
Depreciation for the year 743,312 32,441,163 88,603,373 16,426,720 33,863,605 17,291,911 15,219,676 - 204,589,760
Disposal - (300,798) - (430,980) (7,707,242) (7,647,693) (115,766) - (16,202,479)
31 December 2006 1,176,811 189,938,396 901,486,303 148,353,472 463,340,047 155,116,865 97,726,247 - 1,957,138,141
Allowance for impairment
31 December 2005 175,820,000 - 95,000,000 - - - - - 270,820,000
31 December 2006 175,820,000 - 95,000,000 - - - - - 270,820,000
Net book value
31 December 2005 640,500,622 142,268,016 1,558,450,242 38,945,001 87,881,973 51,745,682 38,274,717 22,257,050 2,580,323,303
31 December 2006 1,320,513,043 135,020,201 1,497,939,527 31,604,020 73,587,868 47,757,328 36,740,275 227,851,031 3,371,013,293
Depreciation for the year
2005 (Baht 162 million included in cost of rental and services, and the balance in selling and administrative expenses) 186,730,772
2006 (Baht 176 million included in cost of rental and services, and the balance in selling and administrative expenses) 204,589,760

As at 31 December 2006, certain plant and equipment items of the Company and its subsidiaries 
have been fully depreciated but are still in use. The original cost of those assets amounted to 
approximately Baht 734 million (2005: Baht 721 million) (The Company only: Baht 734 million, 
2005: Baht 721 million). 

During 2006, the Company hired an independent valuer to appraise the fair value of all of office 
building and serviced apartment projects of the Company and is subsidiaries, using Income 
Approach. The fair values of the office building and serviced apartment project appraised by the 
independent appraiser exceeded their net book value. 

On 21 November 2006, a subsidiary company entered into an agreement to sell a building and 
transfer leasehold rights to land of the Q. House Lumpini project to Quality Houses Property 
Fund. The subsidiary received a consideration of Baht 5,086 million (net of value added tax of 
Baht 16 million) for the transfer of its right to the building, public utilities and other related 
equipment, and the transfer of leasehold rights to land of the project. The net book value of the 
leasehold rights to land (including deposits for lease of land) and building in the consolidated 
financial statements as at the transfer date was Baht 3,047 million and the subsidiary therefore 
recognised gains on the sales of building and transfer of leasehold rights to land of Baht 2,039 
million as income in the income statements of the current year. 

-  25  -Under the agreement to sell the building and transfer the leasehold rights to land of Q. House 
Lumpini, the subsidiary has provide guarantees of net income of the project for the fiscal years 
2007, 2008 and 2009 in favor of the Fund, in amounts of Baht 435 million, Baht 450 million and 
Baht 465 million, respectively. The subsidiary has estimated provision for loss from such 
guarantee at the present value of the cash flows which it expects to pay to the Fund, a total of 
Baht 97 million, and recorded it as an expense in the income statements of the current year. 

As discussed in Note 11, the Company acquired 25.66 percent of the registered units of Quality 
Houses Property Fund. The Company treated a part of the gains on sales of building and transfer 
of leasehold rights to land to the Fund, in proportion to its investment in the Fund, as unrealised 
gains. This was presented as a deduction item in the investments in associated company account 
in the balance sheets. In addition, the Company treated a part of the expenses on providing 
guarantee of net income of the project, in proportion to its investment in the Fund, as unrealised 
expenses. This was presented included in the investments in associated company account in the 
balance sheets. 

On 21 November 2006, the Company entered into an agreement to lease immovable properties of 
Q. House Ploenchit project to Quality Houses Property Fund, whereby the Company agreed to 
lease land, building and other related equipment to the Fund and in return received 30 years’ 
rental for the land, building, public utilities and other related equipment of the project totaling 
Baht 819 million. The Company recorded this rental fees as “Rental income received in advance” 
in the balance sheets, and it will be recognised as income over the period of the lease contract. 

The agreement to lease immovable properties of Q. House Ploenchit project and the agreement to 
sell building and transfer leasehold rights to land of the Q. House Lumpini stipulated certain 
conditions. These pertain to, among other thing, insurance of the building, rights and sharing of 
compensation in cases where there is any damage to the building, and sharing of compensation for 
any expropriation of the land and building of the projects by the government or any public 
agency.

The Company and its subsidiaries have mortgaged most of its plots of land and structures thereon 
as collateral for short-term and long-term credit facilities granted by commercial banks. 
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14. LAND AND PROJECT DEVELOPMENT COSTS 

(Unit: Baht) 

Consolidated
2006 2005

Provision
Construction for loss on 

Interest under diminution in Net project Net project 
Projects Land cost development Total value of projects value value

Vararom Lake View Phase 3 153,564,889 158,081,414 58,455,545 370,101,848 (78,943,256) 291,158,592 291,158,592
Vararom Kaewnawarat Phase 1 64,939,272 2,555,180 88,201,239 155,695,691 - 155,695,691 60,418,050
Vararom Kaewnawarat Phase 2 70,173,898 - 12,605 70,186,503 - 70,186,503 70,186,503
Vararom Charoen Muang 89,685,790 3,143,600 120,644,195 213,473,585 - 213,473,585 66,811,701
Vararom Phaholyothin-Saimai - - - - - - 208,151,450
Laddarom Elegance Middle Ring Road
   - Mahidol 140,651,248 - - 140,651,248 - 140,651,248 -
Laddarom Wongwaen-Satorn 558,558,709 29,098,223 182,893,198 770,550,130 - 770,550,130 593,069,437
Laddarom Elegance Phraram 5 - - - - - - 193,903,370
Casa Ville Phraram 5 413,497,645 - 348,050 413,845,695 - 413,845,695 89,501,500
Laddarom Elegance City Hall 199,998,878 8,877,366 24,842,839 233,719,083 - 233,719,083 212,773,634
Laddarom Ratchaphruk Pinklao 453,763,419 9,643,514 83,441,366 546,848,299 - 546,848,299 237,432,687
Laddarom Ratchaphruk Rattanatibet - - - - - - 197,983,748
Prukpirom Regent Ratchaphruk 
   Satorn 632,769,299 11,258,309 85,133,584 729,161,192 - 729,161,192 162,474,910
Casa Ville Suvarnabhumi 299,650,114 90,841,772 17,756,695 408,248,581 (153,940,000) 254,308,581 234,791,718
Casa Ville Watcharapol Phase 1-2 - - - - - - 410,168,806
Casa Ville Ratchaphruk-Rattanatibet - - - - - - 485,567,608
Casa City Ekamai-Ramintra 

Sukontasawat 1 - - - - - - 196,183,368
Casa City Ekamai-Ramintra 
   Sukontasawat 2 92,961,000 3,477,743 5,785,024 102,223,767 - 102,223,767 95,832,865
Casa Ville Phraram 2 - - - - - - 156,194,002
Casa City Ladprao - - - - - - 140,872,452
Casa Ville Srinakarindr - - - - - - 41,579,200
Casa Ville Wongwaen-Lumlukka 1 181,137,653 - 338,290 181,475,943 - 181,475,943 181,137,653
Casa Ville WongWaen-Lumlukka 2 99,910,000 - - 99,910,000 - 99,910,000 -
Casa Ville Kaset-Navamintr 364,259,000 - - 364,259,000 - 364,259,000 -
Casa City Ekamai-Ramintra Nuanchan 1 125,298,385 5,801,990 40,735,294 171,835,669 - 171,835,669 -
Casa City Ekamai-Ramintra Nuanchan 2 150,829,447 - - 150,829,447 - 150,829,447 -
Casa City Ramkamheang 110,000,000 4,603,341 53,437,651 168,040,992 - 168,040,992 -
Casa Ville Ekamai-Ramintra 461,407,555 2,894,498 11,379,668 475,681,721 - 475,681,721 -
Casa Ville Ratchaphruk-Rattanatibet 2 111,398,500 - - 111,398,500 - 111,398,500 -
Casa Ville Chaiyaphruk Changwattana 20,125,000 - - 20,125,000 - 20,125,000 -
Rangsit Klong 6 16,920,000 26,243,581 681,102 43,844,683 - 43,844,683 43,844,683
Ma-rim Chiengmai 21,961,056 3,218,348 - 25,179,404 (5,090,000) 20,089,404 20,089,404
Total 4,833,460,757 359,738,879 774,086,345 5,967,285,981 (237,973,256) 5,729,312,725 4,390,127,341
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(Unit: Baht) 

Consolidated
2006 2005
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Interest under diminution in Net project Net project 
Projects Land cost development Total value of projects value value

Vararom Lake View Phase 3 153,564,889 158,081,414 58,455,545 370,101,848 (78,943,256) 291,158,592 291,158,592
Vararom Kaewnawarat Phase 1 64,939,272 2,555,180 88,201,239 155,695,691 - 155,695,691 60,418,050
Vararom Kaewnawarat Phase 2 70,173,898 - 12,605 70,186,503 - 70,186,503 70,186,503
Vararom Charoen Muang 89,685,790 3,143,600 120,644,195 213,473,585 - 213,473,585 66,811,701
Vararom Phaholyothin-Saimai - - - - - - 208,151,450
Laddarom Elegance Middle Ring Road
   - Mahidol 140,651,248 - - 140,651,248 - 140,651,248 -
Laddarom Wongwaen-Satorn 558,558,709 29,098,223 182,893,198 770,550,130 - 770,550,130 593,069,437
Laddarom Elegance Phraram 5 - - - - - - 193,903,370
Casa Ville Phraram 5 413,497,645 - 348,050 413,845,695 - 413,845,695 89,501,500
Laddarom Elegance City Hall 199,998,878 8,877,366 24,842,839 233,719,083 - 233,719,083 212,773,634
Laddarom Ratchaphruk Pinklao 453,763,419 9,643,514 83,441,366 546,848,299 - 546,848,299 237,432,687
Laddarom Ratchaphruk Rattanatibet - - - - - - 197,983,748
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Casa City Ekamai-Ramintra 
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   Sukontasawat 2 92,961,000 3,477,743 5,785,024 102,223,767 - 102,223,767 95,832,865
Casa Ville Phraram 2 - - - - - - 156,194,002
Casa City Ladprao - - - - - - 140,872,452
Casa Ville Srinakarindr - - - - - - 41,579,200
Casa Ville Wongwaen-Lumlukka 1 181,137,653 - 338,290 181,475,943 - 181,475,943 181,137,653
Casa Ville WongWaen-Lumlukka 2 99,910,000 - - 99,910,000 - 99,910,000 -
Casa Ville Kaset-Navamintr 364,259,000 - - 364,259,000 - 364,259,000 -
Casa City Ekamai-Ramintra Nuanchan 1 125,298,385 5,801,990 40,735,294 171,835,669 - 171,835,669 -
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Under the agreement to sell the building and transfer the leasehold rights to land of Q. House 
Lumpini, the subsidiary has provide guarantees of net income of the project for the fiscal years 
2007, 2008 and 2009 in favor of the Fund, in amounts of Baht 435 million, Baht 450 million and 
Baht 465 million, respectively. The subsidiary has estimated provision for loss from such 
guarantee at the present value of the cash flows which it expects to pay to the Fund, a total of 
Baht 97 million, and recorded it as an expense in the income statements of the current year. 

As discussed in Note 11, the Company acquired 25.66 percent of the registered units of Quality 
Houses Property Fund. The Company treated a part of the gains on sales of building and transfer 
of leasehold rights to land to the Fund, in proportion to its investment in the Fund, as unrealised 
gains. This was presented as a deduction item in the investments in associated company account 
in the balance sheets. In addition, the Company treated a part of the expenses on providing 
guarantee of net income of the project, in proportion to its investment in the Fund, as unrealised 
expenses. This was presented included in the investments in associated company account in the 
balance sheets. 

On 21 November 2006, the Company entered into an agreement to lease immovable properties of 
Q. House Ploenchit project to Quality Houses Property Fund, whereby the Company agreed to 
lease land, building and other related equipment to the Fund and in return received 30 years’ 
rental for the land, building, public utilities and other related equipment of the project totaling 
Baht 819 million. The Company recorded this rental fees as “Rental income received in advance” 
in the balance sheets, and it will be recognised as income over the period of the lease contract. 

The agreement to lease immovable properties of Q. House Ploenchit project and the agreement to 
sell building and transfer leasehold rights to land of the Q. House Lumpini stipulated certain 
conditions. These pertain to, among other thing, insurance of the building, rights and sharing of 
compensation in cases where there is any damage to the building, and sharing of compensation for 
any expropriation of the land and building of the projects by the government or any public 
agency.

The Company and its subsidiaries have mortgaged most of its plots of land and structures thereon 
as collateral for short-term and long-term credit facilities granted by commercial banks. 

-  26  -



219Annual Report  2006

 21  2549 

 30  819  “
”

14.
( : )

2549 2548

 3 153,564,889 158,081,414 58,455,545 370,101,848 (78,943,256) 291,158,592 291,158,592
 1 64,939,272 2,555,180 88,201,239 155,695,691 - 155,695,691 60,418,050
 2 70,173,898 - 12,605 70,186,503 - 70,186,503 70,186,503

89,685,790 3,143,600 120,644,195 213,473,585 - 213,473,585 66,811,701
- - - - - - - 208,151,450

 Elegance .
140,651,248 - - 140,651,248 - 140,651,248 -

- 558,558,709 29,098,223 182,893,198 770,550,130 - 770,550,130 593,069,437
 Elegance  5 - - - - - - 193,903,370

 5 413,497,645 - 348,050 413,845,695 - 413,845,695 89,501,500
 Elegance 199,998,878 8,877,366 24,842,839 233,719,083 - 233,719,083 212,773,634

453,763,419 9,643,514 83,441,366 546,848,299 - 546,848,299 237,432,687
- - - - - - - 197,983,748

 Regent 632,769,299 11,258,309 85,133,584 729,161,192 - 729,161,192 162,474,910
 299,650,114 90,841,772 17,756,695 408,248,581 (153,940,000) 254,308,581 234,791,718

 1-2 - - - - - - 410,168,806
- - - - - - - 485,567,608

1
- - - - - - 196,183,368

2
92,961,000 3,477,743 5,785,024 102,223,767 - 102,223,767 95,832,865

-  26  -

 21  2549 

 30  819  “
”

14.
( : )

2549 2548

 3 153,564,889 158,081,414 58,455,545 370,101,848 (78,943,256) 291,158,592 291,158,592
 1 64,939,272 2,555,180 88,201,239 155,695,691 - 155,695,691 60,418,050
 2 70,173,898 - 12,605 70,186,503 - 70,186,503 70,186,503

89,685,790 3,143,600 120,644,195 213,473,585 - 213,473,585 66,811,701
- - - - - - - 208,151,450

 Elegance .
140,651,248 - - 140,651,248 - 140,651,248 -

- 558,558,709 29,098,223 182,893,198 770,550,130 - 770,550,130 593,069,437
 Elegance  5 - - - - - - 193,903,370

 5 413,497,645 - 348,050 413,845,695 - 413,845,695 89,501,500
 Elegance 199,998,878 8,877,366 24,842,839 233,719,083 - 233,719,083 212,773,634

453,763,419 9,643,514 83,441,366 546,848,299 - 546,848,299 237,432,687
- - - - - - - 197,983,748

 Regent 632,769,299 11,258,309 85,133,584 729,161,192 - 729,161,192 162,474,910
299,650,114 90,841,772 17,756,695 408,248,581 (153,940,000) 254,308,581 234,791,718

 1-2 - - - - - - 410,168,806
- - - - - - - 485,567,608

 1 - - - - - - 196,183,368
 2 92,961,000 3,477,743 5,785,024 102,223,767 - 102,223,767 95,832,865

-  26  -

 21  2549 

 30  819  “
”

14.
( : )

2549 2548

 3 153,564,889 158,081,414 58,455,545 370,101,848 (78,943,256) 291,158,592 291,158,592
 1 64,939,272 2,555,180 88,201,239 155,695,691 - 155,695,691 60,418,050
 2 70,173,898 - 12,605 70,186,503 - 70,186,503 70,186,503

89,685,790 3,143,600 120,644,195 213,473,585 - 213,473,585 66,811,701
- - - - - - - 208,151,450

 Elegance .
140,651,248 - - 140,651,248 - 140,651,248 -

- 558,558,709 29,098,223 182,893,198 770,550,130 - 770,550,130 593,069,437
 Elegance  5 - - - - - - 193,903,370

 5 413,497,645 - 348,050 413,845,695 - 413,845,695 89,501,500
 Elegance 199,998,878 8,877,366 24,842,839 233,719,083 - 233,719,083 212,773,634

453,763,419 9,643,514 83,441,366 546,848,299 - 546,848,299 237,432,687
- - - - - - - 197,983,748

 Regent 632,769,299 11,258,309 85,133,584 729,161,192 - 729,161,192 162,474,910
299,650,114 90,841,772 17,756,695 408,248,581 (153,940,000) 254,308,581 234,791,718

 1-2 - - - - - - 410,168,806
- - - - - - - 485,567,608

 1 - - - - - - 196,183,368
 2 92,961,000 3,477,743 5,785,024 102,223,767 - 102,223,767 95,832,865

-  26  -

( : )

2549 2548

 2 - - - - - - 156,194,002
- - - - - - 140,872,452
- - - - - - 41,579,200

-  1 181,137,653 - 338,290 181,475,943 - 181,475,943 181,137,653
-  2 99,910,000 - - 99,910,000 - 99,910,000 -

 364,259,000 - - 364,259,000 - 364,259,000 -
-  1 125,298,385 5,801,990 40,735,294 171,835,669 - 171,835,669 -
-  2 150,829,447 - - 150,829,447 - 150,829,447 -

110,000,000 4,603,341 53,437,651 168,040,992 - 168,040,992 -
- 461,407,555 2,894,498 11,379,668 475,681,721 - 475,681,721 -

-  2 111,398,500 - - 111,398,500 - 111,398,500 -
- 20,125,000 - - 20,125,000 - 20,125,000 -

 6 16,920,000 26,243,581 681,102 43,844,683 - 43,844,683 43,844,683
21,961,056 3,218,348 - 25,179,404 (5,090,000) 20,089,404 20,089,404

4,833,460,757 359,738,879 774,086,345 5,967,285,981 (237,973,256) 5,729,312,725 4,390,127,341

 ( : )

2549 2548

 3 153,564,889 158,081,414 58,455,545 370,101,848 (78,943,256) 291,158,592 291,158,592
 1 64,939,272 2,555,180 88,201,238 155,695,690 - 155,695,690 60,418,050
 2 70,173,898 - 12,605 70,186,503 - 70,186,503 70,186,503

89,685,790 3,143,600 120,644,195 213,473,585 - 213,473,585 66,811,701
- - - - - - - 208,151,450

 Elegance .
   - 140,651,248 - - 140,651,248 - 140,651,248 -

- 558,558,709 29,098,223 182,893,198 770,550,130 - 770,550,130 593,069,437
 Elegance  5 - - - - - - 193,903,370

 5 413,497,645 - 348,050 413,845,695 - 413,845,695 89,501,500
 Elegance 199,998,878 8,877,367 24,842,839 233,719,084 - 233,719,084 212,773,634

444,231,609 9,643,514 83,441,366 537,316,489 - 537,316,489 237,432,687
 Regent  632,769,298 11,258,309 85,133,584 729,161,191 - 729,161,191 162,474,910

 296,988,334 90,841,772 18,127,361 405,957,467 (153,940,000) 252,017,467 232,129,938
 1-2 - - - - - - 391,943,388

 364,259,000 - - 364,259,000 - 364,259,000 -
 6 16,920,000 26,243,581 681,102 43,844,683 - 43,844,683 43,844,683

21,961,056 3,218,349 - 25,179,405 (5,090,000) 20,089,405 20,089,404
3,468,199,626 342,961,309 662,781,083 4,473,942,018 (237,973,256) 4,235,968,762 2,873,889,247
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14.
( : )

2549 2548

 3 153,564,889 158,081,414 58,455,545 370,101,848 (78,943,256) 291,158,592 291,158,592
 1 64,939,272 2,555,180 88,201,239 155,695,691 - 155,695,691 60,418,050
 2 70,173,898 - 12,605 70,186,503 - 70,186,503 70,186,503

89,685,790 3,143,600 120,644,195 213,473,585 - 213,473,585 66,811,701
- - - - - - - 208,151,450

 Elegance .
140,651,248 - - 140,651,248 - 140,651,248 -

- 558,558,709 29,098,223 182,893,198 770,550,130 - 770,550,130 593,069,437
 Elegance  5 - - - - - - 193,903,370

 5 413,497,645 - 348,050 413,845,695 - 413,845,695 89,501,500
 Elegance 199,998,878 8,877,366 24,842,839 233,719,083 - 233,719,083 212,773,634

453,763,419 9,643,514 83,441,366 546,848,299 - 546,848,299 237,432,687
- - - - - - - 197,983,748

 Regent 632,769,299 11,258,309 85,133,584 729,161,192 - 729,161,192 162,474,910
 299,650,114 90,841,772 17,756,695 408,248,581 (153,940,000) 254,308,581 234,791,718

 1-2 - - - - - - 410,168,806
- - - - - - - 485,567,608

1
- - - - - - 196,183,368

2
92,961,000 3,477,743 5,785,024 102,223,767 - 102,223,767 95,832,865
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(Unit: Baht) 

The Company Only 
2006 2005

Provision
Construction for loss on 

Interest under diminution in Net project Net project 
Projects Land cost development Total value of projects value value

Vararom Lake View Phase 3 153,564,889 158,081,414 58,455,545 370,101,848 (78,943,256) 291,158,592 291,158,592
Vararom Kaewnawarat Phase 1 64,939,272 2,555,180 88,201,238 155,695,690 - 155,695,690 60,418,050
Vararom Kaewnawarat Phase 2 70,173,898 - 12,605 70,186,503 - 70,186,503 70,186,503
Vararom Charoen Muang 89,685,790 3,143,600 120,644,195 213,473,585 - 213,473,585 66,811,701
Vararom Phaholyothin-Saimai - - - - - - 208,151,450
Vararom Elegance Middle Ring Road
     - Mahidol 140,651,248 - - 140,651,248 - 140,651,248 -
Laddarom Wongwaen-Satorn 558,558,709 29,098,223 182,893,198 770,550,130 - 770,550,130 593,069,437
Laddarom Elegance Phraram 5 - - - - - - 193,903,370
Casa Ville Phraram 5 413,497,645 - 348,050 413,845,695 - 413,845,695 89,501,500
Laddarom Elegance City Hall 199,998,878 8,877,367 24,842,839 233,719,084 - 233,719,084 212,773,634
Laddarom Ratchaphruk - Pinklao 
Prukpirom Regent Ratchaphruk 444,231,609 9,643,514 83,441,366 537,316,489 - 537,316,489 237,432,687
   Satorn 632,769,298 11,258,309 85,133,584 729,161,191 - 729,161,191 162,474,910
Casa Ville Suvarnabhumi 296,988,334 90,841,772 18,127,361 405,957,467 (153,940,000) 252,017,467 232,129,938
Casa Ville Watcharapol Phase 1-2 - - - - - - 391,943,388
Casa Ville Kaset-Navamintr 364,259,000 - - 364,259,000 - 364,259,000 -
Rangsit Klong 6 16,920,000 26,243,581 681,102 43,844,683 - 43,844,683 43,844,683
Ma-rim Chiengmai 21,961,056 3,218,349 - 25,179,405 (5,090,000) 20,089,405 20,089,404
Total 3,468,199,626 342,961,309 662,781,083 4,473,942,018 (237,973,256) 4,235,968,762 2,873,889,247

During 2006, the Company hired an independent valuer to appraise the fair value of the land and 
project development of its and its subsidiaries’ projects, using the cost method. Under this 
method, the values of the land were appraised on the basis of market value, which was determined 
based on information as to sales and purchases of property in nearby areas or similar areas, and at 
similar times, and then compared to the appraised assets based on consideration of total area, 
shape, usage, location, and other factors. The values of construction were appraised on the basis 
of replacement costs. The fair values of the land and project development appraised by the 
independent appraiser on this basis exceeded the net project values. 

During the current year, the Company and its subsidiaries included borrowing costs of Baht 73 
million (2005: Baht 62 million) as cost of “Land and project development costs” (The Company 
only: Baht 56 million, 2005: Baht 24 million). 

The Company and its subsidiaries have mortgaged most of its land and structures thereon as 
collateral for short-term and long-term credit facilities granted by commercial banks. 
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14. LAND AND PROJECT DEVELOPMENT COSTS 

(Unit: Baht) 

Consolidated
2006 2005

Provision
Construction for loss on 

Interest under diminution in Net project Net project 
Projects Land cost development Total value of projects value value

Vararom Lake View Phase 3 153,564,889 158,081,414 58,455,545 370,101,848 (78,943,256) 291,158,592 291,158,592
Vararom Kaewnawarat Phase 1 64,939,272 2,555,180 88,201,239 155,695,691 - 155,695,691 60,418,050
Vararom Kaewnawarat Phase 2 70,173,898 - 12,605 70,186,503 - 70,186,503 70,186,503
Vararom Charoen Muang 89,685,790 3,143,600 120,644,195 213,473,585 - 213,473,585 66,811,701
Vararom Phaholyothin-Saimai - - - - - - 208,151,450
Laddarom Elegance Middle Ring Road
   - Mahidol 140,651,248 - - 140,651,248 - 140,651,248 -
Laddarom Wongwaen-Satorn 558,558,709 29,098,223 182,893,198 770,550,130 - 770,550,130 593,069,437
Laddarom Elegance Phraram 5 - - - - - - 193,903,370
Casa Ville Phraram 5 413,497,645 - 348,050 413,845,695 - 413,845,695 89,501,500
Laddarom Elegance City Hall 199,998,878 8,877,366 24,842,839 233,719,083 - 233,719,083 212,773,634
Laddarom Ratchaphruk Pinklao 453,763,419 9,643,514 83,441,366 546,848,299 - 546,848,299 237,432,687
Laddarom Ratchaphruk Rattanatibet - - - - - - 197,983,748
Prukpirom Regent Ratchaphruk 
   Satorn 632,769,299 11,258,309 85,133,584 729,161,192 - 729,161,192 162,474,910
Casa Ville Suvarnabhumi 299,650,114 90,841,772 17,756,695 408,248,581 (153,940,000) 254,308,581 234,791,718
Casa Ville Watcharapol Phase 1-2 - - - - - - 410,168,806
Casa Ville Ratchaphruk-Rattanatibet - - - - - - 485,567,608
Casa City Ekamai-Ramintra 

Sukontasawat 1 - - - - - - 196,183,368
Casa City Ekamai-Ramintra 
   Sukontasawat 2 92,961,000 3,477,743 5,785,024 102,223,767 - 102,223,767 95,832,865
Casa Ville Phraram 2 - - - - - - 156,194,002
Casa City Ladprao - - - - - - 140,872,452
Casa Ville Srinakarindr - - - - - - 41,579,200
Casa Ville Wongwaen-Lumlukka 1 181,137,653 - 338,290 181,475,943 - 181,475,943 181,137,653
Casa Ville WongWaen-Lumlukka 2 99,910,000 - - 99,910,000 - 99,910,000 -
Casa Ville Kaset-Navamintr 364,259,000 - - 364,259,000 - 364,259,000 -
Casa City Ekamai-Ramintra Nuanchan 1 125,298,385 5,801,990 40,735,294 171,835,669 - 171,835,669 -
Casa City Ekamai-Ramintra Nuanchan 2 150,829,447 - - 150,829,447 - 150,829,447 -
Casa City Ramkamheang 110,000,000 4,603,341 53,437,651 168,040,992 - 168,040,992 -
Casa Ville Ekamai-Ramintra 461,407,555 2,894,498 11,379,668 475,681,721 - 475,681,721 -
Casa Ville Ratchaphruk-Rattanatibet 2 111,398,500 - - 111,398,500 - 111,398,500 -
Casa Ville Chaiyaphruk Changwattana 20,125,000 - - 20,125,000 - 20,125,000 -
Rangsit Klong 6 16,920,000 26,243,581 681,102 43,844,683 - 43,844,683 43,844,683
Ma-rim Chiengmai 21,961,056 3,218,348 - 25,179,404 (5,090,000) 20,089,404 20,089,404
Total 4,833,460,757 359,738,879 774,086,345 5,967,285,981 (237,973,256) 5,729,312,725 4,390,127,341

-  27  -



221Annual Report  2006

( : )

2549 2548

 2 - - - - - - 156,194,002
- - - - - - 140,872,452
- - - - - - 41,579,200

-  1 181,137,653 - 338,290 181,475,943 - 181,475,943 181,137,653
-  2 99,910,000 - - 99,910,000 - 99,910,000 -
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- 20,125,000 - - 20,125,000 - 20,125,000 -

 6 16,920,000 26,243,581 681,102 43,844,683 - 43,844,683 43,844,683
21,961,056 3,218,348 - 25,179,404 (5,090,000) 20,089,404 20,089,404

4,833,460,757 359,738,879 774,086,345 5,967,285,981 (237,973,256) 5,729,312,725 4,390,127,341
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 3 153,564,889 158,081,414 58,455,545 370,101,848 (78,943,256) 291,158,592 291,158,592
 1 64,939,272 2,555,180 88,201,238 155,695,690 - 155,695,690 60,418,050
 2 70,173,898 - 12,605 70,186,503 - 70,186,503 70,186,503

89,685,790 3,143,600 120,644,195 213,473,585 - 213,473,585 66,811,701
- - - - - - - 208,151,450

 Elegance .
   - 140,651,248 - - 140,651,248 - 140,651,248 -

- 558,558,709 29,098,223 182,893,198 770,550,130 - 770,550,130 593,069,437
 Elegance  5 - - - - - - 193,903,370

 5 413,497,645 - 348,050 413,845,695 - 413,845,695 89,501,500
 Elegance 199,998,878 8,877,367 24,842,839 233,719,084 - 233,719,084 212,773,634

444,231,609 9,643,514 83,441,366 537,316,489 - 537,316,489 237,432,687
 Regent  632,769,298 11,258,309 85,133,584 729,161,191 - 729,161,191 162,474,910

 296,988,334 90,841,772 18,127,361 405,957,467 (153,940,000) 252,017,467 232,129,938
 1-2 - - - - - - 391,943,388

 364,259,000 - - 364,259,000 - 364,259,000 -
 6 16,920,000 26,243,581 681,102 43,844,683 - 43,844,683 43,844,683

21,961,056 3,218,349 - 25,179,405 (5,090,000) 20,089,405 20,089,404
3,468,199,626 342,961,309 662,781,083 4,473,942,018 (237,973,256) 4,235,968,762 2,873,889,247
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 Elegance 199,998,878 8,877,367 24,842,839 233,719,084 - 233,719,084 212,773,634
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(Unit: Baht) 
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2006 2005

Provision
Construction for loss on 

Interest under diminution in Net project Net project 
Projects Land cost development Total value of projects value value

Vararom Lake View Phase 3 153,564,889 158,081,414 58,455,545 370,101,848 (78,943,256) 291,158,592 291,158,592
Vararom Kaewnawarat Phase 1 64,939,272 2,555,180 88,201,238 155,695,690 - 155,695,690 60,418,050
Vararom Kaewnawarat Phase 2 70,173,898 - 12,605 70,186,503 - 70,186,503 70,186,503
Vararom Charoen Muang 89,685,790 3,143,600 120,644,195 213,473,585 - 213,473,585 66,811,701
Vararom Phaholyothin-Saimai - - - - - - 208,151,450
Vararom Elegance Middle Ring Road
     - Mahidol 140,651,248 - - 140,651,248 - 140,651,248 -
Laddarom Wongwaen-Satorn 558,558,709 29,098,223 182,893,198 770,550,130 - 770,550,130 593,069,437
Laddarom Elegance Phraram 5 - - - - - - 193,903,370
Casa Ville Phraram 5 413,497,645 - 348,050 413,845,695 - 413,845,695 89,501,500
Laddarom Elegance City Hall 199,998,878 8,877,367 24,842,839 233,719,084 - 233,719,084 212,773,634
Laddarom Ratchaphruk - Pinklao 
Prukpirom Regent Ratchaphruk 444,231,609 9,643,514 83,441,366 537,316,489 - 537,316,489 237,432,687
   Satorn 632,769,298 11,258,309 85,133,584 729,161,191 - 729,161,191 162,474,910
Casa Ville Suvarnabhumi 296,988,334 90,841,772 18,127,361 405,957,467 (153,940,000) 252,017,467 232,129,938
Casa Ville Watcharapol Phase 1-2 - - - - - - 391,943,388
Casa Ville Kaset-Navamintr 364,259,000 - - 364,259,000 - 364,259,000 -
Rangsit Klong 6 16,920,000 26,243,581 681,102 43,844,683 - 43,844,683 43,844,683
Ma-rim Chiengmai 21,961,056 3,218,349 - 25,179,405 (5,090,000) 20,089,405 20,089,404
Total 3,468,199,626 342,961,309 662,781,083 4,473,942,018 (237,973,256) 4,235,968,762 2,873,889,247

During 2006, the Company hired an independent valuer to appraise the fair value of the land and 
project development of its and its subsidiaries’ projects, using the cost method. Under this 
method, the values of the land were appraised on the basis of market value, which was determined 
based on information as to sales and purchases of property in nearby areas or similar areas, and at 
similar times, and then compared to the appraised assets based on consideration of total area, 
shape, usage, location, and other factors. The values of construction were appraised on the basis 
of replacement costs. The fair values of the land and project development appraised by the 
independent appraiser on this basis exceeded the net project values. 

During the current year, the Company and its subsidiaries included borrowing costs of Baht 73 
million (2005: Baht 62 million) as cost of “Land and project development costs” (The Company 
only: Baht 56 million, 2005: Baht 24 million). 

The Company and its subsidiaries have mortgaged most of its land and structures thereon as 
collateral for short-term and long-term credit facilities granted by commercial banks. 
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15. LEASEHOLD RIGHTS

(Unit: Baht) 
Consolidated The Company Only 

Projects 2006 2005 2006 2005
Q. House Convent 26,010,635 26,010,635 26,010,635 26,010,635
Q. House Satorn 457,042,269 457,042,269 457,042,269 457,042,269
Q. House Lumpini - 21,630,487 - -
Bangrak Centre Point 543,791,869 543,791,869 543,791,869 543,791,869
Langsuan Centre Point 590,255,214 590,255,214 590,255,214 590,255,214
Total 1,617,099,987 1,638,730,474 1,617,949,987 1,617,099,987
Less: Accumulated amortisation (658,937,243) (603,588,191) (658,937,243) (602,890,433)
Leasehold rights, net 958,162,744 1,035,142,283 958,162,744 1,014,209,554
Amortisation of leasehold rights 
     for the year 56,046,810 56,744,564 56,046,810 56,046,806

Baht 56 million of the amortisation of leasehold rights for the year (2005: Baht 56 million) has 
been charged to cost of rental and related services. 

The Company has mortgaged its leasehold rights with structures thereon with a total net book 
value as at 31 December 2006 of Baht 700 million as collateral for short-term and long-term 
credit facilities granted by commercial banks. 

16. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL 
INSTITUTIONS

Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions as at 31 December 2006 and 2005 
consisted of: - 

(Unit: Baht) 

Interest Repayment Consolidated The Company Only 
rate condition 2006 2005 2006 2005

Bank overdrafts - - - 2,173,665 - 2,173,665
Bills of exchange to
   financial institutions 5.55% - 5.95% Repayment per 1,664,000,000 2,180,000,000 1,664,000,000 2,180,000,000

   schedule in 2007 
Promissory notes MLR minus Repayment per - 1,000,000,000 - 1,000,000,000

   certain rates    schedule in 2007 
1,664,000,000 3,182,173,665 1,664,000,000 3,182,173,665
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Q. House Convent 26,010,635 26,010,635 26,010,635 26,010,635
Q. House Satorn 457,042,269 457,042,269 457,042,269 457,042,269
Q. House Lumpini - 21,630,487 - -
Bangrak Centre Point 543,791,869 543,791,869 543,791,869 543,791,869
Langsuan Centre Point 590,255,214 590,255,214 590,255,214 590,255,214
Total 1,617,099,987 1,638,730,474 1,617,949,987 1,617,099,987
Less: Accumulated amortisation (658,937,243) (603,588,191) (658,937,243) (602,890,433)
Leasehold rights, net 958,162,744 1,035,142,283 958,162,744 1,014,209,554
Amortisation of leasehold rights 
     for the year 56,046,810 56,744,564 56,046,810 56,046,806

Baht 56 million of the amortisation of leasehold rights for the year (2005: Baht 56 million) has 
been charged to cost of rental and related services. 

The Company has mortgaged its leasehold rights with structures thereon with a total net book 
value as at 31 December 2006 of Baht 700 million as collateral for short-term and long-term 
credit facilities granted by commercial banks. 

16. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL 
INSTITUTIONS

Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions as at 31 December 2006 and 2005 
consisted of: - 

(Unit: Baht) 

Interest Repayment Consolidated The Company Only 
rate condition 2006 2005 2006 2005

Bank overdrafts - - - 2,173,665 - 2,173,665
Bills of exchange to
   financial institutions 5.55% - 5.95% Repayment per 1,664,000,000 2,180,000,000 1,664,000,000 2,180,000,000

   schedule in 2007 
Promissory notes MLR minus Repayment per - 1,000,000,000 - 1,000,000,000

   certain rates    schedule in 2007 
1,664,000,000 3,182,173,665 1,664,000,000 3,182,173,665

-  29  -
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15. LEASEHOLD RIGHTS

(Unit: Baht) 
Consolidated The Company Only 

Projects 2006 2005 2006 2005
Q. House Convent 26,010,635 26,010,635 26,010,635 26,010,635
Q. House Satorn 457,042,269 457,042,269 457,042,269 457,042,269
Q. House Lumpini - 21,630,487 - -
Bangrak Centre Point 543,791,869 543,791,869 543,791,869 543,791,869
Langsuan Centre Point 590,255,214 590,255,214 590,255,214 590,255,214
Total 1,617,099,987 1,638,730,474 1,617,949,987 1,617,099,987
Less: Accumulated amortisation (658,937,243) (603,588,191) (658,937,243) (602,890,433)
Leasehold rights, net 958,162,744 1,035,142,283 958,162,744 1,014,209,554
Amortisation of leasehold rights 
     for the year 56,046,810 56,744,564 56,046,810 56,046,806

Baht 56 million of the amortisation of leasehold rights for the year (2005: Baht 56 million) has 
been charged to cost of rental and related services. 

The Company has mortgaged its leasehold rights with structures thereon with a total net book 
value as at 31 December 2006 of Baht 700 million as collateral for short-term and long-term 
credit facilities granted by commercial banks. 

16. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL 
INSTITUTIONS

Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions as at 31 December 2006 and 2005 
consisted of: - 

(Unit: Baht) 

Interest Repayment Consolidated The Company Only 
rate condition 2006 2005 2006 2005

Bank overdrafts - - - 2,173,665 - 2,173,665
Bills of exchange to
   financial institutions 5.55% - 5.95% Repayment per 1,664,000,000 2,180,000,000 1,664,000,000 2,180,000,000

   schedule in 2007 
Promissory notes MLR minus Repayment per - 1,000,000,000 - 1,000,000,000

   certain rates    schedule in 2007 
1,664,000,000 3,182,173,665 1,664,000,000 3,182,173,665

-  29  --  29  -

15. LEASEHOLD RIGHTS 

(Unit: Baht) 
 Consolidated The Company Only 

Projects 2006 2005 2006 2005
Q. House Convent 26,010,635 26,010,635 26,010,635 26,010,635 
Q. House Satorn 457,042,269 457,042,269 457,042,269 457,042,269 
Q. House Lumpini  - 21,630,487 - - 
Bangrak Centre Point 543,791,869 543,791,869 543,791,869 543,791,869 
Langsuan Centre Point 590,255,214 590,255,214 590,255,214 590,255,214
Total 1,617,099,987 1,638,730,474 1,617,949,987 1,617,099,987 
Less: Accumulated amortisation (658,937,243) (603,588,191) (658,937,243) (602,890,433)
Leasehold rights, net 958,162,744 1,035,142,283 958,162,744 1,014,209,554
Amortisation of leasehold rights     
     for the year 56,046,810 56,744,564 56,046,810 56,046,806

Baht 56 million of the amortisation of leasehold rights for the year (2005: Baht 56 million) has 
been charged to cost of rental and related services. 

The Company has mortgaged its leasehold rights with structures thereon with a total net book 
value as at 31 December 2006 of Baht 700 million as collateral for short-term and long-term 
credit facilities granted by commercial banks. 

16. BANK  OVERDRAFTS  AND  SHORT-TERM  LOANS  FROM  FINANCIAL 
INSTITUTIONS

 Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions as at 31 December 2006 and 2005 
consisted of: - 

(Unit: Baht) 

 Interest Repayment Consolidated The Company Only 
 rate condition 2006 2005 2006 2005

Bank overdrafts - - - 2,173,665 - 2,173,665 
Bills of exchange to        
   financial institutions 5.55% - 5.95% Repayment per  1,664,000,000 2,180,000,000 1,664,000,000 2,180,000,000 
     schedule in 2007     
Promissory notes MLR minus  Repayment per - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 
    certain rates    schedule in 2007  
   1,664,000,000 3,182,173,665 1,664,000,000 3,182,173,665

17. LONG-TERM LOANS

As at 31 December 2006 and 2005, details of long-term loans are as follows: - 
(Unit: Baht)

Consolidated The Company Only 
Interest rate Repayment condition 2006 2005 2006 2005

Long-term loans under loan agreements 
1. Secured indebtedness

1.1 Serviced Apartment Projects 4% - 4.25%, MLR Repayment in instalments - 125,360,000 - 125,360,000
   as from 2005 - 2014 

1.2 Land and House Projects 
- The security is under MLR minus certain Repayment when there is the 620,336,536 270,000,000 165,011,573 270,000,000

   development and will rates    transfer of ownership of 
   generate income    houses on land to project 

   customers 
- The security has not 

been
MLR minus certain Repayment when there is the 579,000,000 658,974,000 579,000,000 658,974,000

   developed yet or is rates    transfer of ownership of 
   under development

but
   houses on land to project 

   not yet generating    customers 
         income 

2. Unsecured indebtedness MLR - 1.25% Repayment when there is - 449,000,000 - -
   the transfer of ownership 
   of houses on land to 
   project customers 

Total 1,199,336,536 1,503,334,000 744,011,573 1,054,334,000
Long-term promissory notes 4.25% - 4.50% Repayment per schedule 320,000,000 320,000,000 320,000,000 320,000,000

   in 2007 and 2008 
Long-term bills of exchange 4.20% - 4.30% Repayment per schedule 302,000,000 352,000,000 302,000,000 352,000,000

   in 2007 
Total long-term loans 1,821,336,536 2,175,334,000 1,366,011,573 1,726,334,000
Less: Current portion of long-term loans (1,561,336,536) (376,160,000) (1,106,011,573) (376,160,000)
Long-term loans, net of current portion 260,000,000 1,799,174,000 260,000,000 1,350,174,000

Movements in the long-term loans account during the year ended 31 December 2006 are 
summarised below. 

 (Unit: Baht) 
Consolidated The Company Only 

Balance as at 1 January 2006 2,175,334,000 1,726,334,000
Add: Additional borrowings during the year 4,919,600,000 4,060,000,000
Less: Repayment during the year (5,273,597,464) (4,420,322,427)
Balance as at 31 December 2006 1,821,336,536 1,366,011,573

-  30  -

17. LONG-TERM LOANS 
 As at 31 December 2006 and 2005, details of long-term loans are as follows: - 

(Unit: Baht)
Consolidated  The Company Only 

Interest rate Repayment condition 2006 2005 2006 2005
Long-term loans under loan agreements 
1. Secured indebtedness 
 1.1 Serviced Apartment Projects 4% - 4.25%, MLR Repayment in instalments - 125,360,000 - 125,360,000

   as from 2005 - 2014 
 1.2 Land and House Projects 
  - The security is under  MLR minus certain  Repayment when there is the 620,336,536 270,000,000 165,011,573 270,000,000
     development and will rates    transfer of ownership of 
      generate income    houses on land to project 

   customers 
  - The security has not been MLR minus certain Repayment when there is the 579,000,000 658,974,000 579,000,000 658,974,000
      developed yet or is  rates    transfer of ownership of 
     under development but     houses on land to project 
     not yet generating    customers 
          income 
2. Unsecured indebtedness MLR - 1.25% Repayment when there is - 449,000,000 - -

   the transfer of ownership 
   of houses on land to 
   project customers 

Total 1,199,336,536 1,503,334,000 744,011,573 1,054,334,000
Long-term promissory notes 4.25% - 4.50% Repayment per schedule 320,000,000 320,000,000 320,000,000 320,000,000

   in 2007 and 2008 
Long-term bills of exchange 4.20% - 4.30% Repayment per schedule 302,000,000 352,000,000 302,000,000 352,000,000

   in 2007 
Total long-term loans 1,821,336,536 2,175,334,000 1,366,011,573 1,726,334,000
Less: Current portion of long-term loans (1,561,336,536) (376,160,000) (1,106,011,573) (376,160,000)
Long-term loans, net of current portion 260,000,000 1,799,174,000 260,000,000 1,350,174,000

 Movements in the long-term loans account during the year ended 31 December 2006 are 
summarised below. 

 (Unit: Baht) 
Consolidated The Company Only 

Balance as at 1 January 2006 2,175,334,000 1,726,334,000
Add: Additional borrowings during the year 4,919,600,000 4,060,000,000
Less: Repayment during the year (5,273,597,464) (4,420,322,427)
Balance as at 31 December 2006 1,821,336,536 1,366,011,573
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17. LONG-TERM LOANS

As at 31 December 2006 and 2005, details of long-term loans are as follows: - 
(Unit: Baht)

Consolidated The Company Only 
Interest rate Repayment condition 2006 2005 2006 2005

Long-term loans under loan agreements 
1. Secured indebtedness

1.1 Serviced Apartment Projects 4% - 4.25%, MLR Repayment in instalments - 125,360,000 - 125,360,000
   as from 2005 - 2014 

1.2 Land and House Projects 
- The security is under MLR minus certain Repayment when there is the 620,336,536 270,000,000 165,011,573 270,000,000

   development and will rates    transfer of ownership of 
   generate income    houses on land to project 

   customers 
- The security has not 

been
MLR minus certain Repayment when there is the 579,000,000 658,974,000 579,000,000 658,974,000

   developed yet or is rates    transfer of ownership of 
   under development

but
   houses on land to project 

   not yet generating    customers 
         income 

2. Unsecured indebtedness MLR - 1.25% Repayment when there is - 449,000,000 - -
   the transfer of ownership 
   of houses on land to 
   project customers 

Total 1,199,336,536 1,503,334,000 744,011,573 1,054,334,000
Long-term promissory notes 4.25% - 4.50% Repayment per schedule 320,000,000 320,000,000 320,000,000 320,000,000

   in 2007 and 2008 
Long-term bills of exchange 4.20% - 4.30% Repayment per schedule 302,000,000 352,000,000 302,000,000 352,000,000

   in 2007 
Total long-term loans 1,821,336,536 2,175,334,000 1,366,011,573 1,726,334,000
Less: Current portion of long-term loans (1,561,336,536) (376,160,000) (1,106,011,573) (376,160,000)
Long-term loans, net of current portion 260,000,000 1,799,174,000 260,000,000 1,350,174,000

Movements in the long-term loans account during the year ended 31 December 2006 are 
summarised below. 

 (Unit: Baht) 
Consolidated The Company Only 

Balance as at 1 January 2006 2,175,334,000 1,726,334,000
Add: Additional borrowings during the year 4,919,600,000 4,060,000,000
Less: Repayment during the year (5,273,597,464) (4,420,322,427)
Balance as at 31 December 2006 1,821,336,536 1,366,011,573

-  30  -

17. LONG-TERM LOANS

As at 31 December 2006 and 2005, details of long-term loans are as follows: - 
(Unit: Baht)

Consolidated The Company Only 
Interest rate Repayment condition 2006 2005 2006 2005

Long-term loans under loan agreements 
1. Secured indebtedness

1.1 Serviced Apartment Projects 4% - 4.25%, MLR Repayment in instalments - 125,360,000 - 125,360,000
   as from 2005 - 2014 

1.2 Land and House Projects 
- The security is under MLR minus certain Repayment when there is the 620,336,536 270,000,000 165,011,573 270,000,000

   development and will rates    transfer of ownership of 
   generate income    houses on land to project 

   customers 
- The security has not 

been
MLR minus certain Repayment when there is the 579,000,000 658,974,000 579,000,000 658,974,000

   developed yet or is rates    transfer of ownership of 
   under development

but
   houses on land to project 

   not yet generating    customers 
         income 

2. Unsecured indebtedness MLR - 1.25% Repayment when there is - 449,000,000 - -
   the transfer of ownership 
   of houses on land to 
   project customers 

Total 1,199,336,536 1,503,334,000 744,011,573 1,054,334,000
Long-term promissory notes 4.25% - 4.50% Repayment per schedule 320,000,000 320,000,000 320,000,000 320,000,000

   in 2007 and 2008 
Long-term bills of exchange 4.20% - 4.30% Repayment per schedule 302,000,000 352,000,000 302,000,000 352,000,000

   in 2007 
Total long-term loans 1,821,336,536 2,175,334,000 1,366,011,573 1,726,334,000
Less: Current portion of long-term loans (1,561,336,536) (376,160,000) (1,106,011,573) (376,160,000)
Long-term loans, net of current portion 260,000,000 1,799,174,000 260,000,000 1,350,174,000

Movements in the long-term loans account during the year ended 31 December 2006 are 
summarised below. 

 (Unit: Baht) 
Consolidated The Company Only 

Balance as at 1 January 2006 2,175,334,000 1,726,334,000
Add: Additional borrowings during the year 4,919,600,000 4,060,000,000
Less: Repayment during the year (5,273,597,464) (4,420,322,427)
Balance as at 31 December 2006 1,821,336,536 1,366,011,573

-  30  -

Most of the loan agreements include covenants and restrictions. These pertain to, among other 
things, dividend payment, increases and reductions of share capital, the provision of guarantees to 
loans or aval to promissory notes of any other persons or companies, conducting any merger or 
acquisition with other companies, and the maintenance of certain financial ratios. Any actions 
performed by the Company and its subsidiaries which are not in compliance with these covenants 
and restrictions are to be reported to the lenders in writing to request the lenders consent. 
In addition, the Company agreed to provide assurances to the lenders of a subsidiary company, 
whereby there are certain covenants pertaining to, among other things, the maintenance of its 
level of shareholding in the subsidiary, the provision of financial support to the subsidiary if its 
lacks capital for development of its projects, the deferral of the application of any rights to 
demand payment of loans from the subsidiary or the enforcement of rights over collateral, for as 
long as the subsidiary has not made full repayment of credit facilities to the banks. 
The Company and its subsidiaries have mortgaged most of their land, leasehold rights and 
buildings thereon to secure these loans, in accordance with the loan agreements. 
As at 31 December 2006, there were available long-term loan facilities from banks and financial 
institutions totaling approximately Baht 8,571 million (2005: Baht 7,181 million) which had not 
yet been drawn down by the Company and its subsidiaries. 

18. UNSECURED DEBENTURES
Unsubordinated and unsecured debentures of Quality Houses Public Company Limited 
No. 1/2004
On 8 April 2004, by means of a public offering to general and institutional investors, the 
Company issued 2 million unsubordinated, unsecured, registered debentures, with 
debentureholder representation and a face value of Baht 1,000 each. The offer price was Baht 
1,000 per unit, or a total of Baht 2,000 million, and the issue and offer of debentures was divided 
into 3 tranches as follows: - 
1) Tranche I Debenture: 584,000 2-year debentures, maturing on 8 April 2006, bearing interest 

at a fixed rate of 3.50 percent per annum. 
2) Tranche II Debenture: 917,000 3-year debentures, maturing on 8 April 2007, bearing 

interest at a fixed rate of 4.25 percent per annum. 

-  31  -
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3) Tranche III Debenture: 499,000 4-year debentures, maturing on 8 April 2008, bearing 
interest at the following rates: - 

- Year 1 to year 3: fixed rate of 4.25 percent per annum. 

- Year 4: floating rate of the average 12-month fixed deposit rate of the top four 
commercial banks in Thailand plus 3 percent per annum, with a minimum interest rate 
of 4.75 percent per annum. 

The Stock Exchange of Thailand accepted the Company’s debentures for listing as securities as 
from 26 August 2004. 

Unsubordinated and unsecured debentures of Quality Houses Public Company Limited
No. 2/2004 - Due 2009 

On 3 December 2004, by means of a public offering to general and institutional investors, the 
Company issued 1 million unsubordinated, unsecured, registered debentures, with 
debentureholder representation and a face value of Baht 1,000 each. The offer price was Baht 
1,000 per unit, or a total of Baht 1,000 million, and the tenor is 5 years from the issue date, 
maturing on 3 December 2009. The interest rates are as follows: - 

- Year 1 to year 3: fixed rate of 5.10 percent per annum. 

- Year 4 to year 5: floating rate of the average MLR minus 0.75 percent per annum. The 
average MLR means the average Minimum Loan Rate of the top four 
commercial banks (in term of assets) in Thailand. 

The Stock Exchange of Thailand accepted the Company’s debentures for listing as securities as 
from 26 January 2005. 

Unsubordinated and unsecured debentures of Quality Houses Public Company Limited 
No. 1/2005

On 14 July 2005, by means of a public offering to general and institutional investors, the 
Company issued 3 million unsubordinated, unsecured, registered debentures, with 
debentureholder representation and a face value of Baht 1,000 each. The offer price was Baht 
1,000 per unit, or a total of Baht 3,000 million, and the issue and offer of debentures was divided 
into 3 tranches as follows: - 

-  32  -

Most of the loan agreements include covenants and restrictions. These pertain to, among other 
things, dividend payment, increases and reductions of share capital, the provision of guarantees to 
loans or aval to promissory notes of any other persons or companies, conducting any merger or 
acquisition with other companies, and the maintenance of certain financial ratios. Any actions 
performed by the Company and its subsidiaries which are not in compliance with these covenants 
and restrictions are to be reported to the lenders in writing to request the lenders consent. 
In addition, the Company agreed to provide assurances to the lenders of a subsidiary company, 
whereby there are certain covenants pertaining to, among other things, the maintenance of its 
level of shareholding in the subsidiary, the provision of financial support to the subsidiary if its 
lacks capital for development of its projects, the deferral of the application of any rights to 
demand payment of loans from the subsidiary or the enforcement of rights over collateral, for as 
long as the subsidiary has not made full repayment of credit facilities to the banks. 
The Company and its subsidiaries have mortgaged most of their land, leasehold rights and 
buildings thereon to secure these loans, in accordance with the loan agreements. 
As at 31 December 2006, there were available long-term loan facilities from banks and financial 
institutions totaling approximately Baht 8,571 million (2005: Baht 7,181 million) which had not 
yet been drawn down by the Company and its subsidiaries. 

18. UNSECURED DEBENTURES
Unsubordinated and unsecured debentures of Quality Houses Public Company Limited 
No. 1/2004
On 8 April 2004, by means of a public offering to general and institutional investors, the 
Company issued 2 million unsubordinated, unsecured, registered debentures, with 
debentureholder representation and a face value of Baht 1,000 each. The offer price was Baht 
1,000 per unit, or a total of Baht 2,000 million, and the issue and offer of debentures was divided 
into 3 tranches as follows: - 
1) Tranche I Debenture: 584,000 2-year debentures, maturing on 8 April 2006, bearing interest 

at a fixed rate of 3.50 percent per annum. 
2) Tranche II Debenture: 917,000 3-year debentures, maturing on 8 April 2007, bearing 

interest at a fixed rate of 4.25 percent per annum. 
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1) Tranche I Debenture: 1,000,000 3-year debentures, maturing on 14 July 2008, bearing 
interest at a fixed rate of 4.50 percent per annum. 

2) Tranche II Debenture: 1,000,000 4-year debentures, maturing on 14 July 2009, bearing 
interest at the following fixed rates: - 
- Year 1 to year 3: 4.50 percent per annum. 
- Year 4: 6.00 percent per annum. 

3) Tranche III Debenture: 1,000,000 5-year debentures, maturing on 14 July 2010, bearing 
interest at the following fixed rates: - 
- Year 1 to year 3: 4.50 percent per annum. 
- Year 4: 6.00 percent per annum. 
- Year 5: 6.75 percent per annum. 

Issuance and offer of up to Baht 5,000 million of debentures 

On 26 April 2006, the Annual General Meeting of the Company’s shareholders approved the 
issuance and offer of debentures in an amount of up to Baht 5,000 million or the equivalent in any 
other currency, with a maximum terms of 10 years, and may be issued in one or several tranches 
by way of public offering and/or private placement and/or to institutional investors in Thailand or 
offshore, in accordance with the relevant Notification of the Office of Securities and Exchange 
Commission.

19. SHARE CAPITAL

19.1 Additional share subscription received from the exercise of warrants

During the current year, the Company received additional share subscription totaling Baht 
971.2 million from the exercise of warrants, as follows: - 

Warrant Ordinary share Exercise price Amount
(Units) (Shares) (Baht/share) (Million Baht)

Warrant #3 919,218,706 933,705,372 1.00 933.7
Warrant #4 6,000 6,018 1.19631 -
ESOP #2 23,157,367 23,228,877 1.00 23.2
ESOP #3 14,325,487 14,325,487 1.00 14.3

956,707,560 971,265,754 971.2
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1) Tranche I Debenture: 1,000,000 3-year debentures, maturing on 14 July 2008, bearing 
interest at a fixed rate of 4.50 percent per annum. 

2) Tranche II Debenture: 1,000,000 4-year debentures, maturing on 14 July 2009, bearing 
interest at the following fixed rates: - 
- Year 1 to year 3: 4.50 percent per annum. 
- Year 4: 6.00 percent per annum. 

3) Tranche III Debenture: 1,000,000 5-year debentures, maturing on 14 July 2010, bearing 
interest at the following fixed rates: - 
- Year 1 to year 3: 4.50 percent per annum. 
- Year 4: 6.00 percent per annum. 
- Year 5: 6.75 percent per annum. 

Issuance and offer of up to Baht 5,000 million of debentures 

On 26 April 2006, the Annual General Meeting of the Company’s shareholders approved the 
issuance and offer of debentures in an amount of up to Baht 5,000 million or the equivalent in any 
other currency, with a maximum terms of 10 years, and may be issued in one or several tranches 
by way of public offering and/or private placement and/or to institutional investors in Thailand or 
offshore, in accordance with the relevant Notification of the Office of Securities and Exchange 
Commission.

19. SHARE CAPITAL

19.1 Additional share subscription received from the exercise of warrants

During the current year, the Company received additional share subscription totaling Baht 
971.2 million from the exercise of warrants, as follows: - 

Warrant Ordinary share Exercise price Amount
(Units) (Shares) (Baht/share) (Million Baht)

Warrant #3 919,218,706 933,705,372 1.00 933.7
Warrant #4 6,000 6,018 1.19631 -
ESOP #2 23,157,367 23,228,877 1.00 23.2
ESOP #3 14,325,487 14,325,487 1.00 14.3

956,707,560 971,265,754 971.2

-  33  -The Company registered the increase in its paid up share capital to Baht 7,241,998,664 with 
the Ministry of Commerce on 31 October 2006. 

19.2 Reconciliation of number of ordinary shares 

(Unit: Shares) 
For the years ended 31 December 

2006 2005
Registered share capital
Number of ordinary shares at the beginning of year 8,883,558,370 8,883,558,370
Number of ordinary shares at the end of year 8,883,558,370 8,883,558,370
Issued and paid-up share capital
Number of ordinary shares at the beginning of year 6,270,732,910 6,113,238,564
Increase in number of ordinary shares due to exercise
   of warrants during the year 971,265,754 157,494,346
Number of ordinary shares at the end of year 7,241,998,664 6,270,732,910

19.3 Adjustments on share premium/discount and retained earnings 

On 16 November 2005, the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) 
issued an announcement providing guidelines on how to record the offset of a share capital 
reduction against a retained deficit, with reference to the opinion expressed by the 
Federation of Accounting Professions under its letter dated 10 November 2005 concerning 
the method of accounting to be used in eliminating premium or reserves against deficits in 
cases where there is share discount in the shareholders’ equity. Companies must first use 
share premium arising as a result of a capital reduction to eliminate any outstanding share 
discount in respect of the same type of shares, and then any remaining premium can be used 
to offset the deficits. Any companies whose accounting does not accord with such principle 
should take corrective action, implementing the changes with immediate effect. 
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The Company registered the increase in its paid up share capital to Baht 7,241,998,664 with 
the Ministry of Commerce on 31 October 2006. 

19.2 Reconciliation of number of ordinary shares 

(Unit: Shares) 
For the years ended 31 December 

2006 2005
Registered share capital
Number of ordinary shares at the beginning of year 8,883,558,370 8,883,558,370
Number of ordinary shares at the end of year 8,883,558,370 8,883,558,370
Issued and paid-up share capital
Number of ordinary shares at the beginning of year 6,270,732,910 6,113,238,564
Increase in number of ordinary shares due to exercise
   of warrants during the year 971,265,754 157,494,346
Number of ordinary shares at the end of year 7,241,998,664 6,270,732,910

19.3 Adjustments on share premium/discount and retained earnings 

On 16 November 2005, the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) 
issued an announcement providing guidelines on how to record the offset of a share capital 
reduction against a retained deficit, with reference to the opinion expressed by the 
Federation of Accounting Professions under its letter dated 10 November 2005 concerning 
the method of accounting to be used in eliminating premium or reserves against deficits in 
cases where there is share discount in the shareholders’ equity. Companies must first use 
share premium arising as a result of a capital reduction to eliminate any outstanding share 
discount in respect of the same type of shares, and then any remaining premium can be used 
to offset the deficits. Any companies whose accounting does not accord with such principle 
should take corrective action, implementing the changes with immediate effect. 
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the Ministry of Commerce on 31 October 2006. 

19.2 Reconciliation of number of ordinary shares 

(Unit: Shares) 
For the years ended 31 December 

2006 2005
Registered share capital
Number of ordinary shares at the beginning of year 8,883,558,370 8,883,558,370
Number of ordinary shares at the end of year 8,883,558,370 8,883,558,370
Issued and paid-up share capital
Number of ordinary shares at the beginning of year 6,270,732,910 6,113,238,564
Increase in number of ordinary shares due to exercise
   of warrants during the year 971,265,754 157,494,346
Number of ordinary shares at the end of year 7,241,998,664 6,270,732,910
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issued an announcement providing guidelines on how to record the offset of a share capital 
reduction against a retained deficit, with reference to the opinion expressed by the 
Federation of Accounting Professions under its letter dated 10 November 2005 concerning 
the method of accounting to be used in eliminating premium or reserves against deficits in 
cases where there is share discount in the shareholders’ equity. Companies must first use 
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discount in respect of the same type of shares, and then any remaining premium can be used 
to offset the deficits. Any companies whose accounting does not accord with such principle 
should take corrective action, implementing the changes with immediate effect. 
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In 2001, the Company reduced its registered and paid up share capital by Baht 4,059 million 
for the purpose of writing off accumulated losses. The Company offset the Baht 4,059 
million reduction in its paid up share capital against deficit. This practice was a general 
practice at that time. However, it does not accord with the opinion of the Federation of 
Accounting Professions, as described above. As a result, to accord with the opinion of the 
Federation of Accounting Professions, the Company made corrective adjustments in respect 
of its reduction of share capital to offset deficit in the financial statements for the year 2005, 
by transferring statutory reserve of Baht 52 million and retained earnings of Baht 1,999 
million to eliminate the share discount of Baht 2,051 million. As a result of the adjustment, 
as at 30 September 2005 the Company had a deficit of Baht 280 million. The Company 
therefore transferred Baht 148 million of its statutory reserve and share premium of Baht 
132 million to eliminate such deficit. On 26 April 2006, the Annual General Meeting of the 
Company’s shareholders approved the execution of the above transactions. 

20. WARRANTS

Details of the warrants of the Company which were issued without charge, are as follows: - 
Type of Issuance date Number of Period of Exercise price Exercise ratio
warrant Issue to of warrant warrants issued warrant per share per 1 warrant 

Warrant #3 Existing shareholders 19 October 2001 270,569,788* 5 years Baht 1 1.01576 ordinary shares 
Warrant #4 Existing shareholders 12 September 2003 235,284,449* 5 years Baht 1.19631 1.00309 ordinary shares 
ESOP #2 Directors and employees 12 September 2003 12,500,000* 3 years Baht 1 1.00309 ordinary shares 
ESOP #3 Directors and employees 16 September 2004 100,000,000 3 years Baht 1 1 ordinary share 

618,354,237

*The Company adjusted the number of warrants issued subsequent to the issue dates due to the change in the par value of its 
ordinary shares. 
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In 2001, the Company reduced its registered and paid up share capital by Baht 4,059 million 
for the purpose of writing off accumulated losses. The Company offset the Baht 4,059 
million reduction in its paid up share capital against deficit. This practice was a general 
practice at that time. However, it does not accord with the opinion of the Federation of 
Accounting Professions, as described above. As a result, to accord with the opinion of the 
Federation of Accounting Professions, the Company made corrective adjustments in respect 
of its reduction of share capital to offset deficit in the financial statements for the year 2005, 
by transferring statutory reserve of Baht 52 million and retained earnings of Baht 1,999 
million to eliminate the share discount of Baht 2,051 million. As a result of the adjustment, 
as at 30 September 2005 the Company had a deficit of Baht 280 million. The Company 
therefore transferred Baht 148 million of its statutory reserve and share premium of Baht 
132 million to eliminate such deficit. On 26 April 2006, the Annual General Meeting of the 
Company’s shareholders approved the execution of the above transactions. 

20. WARRANTS

Details of the warrants of the Company which were issued without charge, are as follows: - 
Type of Issuance date Number of Period of Exercise price Exercise ratio
warrant Issue to of warrant warrants issued warrant per share per 1 warrant 

Warrant #3 Existing shareholders 19 October 2001 270,569,788* 5 years Baht 1 1.01576 ordinary shares 
Warrant #4 Existing shareholders 12 September 2003 235,284,449* 5 years Baht 1.19631 1.00309 ordinary shares 
ESOP #2 Directors and employees 12 September 2003 12,500,000* 3 years Baht 1 1.00309 ordinary shares 
ESOP #3 Directors and employees 16 September 2004 100,000,000 3 years Baht 1 1 ordinary share 

618,354,237

*The Company adjusted the number of warrants issued subsequent to the issue dates due to the change in the par value of its 
ordinary shares. 
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In 2001, the Company reduced its registered and paid up share capital by Baht 4,059 million 
for the purpose of writing off accumulated losses. The Company offset the Baht 4,059 
million reduction in its paid up share capital against deficit. This practice was a general 
practice at that time. However, it does not accord with the opinion of the Federation of 
Accounting Professions, as described above. As a result, to accord with the opinion of the 
Federation of Accounting Professions, the Company made corrective adjustments in respect 
of its reduction of share capital to offset deficit in the financial statements for the year 2005, 
by transferring statutory reserve of Baht 52 million and retained earnings of Baht 1,999 
million to eliminate the share discount of Baht 2,051 million. As a result of the adjustment, 
as at 30 September 2005 the Company had a deficit of Baht 280 million. The Company 
therefore transferred Baht 148 million of its statutory reserve and share premium of Baht 
132 million to eliminate such deficit. On 26 April 2006, the Annual General Meeting of the 
Company’s shareholders approved the execution of the above transactions. 
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Details of the warrants of the Company which were issued without charge, are as follows: - 
Type of Issuance date Number of Period of Exercise price Exercise ratio
warrant Issue to of warrant warrants issued warrant per share per 1 warrant 
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Warrant #4 Existing shareholders 12 September 2003 235,284,449* 5 years Baht 1.19631 1.00309 ordinary shares 
ESOP #2 Directors and employees 12 September 2003 12,500,000* 3 years Baht 1 1.00309 ordinary shares 
ESOP #3 Directors and employees 16 September 2004 100,000,000 3 years Baht 1 1 ordinary share 

618,354,237

*The Company adjusted the number of warrants issued subsequent to the issue dates due to the change in the par value of its 
ordinary shares. 
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During the year, the movements of warrants of the Company are as follows: - 

Number of warrants Number of Number of warrants Number of warrants
Type of outstanding as at warrants exercised expired during outstanding as at 
warrant 31 December 2005 during the year the year 31 December 2006 

Warrant #3 959,400,692 919,218,706 40,181,986 -
Warrant #4 1,156,967,295 6,000 - 1,156,961,295
ESOP #2 34,441,942 23,157,367 11,284,575 -
ESOP #3 81,773,479 14,325,487 - 67,447,992

2,232,583,408 956,707,560 51,466,561 1,224,409,287

On 11 September 2006, 11,284,575 ESOP #2 warrants which had not been exercised by the 
warrantholders expired. 

On 20 October 2006, 40,181,986 Warrant #3 warrants which had not been exercised by the 
warrantholders expired. 

21. STATUTORY RESERVE

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is 
required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting 
accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the 
registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. 

22. NUMBER OF EMPLOYEES AND RELATED COSTS 
Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Number of employees at end of year (Persons) 912 831 677 690
Employee costs for the year (Thousand Baht) 386,481 341,079 326,882 313,489

23. EARNINGS PER SHARE 

Basic earnings per share is calculated by dividing the net income for the year by the weighted 
average number of ordinary shares in issue during the year. 
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During the year, the movements of warrants of the Company are as follows: - 
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ESOP #3 81,773,479 14,325,487 - 67,447,992

2,232,583,408 956,707,560 51,466,561 1,224,409,287
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Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Number of employees at end of year (Persons) 912 831 677 690
Employee costs for the year (Thousand Baht) 386,481 341,079 326,882 313,489

23. EARNINGS PER SHARE 

Basic earnings per share is calculated by dividing the net income for the year by the weighted 
average number of ordinary shares in issue during the year. 
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In 2001, the Company reduced its registered and paid up share capital by Baht 4,059 million 
for the purpose of writing off accumulated losses. The Company offset the Baht 4,059 
million reduction in its paid up share capital against deficit. This practice was a general 
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ordinary shares. 
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During the year, the movements of warrants of the Company are as follows: - 

Number of warrants Number of Number of warrants Number of warrants
Type of outstanding as at warrants exercised expired during outstanding as at 
warrant 31 December 2005 during the year the year 31 December 2006 
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Warrant #4 1,156,967,295 6,000 - 1,156,961,295
ESOP #2 34,441,942 23,157,367 11,284,575 -
ESOP #3 81,773,479 14,325,487 - 67,447,992

2,232,583,408 956,707,560 51,466,561 1,224,409,287

On 11 September 2006, 11,284,575 ESOP #2 warrants which had not been exercised by the 
warrantholders expired. 

On 20 October 2006, 40,181,986 Warrant #3 warrants which had not been exercised by the 
warrantholders expired. 

21. STATUTORY RESERVE

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is 
required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting 
accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the 
registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. 

22. NUMBER OF EMPLOYEES AND RELATED COSTS 
Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Number of employees at end of year (Persons) 912 831 677 690
Employee costs for the year (Thousand Baht) 386,481 341,079 326,882 313,489

23. EARNINGS PER SHARE 

Basic earnings per share is calculated by dividing the net income for the year by the weighted 
average number of ordinary shares in issue during the year. 

-  36  -

During the year, the movements of warrants of the Company are as follows: - 

Number of warrants Number of Number of warrants Number of warrants
Type of outstanding as at warrants exercised expired during outstanding as at 
warrant 31 December 2005 during the year the year 31 December 2006 

Warrant #3 959,400,692 919,218,706 40,181,986 -
Warrant #4 1,156,967,295 6,000 - 1,156,961,295
ESOP #2 34,441,942 23,157,367 11,284,575 -
ESOP #3 81,773,479 14,325,487 - 67,447,992

2,232,583,408 956,707,560 51,466,561 1,224,409,287

On 11 September 2006, 11,284,575 ESOP #2 warrants which had not been exercised by the 
warrantholders expired. 

On 20 October 2006, 40,181,986 Warrant #3 warrants which had not been exercised by the 
warrantholders expired. 

21. STATUTORY RESERVE

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is 
required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting 
accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the 
registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. 

22. NUMBER OF EMPLOYEES AND RELATED COSTS 
Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Number of employees at end of year (Persons) 912 831 677 690
Employee costs for the year (Thousand Baht) 386,481 341,079 326,882 313,489

23. EARNINGS PER SHARE 

Basic earnings per share is calculated by dividing the net income for the year by the weighted 
average number of ordinary shares in issue during the year. 

-  36  -



235Annual Report  2006

31  2548 31  2549 
Warrant #3 959,400,692 919,218,706 40,181,986 -
Warrant #4 1,156,967,295 6,000 - 1,156,961,295
ESOP #2 34,441,942 23,157,367 11,284,575 -
ESOP #3 81,773,479 14,325,487 - 67,447,992

2,232,583,408 956,707,560 51,466,561 1,224,409,287

 11  2549 
 2 (ESOP #2)  11,284,575 

 20  2549  3 (Warrant #3) 
40,181,986

21.

 116 . . 2535 
 5 

 ( )  10 

22.

2549 2548 2549 2548
 ( ) 912 831 677 690

 ( ) 386,481 341,079 326,882 313,489

23.

-  35  -

 19.3 /

 16  2548 

 10  2548 

 ( )

 2544 
 4,059  4,059 

 2548  52  1,999 
 2,051

 30  2548  280 
 148  132 

 26  2549 

20.

 1  1 
Warrant #3 19  2544 270,569,788* 5 1 1.01576
Warrant #4 12  2546 235,284,449* 5 1.19631 1.00309
ESOP #2 12  2546 12,500,000* 3 1 1.00309
ESOP #3 16  2547 100,000,000 3 1 1

618,354,237

 *

-  34  -

31  2548 31  2549 
Warrant #3 959,400,692 919,218,706 40,181,986 -
Warrant #4 1,156,967,295 6,000 - 1,156,961,295
ESOP #2 34,441,942 23,157,367 11,284,575 -
ESOP #3 81,773,479 14,325,487 - 67,447,992

2,232,583,408 956,707,560 51,466,561 1,224,409,287

 11  2549 
 2 (ESOP #2)  11,284,575 

 20  2549  3 (Warrant #3) 
40,181,986

21.

 116 . . 2535 
 5 

 ( )  10 

22.

2549 2548 2549 2548
 ( ) 912 831 677 690

 ( ) 386,481 341,079 326,882 313,489

23.

-  35  -

 19.3 /

 16  2548 

 10  2548 

 ( )

 2544 
 4,059  4,059 

 2548  52  1,999 
 2,051

 30  2548  280 
 148  132 

 26  2549 

20.

 1  1 
Warrant #3 19  2544 270,569,788* 5 1 1.01576
Warrant #4 12  2546 235,284,449* 5 1.19631 1.00309
ESOP #2 12  2546 12,500,000* 3 1 1.00309
ESOP #3 16  2547 100,000,000 3 1 1

618,354,237

 *

-  34  -

31  2548 31  2549 
Warrant #3 959,400,692 919,218,706 40,181,986 -
Warrant #4 1,156,967,295 6,000 - 1,156,961,295
ESOP #2 34,441,942 23,157,367 11,284,575 -
ESOP #3 81,773,479 14,325,487 - 67,447,992

2,232,583,408 956,707,560 51,466,561 1,224,409,287

 11  2549 
 2 (ESOP #2)  11,284,575 

 20  2549  3 (Warrant #3) 
40,181,986

21.

 116 . . 2535 
 5 

 ( )  10 

22.

2549 2548 2549 2548
 ( ) 912 831 677 690

 ( ) 386,481 341,079 326,882 313,489

23.

-  35  -

 19.3 /

 16  2548 

 10  2548 

 ( )

 2544 
 4,059  4,059 

 2548  52  1,999 
 2,051

 30  2548  280 
 148  132 

 26  2549 

20.

 1  1 
Warrant #3 19  2544 270,569,788* 5 1 1.01576
Warrant #4 12  2546 235,284,449* 5 1.19631 1.00309
ESOP #2 12  2546 12,500,000* 3 1 1.00309
ESOP #3 16  2547 100,000,000 3 1 1

618,354,237

 *

-  34  -

31  2548 31  2549 
Warrant #3 959,400,692 919,218,706 40,181,986 -
Warrant #4 1,156,967,295 6,000 - 1,156,961,295
ESOP #2 34,441,942 23,157,367 11,284,575 -
ESOP #3 81,773,479 14,325,487 - 67,447,992

2,232,583,408 956,707,560 51,466,561 1,224,409,287

 11  2549 
 2 (ESOP #2)  11,284,575 

 20  2549  3 (Warrant #3) 
40,181,986

21.

 116 . . 2535 
 5 

 ( )  10 

22.

2549 2548 2549 2548
 ( ) 912 831 677 690

 ( ) 386,481 341,079 326,882 313,489

23.

-  35  -



Quality Houses Public Company Limited236

During the year, the movements of warrants of the Company are as follows: - 

Number of warrants Number of Number of warrants Number of warrants
Type of outstanding as at warrants exercised expired during outstanding as at 
warrant 31 December 2005 during the year the year 31 December 2006 

Warrant #3 959,400,692 919,218,706 40,181,986 -
Warrant #4 1,156,967,295 6,000 - 1,156,961,295
ESOP #2 34,441,942 23,157,367 11,284,575 -
ESOP #3 81,773,479 14,325,487 - 67,447,992

2,232,583,408 956,707,560 51,466,561 1,224,409,287

On 11 September 2006, 11,284,575 ESOP #2 warrants which had not been exercised by the 
warrantholders expired. 

On 20 October 2006, 40,181,986 Warrant #3 warrants which had not been exercised by the 
warrantholders expired. 

21. STATUTORY RESERVE

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is 
required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting 
accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the 
registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. 

22. NUMBER OF EMPLOYEES AND RELATED COSTS 
Consolidated The Company Only 

2006 2005 2006 2005
Number of employees at end of year (Persons) 912 831 677 690
Employee costs for the year (Thousand Baht) 386,481 341,079 326,882 313,489

23. EARNINGS PER SHARE 

Basic earnings per share is calculated by dividing the net income for the year by the weighted 
average number of ordinary shares in issue during the year. 
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Diluted earnings per share is calculated by dividing net income for the year by the weighted 
average number of ordinary shares in issue during the year plus the weighted average number of 
ordinary shares which would need to be issued to convert all dilutive potential ordinary shares 
into ordinary shares. The calculation assumes that the conversion took place either at the 
beginning of the year or on the date the potential ordinary shares were issued. 

Reconciliation between basic earnings per share and diluted earnings per share is presented 
below.

For the years ended 31 December 
Weighted average Earnings

Net income number of ordinary shares per share 
2006 2005 2006 2005 2006 2005

(Thousand Baht) (Thousand Baht) (Thousand shares) (Thousand shares) (Baht) (Baht)
   Basic earnings per share 
 Net income 1,007,813 823,319 6,482,044 6,255,104 0.16 0.13
   Effect of dilutive potential ordinary shares 

Warrant #3 - - 159,326 185,792
Warrant #4 - - 8,142 35,247
ESOP #1 - - - 322
ESOP #2 - - 4,092 6,996
ESOP #3 - - 11,989 16,126

   Diluted earnings per share
Net income of ordinary shareholders
   assuming the conversion of warrants 
   to ordinary shares 1,007,813 823,319 6,665,593 6,499,587 0.15 0.13

24. SEGMENT INFORMATION

The Company and its subsidiaries’ main business is a real estate developer, which consist of land 
and house projects, residential condominium projects, service apartment for rent, and office 
building for rent.  The Company and its subsidiaries have only one geographical segment because 
they operate only in Thailand. 

The Company and its subsidiaries’ financial information by segment of real estate business and 
rental and service business in the consolidated financial statements as of and for the years ended 
31 December 2006 and 2005 are as follows: - 
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Diluted earnings per share is calculated by dividing net income for the year by the weighted 
average number of ordinary shares in issue during the year plus the weighted average number of 
ordinary shares which would need to be issued to convert all dilutive potential ordinary shares 
into ordinary shares. The calculation assumes that the conversion took place either at the 
beginning of the year or on the date the potential ordinary shares were issued. 

Reconciliation between basic earnings per share and diluted earnings per share is presented 
below.

For the years ended 31 December 
Weighted average Earnings

Net income number of ordinary shares per share 
2006 2005 2006 2005 2006 2005

(Thousand Baht) (Thousand Baht) (Thousand shares) (Thousand shares) (Baht) (Baht)
   Basic earnings per share 
 Net income 1,007,813 823,319 6,482,044 6,255,104 0.16 0.13
   Effect of dilutive potential ordinary shares 
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Net income of ordinary shareholders
   assuming the conversion of warrants 
   to ordinary shares 1,007,813 823,319 6,665,593 6,499,587 0.15 0.13

24. SEGMENT INFORMATION

The Company and its subsidiaries’ main business is a real estate developer, which consist of land 
and house projects, residential condominium projects, service apartment for rent, and office 
building for rent.  The Company and its subsidiaries have only one geographical segment because 
they operate only in Thailand. 

The Company and its subsidiaries’ financial information by segment of real estate business and 
rental and service business in the consolidated financial statements as of and for the years ended 
31 December 2006 and 2005 are as follows: - 
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 (Unit: Million Baht) 

Elimination
Real estate Rental and service of inter-segment 
business business Others Total revenues Consolidation

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
Revenues from external customers 8,099 6,841 2,921 1,065 95 50 11,115 7,956 - - 11,115 7,956
Inter-segment revenues 187 36 349 (3) 49 26 585 59 (585) (59) - -
Total revenues 8,286 6,877 3,270 1,062 144 62 11,700 8,001 (585) (59) 11,115 7,956
Segment operating profit 854 906 1,524 161 91 36 2,469 1,103 - - 2,469 1,103
Unallocated income (expenses):
     Interest income 13 13
Selling and administrative expenses (195) (204)
Share of profit (loss) from investments
   in associated companies (58) 86
Interest and financial expenses (294) (108)
Corporate income tax (927) (67)
Net income 1,008 823
Land and construction
   in progress, net 5,419 5,472 - - - - 5,419 5,472 46 64 5,465 5,536
Property, plant and equipment,

net 7 17 3,378 4,429 3 233 3,388 4,679 - 185 3,388 4,864
Land and project development
   costs, net 5,717 4,387 - - - - 5,717 4,387 12 3 5,729 4,390
Leasehold rights, net - - 958 1,180 - - 958 1,180 - (145) 958 1,035
Other assets 4,938 3,499
Total assets 20,478 19,324

Transfer prices between business segment are set out in Note 6. 

25. PROVIDENT FUND
The Company and its subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund 
in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530.  Both employees and the Company 
contributed to the fund monthly at the rates of 3 - 6 percent of basic salary. The fund, which is 
managed by Bank Thai Public Company Limited, will be paid to employees upon termination in 
accordance with the fund rules. During the year 2006, the Company and its subsidiaries 
contributed Baht 8.8 million (2005: Baht 7.9 million) to the fund (the Company only: Baht 8.0 
million, 2005: Baht 7.6 million). 
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26. DIVIDEND 

 (Unit: Baht) 

Approved by Total dividends Dividend per share 
Dividend from the operating results Annual General Meeting of the 
   of the year 2004 shareholders on 19 April 2005 437,783,201 0.07
Total dividends for 2005 437,783,201 0.07
Dividend from the operating results Annual General Meeting of the 
   of the year 2005 shareholders on 26 April 2006 377,117,076 0.06
Total dividends for 2006 377,117,076 0.06

27. COMMITMENTS 

As at 31 December 2006 and 2005, the Company and its subsidiaries have the following 
outstanding commitments: - 

27.1 The Company and its subsidiaries have the following outstanding commitments in respect 
of various contracts: - 

 (Unit: Million Baht) 
2006 2005

Construction contracts 1,042.2 731.5
Agreements to purchase land for development 
   of future projects 1,003.9 2,384.1
Lease right for land and building in the future 173.6 808.8
Other lease agreements 16.9 13.3

27.2 The Company has guaranteed approximately Baht 8.1 million of customer loans to a bank 
(2005: Baht 21.6 million). 

27.3 The Company has commitment in respect of uncalled portion of investment in a subsidiary 
of approximately Baht 19.2 million (2005: Baht 19.2 million). 
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27.4 A subsidiary has commitments of Baht 349.5 million (2005: Baht 190.0 million) in respect 
of the lease of a building and related assets from Land and Houses Property and Loan Fund-
II together with renovation fees and surcharges which vary with the gross revenues earned 
by the subsidiary from management and administration of the leased assets.

27.5 The Company has outstanding obligations in respect of loan guarantees provided on behalf 
of Harbour View Company Limited at an amount equal to 50 percent of that company’s 
obligations to its bank. (As at 31 December 2006, that company has outstanding liabilities 
to the bank, based on the unaudited financial statements prepared by its management, of 
USD 4.1 million). 

27.6 The Company has outstanding commitment to banks in relation to the financial support it 
provided to a subsidiary company for loans obtained for development of the subsidiary’s 
projects. (As at 31 December 2006, the subsidiary has outstanding loans to the banks of 
Baht 455.4 million). 

28. BANK GUARANTEES

As at 31 December 2006, there were the outstanding bank guarantees of Baht 825 million (2005: 
Baht 441 million) issued by the banks on behalf of the Company in respect of certain performance 
bonds as required in the normal course of business of the Company. 

29. LITIGATIONS 

As at 31 December 2006, the following lawsuits had been filed against the Company: - 

29.1 During the years 1998 to 2006, the Company’s customers sued the Company for the refund 
of payments totaling Baht 14 million made for land and houses in the Company’s projects 
(2005: Baht 37 million). The lawsuits are currently in the judicial process. For reasons of 
prudence, the Company has set aside provisions totaling Baht 14 million for the loss 
expected to be incurred from these litigations. 

-  40  -
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27.4 A subsidiary has commitments of Baht 349.5 million (2005: Baht 190.0 million) in respect 
of the lease of a building and related assets from Land and Houses Property and Loan Fund-
II together with renovation fees and surcharges which vary with the gross revenues earned 
by the subsidiary from management and administration of the leased assets.

27.5 The Company has outstanding obligations in respect of loan guarantees provided on behalf 
of Harbour View Company Limited at an amount equal to 50 percent of that company’s 
obligations to its bank. (As at 31 December 2006, that company has outstanding liabilities 
to the bank, based on the unaudited financial statements prepared by its management, of 
USD 4.1 million). 

27.6 The Company has outstanding commitment to banks in relation to the financial support it 
provided to a subsidiary company for loans obtained for development of the subsidiary’s 
projects. (As at 31 December 2006, the subsidiary has outstanding loans to the banks of 
Baht 455.4 million). 

28. BANK GUARANTEES

As at 31 December 2006, there were the outstanding bank guarantees of Baht 825 million (2005: 
Baht 441 million) issued by the banks on behalf of the Company in respect of certain performance 
bonds as required in the normal course of business of the Company. 

29. LITIGATIONS 

As at 31 December 2006, the following lawsuits had been filed against the Company: - 

29.1 During the years 1998 to 2006, the Company’s customers sued the Company for the refund 
of payments totaling Baht 14 million made for land and houses in the Company’s projects 
(2005: Baht 37 million). The lawsuits are currently in the judicial process. For reasons of 
prudence, the Company has set aside provisions totaling Baht 14 million for the loss 
expected to be incurred from these litigations. 
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 29.2 During the years 1998 to 1999, a contractor took legal action against the Company, 
claiming damages of approximately Baht 1 million (2005: Baht 1 million) as a result of the 
Company’s breaches of conditions of construction agreements. In November 2006, the 
Company and the contractor agreed to settle the dispute, where by the Company agreed to 
pay a compensation of Baht 1.3 million to the contractor. The Company recorded such 
compensation as an expense in the income statements. 

29.3 In 2006, the Company was sued by a customer seeking compensation of approximately 
Baht 81 million in a case of tort.  In September 2006, the Company and the customer 
agreed to settle the dispute, whereby the Company agreed to pay a compensation of Baht 
12 million to the customer. The Company recorded such compensation as an expense in the 
income statements of the current year. 

30. FINANCIAL INSTRUMENTS

30.1 Financial risk management 

The Company and its subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai Accounting 
Standard No. 48 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally 
comprise cash and cash equivalents, trade accounts receivable, loans, investments trade 
accounts payable, and short-term and long-term loans. The financial risks associated with 
these financial instruments and how they are managed is described below.
Credit risk 
The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect to trade 
accounts receivable, loans, and other receivables. The Company and its subsidiaries 
manage the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and 
therefore do not expect to incur material financial losses. In addition, the Company and its 
subsidiaries do not have high concentration of credit risk since it has a large customer base. 
The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of receivables, 
loans and other receivables as stated in the balance sheet. 
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Interest rate risk 

The Company and its subsidiaries exposure to interest rate risk relates primarily to their 
cash at financial institutions, bank overdrafts, short-term loans, debentures and long-term 
borrowings.

Significant financial assets and liabilities as at 31 December 2006 classified by type of 
interest rates are summarised in the table below, with those financial assets and liabilities 
that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing 
date if this occurs before the maturity date. 

Fixed interest rates 
Within Over Floating Non-interest
1 year 1-5 years 5 years interest rate bearing Total Interest rate 

(Million Baht) (% p.a.) 
Financial assets
   Cash and cash equivalents - - - 250.0 285.2 535.2 0.75% - 3.50% 
   Current investments 395.0 - - - - 395.0 4.25%
   Trade accounts receivable - related parties - - - - 0.8 0.8 -
   Trade accounts receivable, net - - - - 197.9 197.9 -
   Advance to related parties - - - - 2.2 2.2 -
   Restricted deposits at financial institutions - - - 20.6 - 20.6 3.50% - 4.75% 
   Long-term loans to related parties - - - 3.5 - 3.5 6.94% - 7.33% 
Financial liabilities
   Bank overdrafts and short-term loans
      from financial institutions 1,664.0 - - - - 1,664.0 5.55% - 5.95% 
   Trade accounts payable - related parties - - - - 12.4 12.4 -
   Trade accounts payable - - - - 360.2 360.2 -
   Long-term loans 502.0 120.0 - 1,199.3 - 1,821.3 Note 17 
   Unsecured debentures 917.0 4,499.0 - - - 5,416.0 Note 18 

Foreign currency risk 

As at 31 December 2006, the Company and its subsidiaries have no material financial 
instruments which denominated in foreign currency. 
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   Advance to related parties - - - - 2.2 2.2 -
   Restricted deposits at financial institutions - - - 20.6 - 20.6 3.50% - 4.75% 
   Long-term loans to related parties - - - 3.5 - 3.5 6.94% - 7.33% 
Financial liabilities
   Bank overdrafts and short-term loans
      from financial institutions 1,664.0 - - - - 1,664.0 5.55% - 5.95% 
   Trade accounts payable - related parties - - - - 12.4 12.4 -
   Trade accounts payable - - - - 360.2 360.2 -
   Long-term loans 502.0 120.0 - 1,199.3 - 1,821.3 Note 17 
   Unsecured debentures 917.0 4,499.0 - - - 5,416.0 Note 18 

Foreign currency risk 

As at 31 December 2006, the Company and its subsidiaries have no material financial 
instruments which denominated in foreign currency. 
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30.2 Fair values of financial instruments 

The estimated fair value of financial instruments as at 31 December 2006, in comparison 
with the related amounts carried in the balance sheet, is as follows:

(Unit: Million Baht) 
Carrying amount Fair value 

Financial assets
   Cash and cash equivalents 535.2 535.2
   Current investments 395.0 395.0
   Trade accounts receivable - related parties 0.8 0.8
   Trade accounts receivable, net 197.9 197.9
   Advance to related parties 2.2 2.2
   Restricted deposits at financial institutions 20.6 20.6
   Long-term loans to related parties 3.5 3.5
Financial liabilities
   Bank overdrafts and short-term loans
      from financial institutions 1,664.0 1,664.0
   Trade accounts payable - related parties 12.4 12.4
   Trade accounts payable 360.2 360.2
   Long-term loans 1,821.3 1,812.6
   Unsecured debentures 5,416.0 5,334.6

The methods and assumptions used by the Company and its subsidiaries in estimating the 
fair value of financial instruments are as follows: 

a) For financial assets and liabilities which have short-term maturity, including cash and 
cash at banks, accounts receivable and accounts payable, their carrying amounts in the 
balance sheet approximate their fair value.

b) For debts and equity securities, their fair value is generally derived from quoted 
market prices, or based on generally accepted pricing models when no market price is 
available.
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30.2 Fair values of financial instruments 

The estimated fair value of financial instruments as at 31 December 2006, in comparison 
with the related amounts carried in the balance sheet, is as follows:

(Unit: Million Baht) 
Carrying amount Fair value 

Financial assets
   Cash and cash equivalents 535.2 535.2
   Current investments 395.0 395.0
   Trade accounts receivable - related parties 0.8 0.8
   Trade accounts receivable, net 197.9 197.9
   Advance to related parties 2.2 2.2
   Restricted deposits at financial institutions 20.6 20.6
   Long-term loans to related parties 3.5 3.5
Financial liabilities
   Bank overdrafts and short-term loans
      from financial institutions 1,664.0 1,664.0
   Trade accounts payable - related parties 12.4 12.4
   Trade accounts payable 360.2 360.2
   Long-term loans 1,821.3 1,812.6
   Unsecured debentures 5,416.0 5,334.6

The methods and assumptions used by the Company and its subsidiaries in estimating the 
fair value of financial instruments are as follows: 

a) For financial assets and liabilities which have short-term maturity, including cash and 
cash at banks, accounts receivable and accounts payable, their carrying amounts in the 
balance sheet approximate their fair value.

b) For debts and equity securities, their fair value is generally derived from quoted 
market prices, or based on generally accepted pricing models when no market price is 
available.
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c) For fixed rate debentures and long-term loans, their fair value is estimated by 
discounting expected future cash flow by the current market interest rate of the loans 
with similar terms and conditions. 

d) For debentures and long-term loans carrying interest approximate to the market rate, 
their carrying amounts in the balance sheet approximates their fair value. 

31. SUBSEQUENT EVENT

In January 2007, the Company received additional share subscription totaling Baht 0.3 million 
from the exercise of warrants, as follows: - 

Warrant Ordinary share Exercise price Amount
(Units) (Shares) (Baht/share) (Million Baht)

Warrant #4 29,970 30,062 1.19631 -
ESOP #3 290,400 290,400 1.00000 0.3

320,370 320,462 0.3

The Company registered the above increase in its paid up share capital with the Ministry of 
Commerce on 29 January 2007. 

32. RECLASSIFICATION 

Certain amounts in the financial statements for the year ended 31 December 2005 have been 
reclassified to conform to the current year’s classifications, with no effect on previously reported 
net income or shareholders’ equity. 

33. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 
26 February 2007. 
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	 จำนวนใบสำคัญ	 	

	 แสดงสิทธิ	 จำนวนหุ้นสามัญ	 ราคาใช้สิทธิ	 จำนวนเงิน	

 (หน่วย) (หุ้น) (บาทต่อหุ้น) (ล้านบาท)  
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Remuneration for the Auditor 

1. Audit Fee 
 

 The Company and its subsidiaries paid audit fee of baht 2,320,000 in 2006 and baht 81,265.0 pertaining  

 a reviewing of their financial statements.  

 
2. Non-Audit Fee 
 

 There were no other fees paid in 2006, since the company hasnût used any other services from the  

 auditors.  
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emuneration for the Auditor 

1. ค่าตอบ·ทน®ากการสอบบั≠ชี  
  

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ºŸ้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบ    

 ปï 2549 เปìนจำนวนเงินรวม 2,320,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นÊที่เกี่ยวข้องในการสอบทานหรือตรวจสอบงบ 

 การเงินอีกจำนวน 81,265.0 บาท  
 
2. ค่าบริการอ◊่น (Non-Audit Fee)  

 

 ในระหว่างปï 2549 บริษัทมิได้มีการใช้บริการอ่ืนของºŸส้อบบัญชี ดังน้ันจึงไม่มีค่าบริการอ่ืนท่ีต้องชำระในรอบปï 

§à“µÕ∫·∑π¢ÕßºŸâ Õ∫∫—≠™’ 
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O ther References 

1.  The Securities Registrar 
  Thailand Securities Depository Company Limited 

   

  Head Office 

  No. 62, 4th and  7th Floors, Stock Exchange of  Thailand Building   

  Kwang Klong Toey, Khet Klong Toey, Bangkok 10110 

  TEL: 0-2359-1200-49  FAX: 0-2359-1259 

 

  Branch 

  2nd Floor, Capital Market Academy Building, 

  2/7 Moo 4 (North Park Project), Vibhavadee-Rangsit Road, 

  Kwang Tungsonghong, Khet Laksi, Bangkok 10210 

  TEL: 0-2596-9000  FAX: 0-2832-4994-6 

  

2.  The Auditor 
  2.1 Mr. Songdej Praditsamanont  Licensed auditor registration no. 2349 

  2.2  Mr. Ruth Chaowanagawi Licensed auditor registration no. 3247 

  2.3 Mr. Sopon Permsirivallop Licensed auditor registration no. 3182 

  2.4  Miss Sumalee  Reewarabandit Licensed auditor registration no. 3970 

  Ernst & Young  Co., Ltd.  

  No. 193/136-137, 33rd Floor, Lake Rajada Office Complex  

  New Rajadapisek Road, Bangkok 10110 

  TEL: 0-2264-0777  FAX: 0-2264-0789-90 
 
3.  The Project Valuer  

  Bangkok Property Appraisal Co., Ltd. 

  1414/1-2 Soi Lang Akan Tuekthai 

  Praram Si Road,  Klong-Toey Bangkok 10110 

  TEL :  0-2240-1250-1, 0-2671-3873-6  FAX : 0-2249-7856, 0-2249-3377 
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ther References 
∫ÿ§§≈Õâ“ßÕ‘ßÕ◊ËπÊ 

1. นายท–เบียนหลักทรัพย์   

  บริษัท ศŸนย์รับΩากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด   

 

  สำนักงานใหญ่      

  62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และ7   

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพœ 10110   

  โทรศัพท์ 0-2359-1200-49 โทรสาร 0-2359-1259   

 

  สาขาย่อย   

  อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ชั้น 2    

  2/7 หมŸ่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิ¿าวดีรังสิต   

  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210   

  โทรศัพท์ 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6   

 

2.  ºู้สอบบั≠ชี   

  2.1. นายทรงเดช ประดิษ∞สมานนท์  เลขทะเบียนºŸ้สอบบัญชีรับอนุญาต 2349  

  2.2. นายรุทร เชาวนะกวี เลขทะเบียนºŸ้สอบบัญชีรับอนุญาต 3247  

  2.3. นายโส¿≥ เพิ่มศิริวัลล¿ เลขทะเบียนºŸ้สอบบัญชีรับอนุญาต 3182  

  2.4. นางสาวสุมาลี รีวราบั≥±ิต เลขทะเบียนºŸ้สอบบัญชีรับอนุญาต 3970  

  บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด   

  193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33   

  ถนนรัชดา¿ิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110   

  โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90  

 

3. ºู้ªร–เมินทรัพย์สินโครงการ   

  บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด   

  1414/1-2  ซอยหลังอาคารตึกไทย    

  ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   

  โทรศัพท์ 0-2240-1250-1 และ 0-2671-3873-6  

   โทรสาร 0-2249-7856และ 0-2249-3377 
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Location of Head Office and General Projects 

 Head Office 
 
Quality Houses Public Company Limited 7th  Floor , Q. House Lumpini Building ,  TEL 0-2677-7000 or   
 No.1 South Sathorn Road, Kwang Tungmahamek,  0-2343- 8888 
 Khet  Sathorn, Bangkok 10120 Fax 0-2677-7011 
 
 
Location of  Housing Projects  
Call 1388 for all projects  
 
Vararom Phaholyothin-Saimai Saimai Road, Khet Saimai, Bangkok Press 14 or 0-2536-0151-3,  
  0-2372-3060-3  
 
Vararom Kaewnawarat Sunpuloei Sub-district, Doi Saked District, Chiangmai Press 32 or 053-939259-60 
 
Vararom Chaoren Muang Tonpao Sub-district, Sankampaeng District, Chiangmai Press 74 or 053-939493-4 
 
Laddarom Elegance Ramkamhaeng Ramkamhaeng Road, Khet Sapansung, Bangkok Press 22 or 0-2372-2121, 
  0-2372-3060-3 
 
Laddarom Elegance Chiangmai on Middle  Ring Road, Sankampaeng District, Chiangmai Press 72 or 053-126-222-3, 
Ring Road in front of Payap University  08-9757-0720, 08-1716-8865 
 
Laddarom Watcharapol Sukhapiban 5 Road, Khet Bangkhen, Bangkok Press 13 or 0-2949-8680, 
  0-2949-8690 
 
Laddarom Elegance Phraram 5  Nakorn-in Road, Bangyai District, Nontaburi Press 54 or 0-2423-2777 
 
Laddarom Ratchapruek Rattanatibet Bangrak Noi Sub-district, Ta-it District, Nontaburi Press 55 or  0-2922-0204-5 
 
Prukpirom Regent Pinklao Waen Talingchan-Supanburi Road, Bangyai District, Press 61 or  0-2924-7704-6  
 Nonthaburi 
 
Prukpirom Regent Sukhumvit Sukhumvit Road, Khet Bangna, Bangkok Press 31 or 0-2348-1500-2 
 
Prukpirom New Sathorn Thonburi Petchakasem-Rattanatibet Road, Khet Talingchan, Press 51 or 0-2443-3111-4 
 Bangkok  
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ocation of Head Office and General Projects 
 ∂“π∑’Ëµ—Èß ”π—°ß“π„À≠à·≈–‚§√ß°“√µà“ßÊ 

 สถานที่ตั้งสำนักงานให≠ ่
 
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1  โทร   0-2677-7000 
 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  และ 0-2343-8888 
 กรุงเทพœ 10120 โทรสาร 0-2677-7011 
 
 
สถานที่ตั้งของโครงการบ้าน 
โทร. 1388 หมายเลขเดียวทÿกโครงการ 
 
บ้านวรารมย์ พหลโยธิน - สายไหม ถนนสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร กด 14 หรือโทร 0-2536-0151-3  
  หรือ 0-2372-3060-3 
 
บ้านวรารมย์ แก้วนวรั∞ ต.สันปŸเลย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่      กด 73 หรือโทร 053-939259-60 
 
บ้านวรารมย์ เจริญเมือง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ กด 74 หรือโทร 053-939493-4 
 
บ้านลัดดารมย์  Elegance รามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตสะพานสŸง กรุงเทพมหานคร กด 22 หรือโทร 0-2372-2121  
  หรือ 0-2372-3060-3 
 
บ้านลัดดารมย์  Elegance เชียงใหม่  ถนนวงแหวน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ กด 72 หรือโทร 053-126222-3 
ถนนวงแหวน หน้ามหาวิทยาลัยพายัพ  หรือ 0-9757-0720 , 0-1716-8865  
 
บ้านลัดดารมย์ วัชรพล ถนนสุขา¿ิบาล 5 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กด 13 หรือโทร 0-2949-8680  
  หรือ 0-2949-8690 
 
บ้านลัดดารมย์ Elegance  ถนนนครอินทร์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี กด 54 หรือโทร 0-2423-2777 
พระราม 5 ราชพฤกษ์ 
 
บ้านลัดดารมย์ ราชพฤกษ์ รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย ท่าอิ∞ อ.เมือง จ.นนทบุรี กด 55 หรือโทร 02-922-0204-5 
 
บ้านพฤกษ์¿ิรมย์ Regent ปิòนเกล้า ถนนแหวนตลิ่งชัน-สุพรร≥บุรี อ.บางใหญ่  กด 61 หรือโทร 0-2924-7704-6 
 จ.นนทบุรี 
 
บ้านพฤกษ์¿ิรมย์ Regent  สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กด 31 หรือโทร 0-2348-1500-2 
 
บ้านพฤกษ์¿ิรมย์ สาทร-ธนบุรี ตัดใหม่ ถนนเพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์  เขตตลิ่งชัน  กด 51 หรือโทร 0-2443-3111-4 
 กรุงเทพมหานคร 
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Centre Point Petchburi Soi Somprasong 3, Petchburi Road ,Bangkok  0-2254-1373-7 
 
Centre Point Sukhumvit Sukhumvit Soi 10, Bangkok  0-2653-1783 
 
Centre Point Silom Charoenkrung Road, Khet Bangrak, Bangkok  0-2266-0521-49 
 
Centre Point Langsuan Langsuan Road, Bangkok  0-2657-2400-21 
 
Centre Point Wireless Road Wireless Road, Bangkok  0-2659-5000 
 
Centre Point Saladaeng Pharam 4  Road,  Soi Saladaeng 1, Bangkok  0-2267-5500-3 
 
Centre Point Thonglor Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 55 (Thonglor), Bangkok  0-2365-8300 
 

Location of  Serviced Apartments 

Casa Ville Watcharapol Kwang Klongtanon, Khet Saimai, Bangkok  0-2994-1600-1  
 
Casa Ville Ratchapruek-Rattanatibet Bangrak Noi Sub-district, Muang District, Nontaburi  0-2595-8123 
 
Casa Ville Pharam 2 Kwang Samae Dam, Khet Bang khuntien, Bangkok  0-2417-6660-1 
  
Casa Ville Srinakarindra Bangkaew Sub-district, Bangpli District, Samut Prakan  0-2758-7900 
 
Casa City Ekamai-Ram Intra Nuanchan 1 Kwang Klonggoom, Khet Buenggoom, Bangkok  08-7099-3245 
 
Casa City Ramkamhaeng Kwang Huamark, Khet Bangkapi, Bangkok  0-2376-3430-2 
 
Casa City Ekamai-Ram Intra Sukontasawas  IKwang Ladprao, Khet Ladprao, Bangkok  0-2553-2197-9 
 
Casa City Lat Prao Kwang Buenggoom, Khet Buenggoom, Bangkok  0-2515-1160-1 
 

Location of the Casa Ville’s Housing Projects 

Location of  Office Buildings for Rent 
Information Centre call 0-2677-7070 and follow by project’s numbers 

Q. House Convent 1st Floor, Q. House Convent Building, No. 38   0-2234-7500-4 
 Convent Road, Kwang Silom, Khet Bangrak, Bangkok 

Q. House Asoke 16th Floor, Q. House Asoke Building, No. 66   0-2264-2245-7 
 Sukhumvit 21, Kwang North Klongtoey,  
 Khet Wattana, Bangkok 

Q. House Sathorn Ground Floor, Q. House Sathorn Building, No. 11   0-2679-1621-2 
 South Sathorn Road, Kwang Tungmahamek,  
 Khet Sathorn, Bangkok 

Q. House Ploenjit 5th Floor, Q. House Ploenjit Building, No. 598   0-2254-1020-1 
 Ploenjit Road, Kwang Lumpini, Khet Pathumwan,  
 Bangkok 

Q. House Lumpini 7th Floor, Q. House Lumpini Building, No.1   0-2677-7177 
 South Sathorn Road, Kwang Tungmahamek,  
 Khet Sathorn , Bangkok 
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สถานที่ตั้งของ คาซ่าวิลล์ 
 
คาซ่าวิลล์ วัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  0-2994-1600-1 
 
คาซ่าวิลล์ ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี  0-2595-8123 
  
คาซ่าวิลล์ พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  0-2417-6660-1 
 
คาซ่าวิลล์ ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  0-2758-7900 
 
คาซ่าซิต้ี เอกมัย-รามอินทรา นวลจันทร์ 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  08-7099-3245 
 
คาซ่าซิตี้ รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  0-2376-3430-2 
 
คาซ่าซิต้ี เอกมัย-รามอินทรา สุคนธสวัสด์ิ 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  0-2553-2197-9 
 
คาซ่าซิตี้ ลาดพร้าว แขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  0-2515-1160-1 
 
 
สถานที่ตั้งของโครงการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 
 
เซ็นเตอร์พอยท์ - เพชรบุรี ซอยสมประสงค์ 3 ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร  0-2254-1373-7 
 
เซ็นเตอร์พอยท์ - สุขุมวิท สุขุมวิท ซอย 10 กรุงเทพมหานคร  0-2653-1783 
 
เซ็นเตอร์พอยท์ - สีลม ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพมหานคร  0-2266-0521-49 
 
เซ็นเตอร์พอยท์ - หลังสวน ถนนหลังสวน กรุงเทพมหานคร  0-2657-2400-21 
 
เซ็นเตอร์พอยท์ - วิทยุ ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร  0-2659-5000 
 
เซ็นเตอร์พอยท์ - ศาลาแดง ถนนพระราม 4 ซอยศาลาแดง 1 กรุงเทพมหานคร  0-2267-5500-3 
 
เซ็นเตอร์พอยท์ - ทองหล่อ ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 55 ทองหล่อ กรุงเทพมหานคร  0-2365-8300 
 
 
สถานที่ตั้งของ โครงการอาคารสำนักงานให้เช่า 
ศูนย์บริการสอบถามข้อมูล  โทร 0-2677-7070  ตามด้วยหมายเลขโครงการ 
 
คิวเฮ้าส์ - คอนแวนต์ ชั้น 1 อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ เลขที่ 38   0-2234-7500-4 
 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร  
 
คิวเฮ้าส์ - อโศก ช้ัน 16 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เลขท่ี 66 สุขุมวิท 21   0-2264-2245-7 
 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 
คิวเฮ้าส์  - สาทร   ช้ันล่าง อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร เลขท่ี 11 ถนนสาทรใต้  0-2679-1621-2 
 ทุ่งมหาเมฆ สาทร  กรุงเทพมหานคร 
  
คิวเฮ้าส์ - เพลินจิต ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต เลขที่ 598  0-2254-1020-1  
 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
 
คิวเฮ้าส์ - ลุมพินี ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1   0-2677-7177 
 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ  สาทร   
 กรุงเทพมหานคร 
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