


วิสัยทัศน์
“ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าทุกกลุ่ม

ในความเป็นผู้นำาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ”

พันธกิจ
ด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ
•   ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
    ให้กับผู้บริโภค

ด้านคุณภาพชีวิตการทำางาน
•   สร้างสรรค์บรรยากาศและวัฒนธรรมการทำางาน รวมทั้งปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
    ของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการทำางานสูงสุด

ด้านบุคคลากร
•   ดำาเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส และสามารถ 
    ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
•   สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองในแขนงต่างๆ 
    ที่สอดคล้อง กับส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ

ด้านคุณภาพสังคม
•   ส่งเสริมและรับผิดชอบต่อชุมชนในบริเวณรอบๆ พื้นที่ที่บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ และ
    บริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจอยู่ รวมทั้งสังคมวงกว้าง
•   แสวงหาหนทางใหม่ๆ ที่ดีขึ้นในการสร้างสรรค์ ความยั่งยืนให้กับสินค้า สิ่งแวดล้อม 
    องค์กร และสังคม

ด้านคุณภาพการลงทุน
•   มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการทำางาน เพื่อสร้างความเติบโตทางผลกำาไร
•   ค้นหาหนทางใหม่ๆ เพื่อสร้างผลกำาไรที่ยั่งยืนในระยะยาว

Finest Quality, Finest Life
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Our Projects

Q Twelve Q.House Avenue Phraram 5

Prukpirom 
Ratchapruk Rattanathibet

Casa Ville 
Ratchapruk-Chaengwattana

Prukpirom Regent 
Ratchapruk Rattanathibet

Laddarom Elegance
Outer Ring Road-Sathorn

Laddarom Elegance 
Ratchapruk Rattanathibet

Laddarom 
Watcharapol-Rattanakosin

Laddarom 
Chaiyapruk-Chaengwattana

Laddarom 
Ratchapruk Rattanathibet 2

Vararom Premium 
Watcharapol-Chatu Chot

Casa Grand 
Petchkasem-Sai 1

Casa Grand 
Outer Ring Road-On Nuch

Casa Gand Taksin-Phraram 2
Casa Grand 

Chaiyapruk-Chaengwattana
Casa Grand 

Rattanathibet-Ratchapruk

Q.House Villa
Nakorn Ping (Chiangmai)

Casa Legend 
Ratchapruk-Pinklao

Vararom Kaewnawarat
(Chiangmai)

Casa Legend 
Kaset-Nawamintr

Laddarom Elegance 
Middle Ring Road - Mahidol 

Junction (Chiangmai)

Casa Premium 
Ratchapruk-Pharam 5

Vararom Charoen Muang
(Chiangmai)

Casa Presto Phraram 2
Casa Premium 

Ratchapruk-Chaengwattana

Casa Ville 
Ratchapruk Phraram 5

Casa Presto 
Ratchaphruk-Chaengwattana

Casa Ville 
Ramkamhaeng-Outer Ring Road

Casa Ville 
Ramintra-Outer Ring Road Casa Ville Rangsit Khong 2



Casa Ville 
Watcharapol-Sukhaphiban 5

Casa Ville 
Ramintra-Hathairat Casa Ville Bangna-Teparak

The Trust Ville 
Kanchanapisek-Hathairat 

The Trust Ville 
Srinakarin-Praksa 

The Trust Town 
Ngamwongwan25

The Trust Town 
Srinakarin-Praksa

The Trust City 
Kaset-Nawamintr Gusto Grand Ramkamheang Gusto Ramkhamhang

Gusto Pinklao / 
Thanam-nont

Gusto Phraram 2 Gusto 
Phahon Yothin-RamintraGusto Suksawat / Sathorn

Casa Condo Chang Puak
(Chiangmai)

Casa Condo Asoke Dindang

The Trust Residence 
Ratchada-Phraram3

Casa Ville Sriracha

The Trust Condo 
Ngamwongwan

Casa Legend Sriracha

The Trust Residence 
Pinklao

Q Asoke

The Trust Condo
South Pattaya 

The Trust Condo
Amata Nakorn

The Trust Condo
Nakhon Prathom

Q.House Sukhumvit 79
Casa Condo 

Ratchada-Ratchapruk

CONDOMINIUN

Casa Seaside Rayong

The Trust Residence 
Hua Hin

The Trust Condo 
Central Pattaya
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

Financial Highlights 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปในรอบปี 2554-2556

สรุปข้อมูลงบการเงิน 2554 2555 2556

สินทรัพย์รวม 37,966 41,871 41,652

หนี้สินรวม 24,799 26,076 24,375

ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,167 15,795 17,277

รายได้จากการขายสุทธิ 9,849 13,077 19,699

รายได้รวม 10,032 14,409 19,999

กำาไรขั้นต้น 2,868 4,049 6,387

กำาไรสุทธิ 853 2,450 3,307

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนกำาไรสุทธิ (%) 8.5 17.0 16.5

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 6.4 16.9 20.0

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 2.5 6.1 7.9

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.09 0.27 0.36

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.12 n.a

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.9 1.7 1.4

ความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า) (9.7) 0.0 5.6

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.55 1.72 1.88

หมายเหตุ  :  งบการเงินของปี 2555 ได้มีการปรับย้อนหลัง เพื่อนำามาใช้เปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด เนื่องจากในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เรื่องภาษี
เงินได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 สำาหรับงบการเงินของปี 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบไว้นี้ บริษัทมิได้ปรับย้อนหลังงบการเงินในปี

(หน่วย : ล้านบาท)
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

สาส์นจากคณะกรรมการ

Message from the Board of Directors
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตัวลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลง 

จากการขาดความเชื่อมั่นในการบริโภคและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศ โดยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ชุมนุมประท้วงทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ขณะที่ ปริมาณการส่งออกปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แต่มูลค่าการส่งออกยังคง

ลดลงเพราะราคาสินค้าในตลาดโลกยังปรับขึ้นได้ไม่มากนัก ส่วนภาคการท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าในไตรมาส 4 ปี 2556 

จะได้รับผลกระทบทำาให้อัตราการขยายตัวชะลอตัวลงจากผลกระทบกฎหมายควบคุมคุณภาพแพ็คเกจทัวร์ของจีนที่มีผลบังคับใช้ใน

เดือนตุลาคมที่ผ่านมาและการชุมนุมประท้วงทางการเมืองตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

สำาหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในปี 2556 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่ความต้องการที่อยู่อาศัยเร่ิม

ชะลอตัวลงในไตรมาส 4 โดยเฉพาะความต้องการอาคารชุด ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ

สถาบันทางการเงินส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มความเข้มงวดในมาตรฐานการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย แต่ทั้งนี้ โครงการอาคารชุดที่ตั้งอยู่ในทำาเล

ตามแนวรถไฟฟ้าใกล้สถานีก็ยังคงมีความต้องการสูงและยังเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง สำาหรับอุปทานท่ีอยู่อาศัย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคง

ขยายโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่ประกาศไว้แต่ชะลอลงจากช่วงต้นปี และส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยแนวราบ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบ

การบางรายเลื่อนการลงทุนโครงการใหม่ออกไป เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ประกอบ

กับโครงการที่รอการส่งมอบให้แก่ลูกค้ายังคงอยู่ในระดับสูงอยู่

ในปีนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการเติบโตของผลการดำาเนินงานสูงสุดตั้งแต่เปิดดำาเนินการมา โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้

จากการดำาเนินธุรกิจทุกประเภทรวมจำานวน 20,942 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 และมีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานจำานวน 3,307 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงของฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ให้มีเสถียรภาพและเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ด้วยการรักษาสภาพคล่องทางการ

เงิน การลดต้นทุน แต่ยังคงรักษาคุณภาพสินค้าและคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำาเป็น เพื่อมุ่งเน้น

การสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกันก็มิได้ละเลยความรับ

ผิดชอบต่อสังคมและชุมชนตามที่ได้กล่าวรายละเอียดไว้แล้วในส่วนของ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”ในรายงานประจำาปีนี้ นอกจากนี้ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจและการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและ

บริษัทย่อยให้มีคุณภาพ บนพื้นฐานของการกำากับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตาม

และตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้

ท้ายสุดนี้ คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารและสถาบันการเงิน พนักงานและผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทและบริษัทย่อยด้วยดีเสมอมา และได้มีส่วนสำาคัญในการสนับสนุนการสร้างความสำาเร็จในการ

ดำาเนินธุรกิจให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยมาในโอกาสนี้

                                        (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)                      

                                             ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำาขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำาหนดให้ปฏิบัติตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำางบการ

เงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำาเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และ

จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้

งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแล

เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่มีเง่ือนไข

ทำาให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการ

เงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

        

                                                  (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

                                                    ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

Repor t of the Board of Directors' Responsibility 
for the Financial Statements
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน  ในรอบปี 2556 ได้จัดให้มี

การประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อหารือและพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญด้วยความเป็นอิสระ โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบและ

รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ  ตำาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. นายอดุลย์   วินัยแพทย ์    ประธานกรรมการตรวจสอบ   6/6

2. นายราชัย   วัฒนเกษม    กรรมการตรวจสอบ    6/6

3. นายกฤษณ์       พันธ์รัตนมาลา    กรรมการตรวจสอบ    6/6

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  มีผลการปฏิบัติงานในรอบปี สรุปได้ ดังนี้

1.   สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปีของบริษัท ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการ เห็นว่า

งบการเงินของบริษัทได้จัดทำาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและข้อกำาหนดของทางการ มีการเปิดเผยข้อมูลใน

งบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำาคัญ  

  

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ครั้ง 

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่สำาคัญจากผู้สอบบัญชี และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงใหม่ อย่างทันเวลา ทำาให้งบการเงินมีความถูกต้อง เป็นท่ีน่าเช่ือถือกับผู้ใช้งบการเงิน

2.   ดูแลงานตรวจสอบภายใน พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจำาป ีซึ่งจัดทำาขึ้นจากการพิจารณาความเสี่ยงของแต่ละ

ระบบงานที่สำาคัญของบริษัท และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบประจำาปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุม เพื่อป้องกันหรือ

ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความสำาคัญ

กับการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในดำาเนินการอย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิผล ในปี 2556 ไม่พบความบกพร่องเรื่องการควบคุมภายใน อย่างเป็นสาระสำาคัญ

3.    ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ทราบถึง กฎ ระเบียบของทางการและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบเป็นประจำา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

Repor t from the Audit Committee
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

ในรอบปี 2556  ไม่พบเหตุการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ที่แสดงว่า มีการปฏิบัติที่ขัดต่อ กฎ ระเบียบของทางการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อย่างมีสาระสำาคัญ

4.     คัดเลือกผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ผลการ
ปฏิบัติงานและการบริการ รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชี ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด (เดิมชื่อบริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด) ซึ่งได้นำาเสนอ
คณะกรรมการบริษัท และได้รับอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556

5.     สอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน โดยดูแลให้บริษัทมีขั้นตอนปฏิบัติการทำารายการเกี่ยวโยงทุกรายการให้ถูกต้องตามข้อ
กำาหนดของทางการ และกำาหนดแนวทางในการดูแลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้มีเงื่อนไขการทำารายการโดยคำานึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญ เสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
รายการขัดแย้งทางผลประโยชน์  (Conflict of Interest) รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบัติตามข้อกำาหนดของทางการ

6.    ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ ของบริษัท และให้มี
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นที่ยอมรับ เพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

7.    คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ี ตามขอบเขตที่ได้กำาหนดไว้ใน "กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ" ของบริษัท 
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง อย่างเป็นอิสระ

8.    จัดให้มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment)  ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ 
- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ    
- การฝึกอบรมและทรัพยากร
- การประชุม    
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ    
- ความสัมพันธ์กับผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผู้สอบบัญชี  และผู้บริหาร  

ซ่ึงจากผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้
อย่างมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาโดยสรุปว่า บริษัทยึดถือการบริหารจัดการตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำาคัญ มีผลให้
ระบบการบริหารจัดการและระบบการควบคุมภายในของบริษัท  ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ  และเป็นการปฏิบัติโดยคำานึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

        (นายอดุลย์   วินัยแพทย์)
                  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการ

นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

นายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอดุลย์ วินัยแพทย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

   และกำาหนดค่าตอบแทน

นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการ 

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ

นางสาวกนกวล ี วิริยประไพกิจ  กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

   และกรรมการตรวจสอบ 

นายสุริย์ บัวคอม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ  กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล 

นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ

นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการ

คณะผู้บริหาร

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

นางสุวรรณา พุทธประสาท รองกรรมการผู้จัดการ

นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายไพโรจน์   วัฒนวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายรวี  มงคลทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ ์ ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายสมศักดิ์ จิรรุ่งเรืองวงศ์ ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการเงินและโอน

The Board of Directors and Executives
รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

[05] 

1.  นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ ์

2.  นายรัตน์ พานิชพันธ์ 

3.  นายอดุลย์ วินัยแพทย ์  

4.  นายอนันต ์ อัศวโภคิน 

5.  นายอดิศร ธนนันท์นราพูล 

6.  นางสาวกนกวล ี วิริยประไพกิจ  

7.  นายราชัย วัฒนเกษม 

8.  นายสุริย์ บัวคอม 

9.  นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา 

10 นางสุวรรณา พุทธประสาท 

11. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ ์

12. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล 

12

9

6

3

11

8

5

2

10

7

4

1
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วุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร วปรอ.) รุ่นที่ 16
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 18/2545) 

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน  รองประธาน คณะกรรมการลงทุน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เเละประธานคณะกรรมการ
  บริหารความเสี่ยง  บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด (มหาชน)
  กรรมการอิสระ  บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
  กรรมการอิสระ  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
พค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
2555 - กพ. 2556 กรรมการอิสระ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
พย.2547 - พย.2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556
-ไม่มี-

1  นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  [ 60 ปี ]

     ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

The Prof ile of Directors and Executives
รายละเอียดโดยย่อของคณะกรรมการเเละผู้บริหาร  

วุฒิทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
M.S. in Business Ad.,  Fort Hays Kansas State University, Hays, Kansas, USA
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 388)
Director Accreditation Program : Governance training for  listed company 
  director (DAP) , IOD
Director Certification Program : Program  for Professional Director  (DCP),IOD
Financial Institutions Governance Program ( FGP ) , IOD

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จำากัด  (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จำากัด
  กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)
  กรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)
2549 - 2552 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556
1,140,057 หุ้น (รวมหุ้นที่ถือโดยบุตรและญาติสนิท) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.01241

2  นายรัตน์  พานิชพันธ์ [ 66 ปี ]

กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

วุฒิทางการศึกษา
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MA ( ECON )  University of Texas at Austin. Texas, USA
นักบริหารระดับสูง สำานักงานข้าราชการพลเรือน ( นบส. )
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.388 ) 
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14 ( วตท.)
Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD
Audit Committee Program (ACP), IOD
Role of The Compensation Committee (RCC), IOD
Financial Institutions Governance Program (FGP), IOD

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
  บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา
  และกำาหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเวอร์กรีนพลัส จำากัด
2551 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการสถาบัน สถาบันพัฒนามันสำาปะหลัง (ห้วยบง)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ไอจีเอส จำากัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จำากัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จำากัด (มหาชน)
  กรรมการบรรษัทภิบาล ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้อำานวยการใหญ่ 
  มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำาปะหลังแห่งประเทศไทย ( TTDI )

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556
400,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00436

3  นายอดุลย์   วินัยแพทย์ [ 67 ปี ]

     กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

วุฒิทางการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S.Industrial Engineering Illinois Institute of Technology Chicago, USA
MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Certification Program : Program  for Professional Director (DCP), IOD

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  
  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการธนาคาร
  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
  ประธานกรรมการ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
2537 - 2553 กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำากัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556
88,156,825 หุ้น(รวมหุ้นที่ถือโดยมารดาและบุตร) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.95992

4  นายอนันต์  อัศวโภคิน  [ 63 ปี ]

     กรรมการ
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วุฒิทางการศึกษา
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2      
หลักสูตร Stanford Executive Program  (SEP) Graduate School of Business, 
Standford University
Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD
Director Accreditation Program : Governance training for listed company  
director (DAP), IOD

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท  Starmalls Inc., Philippines.
2553 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
  กรรมการ  กองทุนอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ I
  กรรมการ  กองทุนอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II
2545 - 2556 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
2547 - 2553 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำากัด (มหาชน )

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556
944 หุ้น  คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00001

วุฒิทางการศึกษา
บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master Degree, Investment Banking , University of Wisconsin - Madison
Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD 
Role of The Compensation Committee  ( RCC ), IOD

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำากัด
2541 - 2546 Vice President  GIC Real Estate Pte Ltd.

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556
-ไม่มี-

5  นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล  [ 59 ปี ]

     กรรมการ

6  นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ [ 48 ปี ]

     กรรมการ
     กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

วุฒิทางการศึกษา
Honors Degree
MBA Industrial Management II class, Pacific States University, California, USA
Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD
Role of the Compensation Committee (RCC), IOD

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
2555  ที่ปรึกษา  บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชั่น
2554  ที่ปรึกษา  ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน )
2552  ประธานกรรมการ  บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด
  กรรมการ  บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำากัด

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556
-ไม่มี-

วุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 4010)
Director Certification Program : Program  for Professional Director  (DCP), 
Chair Person Certificate, IOD

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ไทยไวร์โพรดักส์  จำากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  Zhengxin Bank Co., Ltd
2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์ออนไลน์ กรมบัญชีกลาง
2556  อนุกรรมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
  สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
  และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
2547 - 2555 ที่ปรึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์ออนไลน์ กรมสรรพากร
2550 - 2552 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำากัด
2548 - 2552 รองประธาน บริษัท กรุงไทยพาณิชย์ประกันภัย จำากัด
  กรรมการ  ธนาคารกรุงไทย  จำากัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556
100,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00109

7  นายราชัย วัฒนเกษม  [ 66 ปี ]

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ

8  นายสุริย์  บัวคอม [ 69 ปี ]

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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วุฒิทางการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA มหาวิทยาลัยฟลอริด้า
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต อิมพีเรียล คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน
CFA Institute, Chartered  Financial  Analyst
Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD
Certificate of Completion : Advanced Audit Committee Program, IOD

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)
  กรรมการ  บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำากัด (มหาชน)
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการ  บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำากัด

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556
-ไม่มี-

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

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำากัด
  กรรมการ  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำากัด
  กรรมการ  บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด
  กรรมการ  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำากัด
  กรรมการ  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
  กรรมการ  บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ไอเดีย  ฟิตติ้ง จำากัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จำากัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)
  กรรมการ  บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำากัด
  กรรมการ  บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
  กรรมการ  บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด
2556   กรรมการ  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
2554 - 2555 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบเเทน  
  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2548 - 2555 กรรมการ  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556
6,141,790 หุ้น(รวมหุ้นที่ถือโดยบุตรและญาติสนิท)  คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.06688

9  นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา  [ 45 ปี ]

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

10  นางสุวรรณา  พุทธประสาท [ 58 ปี ]

กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล
รองกรรมการผู้จัดการ



18

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

วุฒิทางการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำากัด
  กรรมการ  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ไอเดีย  ฟิตติ้ง จำากัด
  กรรมการ  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำากัด
  กรรมการ  บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด
  กรรมการ  บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำากัด
2552 - ก.ย.2555 กรรมการ  บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด
2544 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556
1,083,369 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00180

วุฒิทางการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5  ปีย้อนหลัง
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำากัด
  กรรมการ  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำากัด
  กรรมการ  บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำากัด
  กรรมการ  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำากัด
  กรรมการ  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด
  กรรมการ  บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด
  กรรมการ  บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
  กรรมการ  บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด
  กรรมการ  บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ไอเดีย ฟิตติ้ง จำากัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556
100,004 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00109

11  นายประวิทย์  โชติวัฒนาพันธุ์  [ 56 ปี ]

กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

12  นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล [ 48 ปี ]

กรรมการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

Nature of Business   

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า โดยมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 และ 7 

อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120  เลขทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่ 131 โทรศัพท์ 

0-2677-7000 โทรสาร 0-2677-7011 - 2 เวบ็ไซต์ “www.qh.co.th” ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มทีนุจดทะเบยีน 9,183,784,692 บาท 

ทุนเรียกชำาระแล้ว 9,183,767,553 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 9,183,767,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.  ประวติัความเป็นมา การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส�าคญั

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) มีประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ ซึ่งสามารถสรุป ได้ดังต่อไปนี้

ปี 2526  บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียนจำานวน 1.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2526 โดยมีวัตถุประสงค์

  ในการประกอบธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านอย่างครบวงจรบนที่ดินของลูกค้า 

ปี 2533  บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อาคารที่พักอาศัยให้เช่า

  และอาคารสำานักงานให้เช่า 

ปี 2534  บรษิทัได้รบัอนญุาตให้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนและนำาหุน้สามัญเข้าทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2534 

ปี 2535  บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน

ปี 2536  บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2536

ปี 2540  บริษัทประสบปัญหาในการดำาเนินธุรกิจในช่วงวิกฤติการณ์การเงิน

ปี 2542  บริษัทได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารและสถาบันการเงินและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใน

สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ด้วยดี และในปี 2548 บริษัทได้ชำาระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารและสถาบันการเงิน

ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครบทั้งจำานวน

ปี 2544  บริษัทได้เพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นให้แก่ Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) 

สัดส่วนร้อยละ 20  คิดเป็นมูลค่าหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด 812.0 ล้านบาท
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

ปี 2549  บริษัทและบริษัทย่อยได้จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือให้สิทธิการเช่า 

และ/หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สำาหรับโครงการประเภทอาคารสำานักงาน (Office Building) จำานวน 2 

โครงการ คือ โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต และโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ควอลิตี้ เฮ้าส์  ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 และบริษัทได้ลงทุนในกองทุนรวม

จำานวน 204.5 ล้านหน่วย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.66 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมและคิดเป็น

มูลค่าทั้งสิ้น 2,045.1 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทจัดการ ได้แต่งตั้งให้บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็น

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) สำาหรับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็น

ระยะเวลา 5 ปี และคู่สัญญาสามารถขยายเวลาได้อีกเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน 5 ปี

ปี 2555  บริษัทได้จำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือให้สิทธิการเช่า และ/หรือโอน

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม จำานวน 3 โรงแรม คือ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำ้า (เดิมชื่อ 

“เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซเิดนซ์ เพชรบรุ”ี) โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขมุวทิ 10 (เดมิชือ่ “โครงการเซนเตอร์ 

พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขมุวทิ”) และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชดิลม (เดมิชือ่ “โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล 

แอนด์ เรซิเดนซ์ หลงัสวน”) ให้แก่กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าควอลติี ้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซเิดนซ์ 

(QHHR) (“กองทุนรวม”) ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 และบริษัทได้ลงทุน

ในกองทุนรวมจำานวน 105.28 ล้านหน่วย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.33 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม

และคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,050.28 ล้านบาท 

 

โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินแล้ว กองทนุรวมจะนำาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาซึ่งกรรมสทิธิแ์ละสทิธิ

การเช่าออกให้เช่าหรอืให้เช่าช่วงแก่บรษิทั เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพทิอลิตี ้ จำากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทั ควอลติีเ้ฮ้าส์ 

จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

ทั้งนี้ บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด จะว่าจ้างให้บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยที่บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นผู้บริหารจัดการโรงแรมและเซอร์วิส 

อะพารต์เมนต์ต่อไป

2.   โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุม่บรษิทั

2.1   ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด(มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและ

ให้เช่า รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทอื่น และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถจำาแนกได้ดังนี้ คือ
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1. ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน

2. ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

3. ธุรกิจโรงแรม

4. ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า

5. ธุรกิจรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ อาคารสำานักงานให้เช่า

     และบ้านที่พักอาศัยให้เช่า

6. ธุรกิจการลงทุน

(รายละเอียดตามหัวข้อ การตลาดเเละการเเข่งขัน ข้อ 1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อย่อย 1.1.1 ก) ถึง ง))

2.2   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทมีนโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังนี้

2.2.1   บริษัทย่อย  

          บริษัทได้ลงทุนใน 13 บริษัท ได้แก่

1.    บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด   ถือหุ้นโดย บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) 

ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบันดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮ้าส์

และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

2.   บรษิทั ควิ.เอช. แมเนจเม้นท์ จำากดั   ถอืหุน้โดยบรษิทัในสัดส่วนร้อยละ 80.58 และส่วนทีเ่หลือร้อยละ 19.42 ถอืหุน้

โดยบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด ในปัจจุบันดำาเนินธุรกิจรับบริหารงานสาธารณูปโภคโครงการบ้านของ

บริษัทและบริษัทย่อย 

3.   บรษิทั คาซ่า วลิล์ จำากดั    ถอืหุน้โดยบรษิทัในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจบุนัดำาเนนิธรุกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์

เพื่อขาย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดินเพื่อขาย โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ และหน่วยในอาคารชุด

พักอาศัย

4.   บรษิทั ควิ.เอช. อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั   ถอืหุน้โดยบรษิทัในสดัส่วนร้อยละ 100 ในปัจจบุนัดำาเนนิธรุกจิให้

เช่าหน่วยในอาคารที่พักอาศัย รับจ้างบริหารอาคาร และลงทุนในบริษัทต่างๆ

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

ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในปัจจุบันดำาเนินธุรกิจการลงทุนใน Harbour View Joint Stock Company ซึ่ง

ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรมและอาคารสำานักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง ประเทศเวียดนาม และได้ถือหุ้นใน

บริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 14.15

6.   บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำากัด   บรษิทัถอืหุน้ผ่านบรษิทั คาซ่า วลิล์ จำากดั ในสัดส่วนร้อยละ 100 

ในปัจจบุนัดำาเนนิธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขาย ได้แก่ บ้านเดีย่ว และหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยั ในจงัหวดั

ระยอง

7.   บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด   บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 

ในปัจจุบันดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ใน

จังหวัดเพชรบุรี
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

8.   บริษัท ไอเดีย ฟิตติ้ง จำากัด   บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบ

ธุรกิจรับจ้างตกแต่งและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องให้กับโครงการบ้าน และหน่วยใน

อาคารชดุพกัอาศยัสำาหรับบริษัทและบริษัทในเครือ

9.   บรษิทั กสัโต้ วลิเลจ จำากดั   บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยวในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเขต

ปริมณฑล

10. บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำากัด  บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัทคาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 

เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว และหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยัในจังหวัด

ชลบุรี 

11. บรษิทั พรอ็พเพอร์ตี ้โฮสท จำากดั   บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรพัย์ 

12. บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด   บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด ในสัดส่วน

ร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว และหน่วยในอาคารชดุพกั

อาศยัในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

13. บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด   บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกจิโรงแรม

และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์

2.2.2    บริษัทร่วม 

บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วม 2 บริษัท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2 กองทุน ได้แก่

1.       บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)   บริษทัมนีโยบายลงทนุระยะยาวโดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2556 ได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.77 บริษัทร่วมดังกล่าวประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าเพื่อการก่อสร้าง 

ตกแต่ง และซ่อมแซมบ้านและที่อยู่อาศัยพร้อมกับการ ให้บริการอย่างครบวงจร (One Stop Shopping) 

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และการให้บริการพื้นที่ร้านค้าให้เช่า โดยในปัจจุบันบริษัทร่วม

ดังกล่าวมีสาขาที่เปิดดำาเนินการแล้วจำานวน 64 สาขาทั่วประเทศและมีสินค้าให้บริการมากกว่า 60,000 

รายการ อกีทัง้มกีารจดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรม (Training Center) เพือ่พฒันาบคุลากรในทกุระดบัให้มคีวามรู ้ความ

สามารถในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทร่วมยังได้จัดสร้างศูนย์กระจายสินค้า (Distribution 

Center) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์

2.      บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)   บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.60  (ณ วันที่ 

30 เมษายน 2556) โดยบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นโฮลดิ้งคอมพานีที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนระยะยาวในธนาคาร

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบธรุกจิธนาคารพาณชิย์ โดยให้บรกิารเกีย่วกบัเงนิฝาก สินเชื่อที่

อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อบุคคล โดยบริษัทร่วมดังกล่าวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

3.     กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์    ซ่ึงบริษัทลงทุนระยะยาวโดยถือหน่วยลงทุนใน

สัดส่วนร้อยละ 25.66 ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและได้รับจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
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เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำานวน 7,970 ล้านบาท อาคารสำานักงานให้เช่าที่กองทุนรวม

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ลงทุน ได้แก่ โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 

และโครงการเวฟ เพลส   

4.      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์    จัดตั้งขึ้นใน

เดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่งบริษัทลงทุนระยะยาวโดยถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 31.33 ประกอบ

ธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ และได้รับจดทะเบียนกอง

ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมเท่ากับจำานวน 3,360 ล้านบาท ทรัพย์สินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ 

โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ ได้แก่ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำ้า (เดิมชื่อ “เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ 

เรซิเดนซ์ เพชรบุรี”) โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 (เดิมช่ือ “โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล 

แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท”) และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม (เดิมชื่อ “โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล 

แอนด์ เรซิเดนซ์ หลังสวน”)

2.2.3   บริษัทอื่น ได้แก่

Harbour View Joint Stock Company ซึง่ดำาเนนิธรุกจิโรงแรม และอาคารสำานกังานให้เช่าในเมอืงท่าไฮฟง ประเทศ

เวียดนาม โดยเดิมบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถือหุ้นร้อยละ 21 ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นได้ลดลงเหลือร้อยละ 14.15 สาเหตุจากบริษัทไม่ได้ทำาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าว 

ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เน่ืองจากเห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องมา

โดยตลอด

2.3    เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ
ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจคือ ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพัก

อาศัย ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า ซึ่งนโยบายการดำาเนินธุรกิจหลักในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า (ปี 

2557 - ปี 2559) บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 

เนื่องจากเป็นธุรกิจหลักที่ทำากำาไรได้สูงและสามารถหมุนกลับมาเป็นเงินสดหรือชำาระคืนเงินทุนได้เร็ว ส่งผลให้สภาพคล่อง

ทางการเงินเพิ่มขึ้นและสามารถลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้น รวมทั้ง บรษิทัมนีโยบายให้บรษิทัย่อยขยายการลงทนุในธรุกจิขายบ้าน

พร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยในระดับราคา 1.0 - 2.5 ล้านบาท ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น เพื่อ

เป็นการเพิ่มช่องทางทางธุรกิจและการเติบโตของยอดรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

เงินลงทุนของบริษัท

ชื่อบริษัท ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว 

(ล้านบาท)
% การถือหุ้น

1)   บริษัทย่อย
1.1  บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล  

      จำากัด

ให้เช่าหน่วยในอาคารที่พักอาศัย รับจ้างบริหารอาคารและ

ลงทุนในบริษัทต่างๆ

76.8 100.00

1.2.  บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 3,000.0 100.00

1.3  บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ 

      จำากัด

รับบริหารงานสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการบ้าน 

ของบริษัทและบริษัทย่อย

380.0 80.58

1.4  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำากัด ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 5.0 100.00

1.5  บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ 

      ฮอสพิทอลิตี้ จำากัด

ธุรกิจโรงเเรมและเซอร์วิส อะพาร์ตเม้นท์ 5.0 100.00

2)   บริษัทร่วม
2.1  บริษัท โฮม โปรดักส์  เซ็นเตอร์ 

      จำากัด (มหาชน)

จัดจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 9,589.6 19.77

2.2  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 

      กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจการลงทุน 12,719.8 21.60

2.3  กองทุนรวมสิทธิการเช่า

      อสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ 1/

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำานักงานให้เช่า 7,863.1 25.66

2.4  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

      สิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล 

      แอนด์ เรซิเดนซ์

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและเซอร์วิส 

อะพาร์ตเมนต์

3,360.0 31.33

ชื่อบริษัท ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว 

(ล้านบาท)
% การถือหุ้น

บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) 

จำากัด

ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ 30.8 100.00

หมายเหตุ :        1/ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม โดยขอเปลี่ยนชื่อกับสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เป็น “กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์”

1.  เงนิลงทุนของบรษิทั ควอลต้ีิเฮ้าส์ จ�ากดั (มหาชน)

The Company's Investments

2.   เงนิลงทนุของบรษิทั ควิ.เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด (บรษัิทย่อย)
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ชื่อบริษัท ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว 

(ล้านบาท)
% การถือหุ้น

บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำากัด รับบริหารงานสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการบ้าน 

และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

380.0 19.42

ชื่อบริษัท ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว 

(ล้านบาท)
% การถือหุ้น

1)  บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 1,000.0 100.00

2)  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 5.0 100.00

3)  บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 5.0 100.00

4)  บริษัท ไอเดีย ฟิตติ้ง จำากัด จำาหน่าย และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 5.0 100.00

5)  บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 5.0 100.00

6)  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 5.0 100.00

7)  บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 5.0 100.00

ชื่อบริษัท ประเภท/ลักษณะธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว 

(ล้านเหรียญสหรัฐ)
% การถือหุ้น

Harbour View Joint Stock Company โรงแรมและอาคารสำานักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง

ประเทศเวียดนาม

6.8 14.15

3.    เงนิลงทนุของบรษิทั เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จ�ากัด (บรษัิทย่อย)

4.    เงนิลงทนุของบรษิทั คาซ่า วิลล์ จ�ากดั (บรษัิทย่อย)

5.   เงนิลงทนุของบรษิทั ควิ.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล (บีวีไอ) จ�ากัด
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

การตลาดและการแข่งขัน

1.   การตลาดและการแข่งขัน

1.1    ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การจัดแบ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มตามประเภทของธุรกิจ

แต่ละประเภท โดยจะใช้กลยุทธ์การแข่งขันท่ีแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของแต่ละประเภทธุรกิจซ่ึงสามารถสรุปได้ 

ดังนี้

ก)   ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่

ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน

บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินการจัดสรรท่ีดินขายพร้อมบ้าน โดยจะพิจารณาที่ดินที่ตั ้งอยู่ในทำาเลที่เหมาะสม

มีการจัดสรรที่ดินออกเป็นแปลงย่อยๆ และสร้างบ้านบนที่ดินดังกล่าว พร้อมทั้งมีการดำาเนินการพัฒนา

สาธารณูปโภคต่างๆ ด้วย ปัจจุบันธุรกิจขายบ้านพร้อมท่ีดินของบริษัทและบริษัทย่อยจะมุ่งเน้นทำาเลท่ีต้ังโครงการ

ที่มีถนนที่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้สะดวก ทั้งย่านกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดชลบุรี  จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้กว้างขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีการ

พัฒนาสินค้าตั้งแต่ระดับล่าง ระดับกลาง และระดับบน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าได้ ดังนี้

บริษัท

โครงการบ้านเดี่ยว

Q Twelve Q House Avenue
พฤกษ์ภิรมย์ /                

พฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์

ลัดดารมย์ /                    

ลัดดารมย์ อิลิแกนซ์

วรารมย์ /                     

วรารมย์ พรีเมี่ยม

> 100 ล้านบาท 24-80 ล้านบาท 30-85 ล้านบาท 7-30 ล้านบาท 4-12 ล้านบาท

1. บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์

2. บจ.คาซ่า วิลล์

(ราคาต่อหลัง)

Marketing and Competition

สินค้าระดับบน
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บริษัท

โครงการบ้านเดี่ยว โครงการทาวน์เฮ้าส์

คาซ่า แกรนด์/เลเจ้นด์ คาซ่า พรีเมี่ยม คาซ่า วิลล์ / เพรสโต้ คาซ่า ซีไซด์ คาซ่า ซิตี้

7-12 ล้านบาท 5-7 ล้านบาท 4-6 ล้านบาท                                                     3-6 ล้านบาท 2-5 ล้านบาท

1. บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์

2. บจ. คาซ่า วิลล์

3. บจ. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)

4. บจ. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)

บริษัท

โครงการบ้านเดี่ยว โครงการทาวน์ เฮ้าส์

เดอะทรัสต์ กัสโต้ เดอะทรัสต์ 

3-5 ล้านบาท 2-3 ล้านบาท 3-4 ล้านบาท

1. บจ. เดอะ คอนฟิเด้นซ์

2. บจ. กัสโต้  วิลเลจ

บริษัท

สินค้าระดับบน สินค้าระดับกลาง สินค้าระดับล่าง

คิว คอนโด คิวเฮ้าส์ คอนโด คาซ่า คอนโด เดอะทรัสต์ คอนโด

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

1. บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

2. บจ. คาซ่า วิลล์

3 .บจ.เดอะ คอนฟิเด้นซ์

สินค้าระดับกลาง

สินค้าระดับล่าง

ธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการขยายธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย โดยพิจารณาโครงการที่

มีผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม  มุ่งเน้นทำาเลที่ตั้งโครงการใจกลางเมืองหรือใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า (BTS) 

และรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ทั้งในเส้นทางปัจจุบันและส่วนต่อขยายในอนาคต รวมทั้งบริเวณแหล่งชุมชนที่อยู่

อาศัยที่เดินทางสะดวกเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังได้ขยายโครงการไปในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ 

จังหวัดชลบุรี  จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครปฐม 

ท้ังน้ี เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางไปทำางาน

และการดำาเนินชีวิต โดยเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป รวมทั้ง

พนักงานบริษัทหรือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางไปทำางาน และมีรูปแบบการใช้ชีวิตในเมือง

เป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ชื่อโครงการตามประเภทสินค้า ดังนี้

(ราคาต่อหลัง)

(ราคาต่อหน่วย)

(ราคาต่อหลัง)
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ข)    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่

ธุรกิจโรงแรม

บริษัทได้ก่อสร้างอาคารโรงแรมและเช่าอาคารโรงแรมภายใต้ช่ือ “เซนเตอร์ พอยต์” เพ่ือให้บริการท่ีพักอาศัยแก่

ลูกค้าชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำางานและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีความต้องการเช่าที่พักอาศัยในระยะ

สั้นและระยะยาว โดยคำานึงถึงการให้บริการและสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆภายในห้องพักอาศัย ดังนั้น 

บริษัทและบริษัทย่อยจึงเลือกทำาเลที่ตั้งของโครงการอยู่ในบริเวณใกล้สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ หรือทำาเล

ที่ตั้งย่านใจกลางเมือง ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจ  เป็นต้น  นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังเน้นการให้บริการใน

ด้านอื่นๆ เช่น ห้องประชุม ศูนย์ธุรกิจ ห้องอาหาร เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการให้บริการที่มี

คุณภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย 

สินทรัพย์ท่ีใช้ในการดำาเนินธุรกิจอาคารท่ีพักอาศัยให้เช่า เป็นท้ังระยะยาวและสินทรัพย์ท่ีบริษัทเช่ามาเพ่ือดำาเนินการ 

อายุสัญญา 1-3 ปี  

ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า 

บริษัทดำาเนินการก่อสร้างอาคารสูงบนที่ดินของบริษัทและที่ดินเช่าระยะยาว เพื่อให้บริการพื้นที่สำานักงานให้

เช่าแก่ลูกค้า โดยเลือกทำาเลที่ตั้งของโครงการที่อยู่ในศูนย์กลางธุรกิจ (CBD : Central Business District) ที่

มีสิ่งอำานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบครัน นอกจากนี้ บริษัทยัง

ให้ความสำาคัญกับคุณภาพของอาคารที่ได้มาตรฐาน การให้บริการที่มีคุณภาพ และมีการวางรูปแบบพื้นท่ี

ใช้สอยภายในอาคารให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การดำาเนินธุรกิจต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ค)    ธุรกิจรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่ โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ อาคารสำานักงาน

ให้เช่า และบ้านที่พักอาศัยให้เช่า ดังนี้

-    รับจ้างบริหารอาคารสำานักงานเวฟเพลส อาคารสำานักงานคิวเฮ้าส์ ลุมพินี และอาคารสำานักงานคิวเฮ้าส์ 

เพลินจิต ให้แก่  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ 

-    รับจ้างบริหารอาคารที่พักอาศัยให้เช่า ได้แก่ โครงการเซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ และโครงการ

เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ รับจ้างบริหารบ้านพักอาศัยให้เช่าโครงการ แอล แอนด์ เอช วิลล่า 

สาทร ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

-    รับจ้างบริหารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำาริ (เดิมชื่อ “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์

เรซิเดนซ์ ราชดำาริ”) และโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 (เดิมชื่อ “แกรนด์ เซนเตอร์ 

พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท - เทอร์มินัล 21”) ให้แก่บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ 

จำากัด

-     รับจ้างบริหารโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำ้า (เดิมชื่อ “เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 

เพชรบุรี”)  โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 (เดิมชื่อ “เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 

สขุุมวทิ”) และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชดิลม (เดมิชือ่ “โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซเิดนซ์ 

หลังสวน”) ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 

-    รับจ้างบริหารโรงแรมแมนดาริน ให้แก่บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำากัด (มหาชน)
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ง)    ธุรกิจการลงทุน

บริษัทได้ลงทุนโดยทางตรงและทางอ้อม ผ่านบริษัทย่อยในบริษัทและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตามราย

ละเอียดต่างๆ ดังต่อไปน้ี

-    Harbour View Joint Stock Company (“HVC”) บริษัทได้ลงทุนทางอ้อมใน HVC โดยบริษัทได้ถือหุ้น

ในบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (QHI) ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ QHI ได้ถือหุ้นในบริษัท 

คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำากัด (“QHI (BVI)”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย QHI (BVI) ได้

เข้าไปลงทุนใน HVC ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 HVC ประกอบธุรกิจโรงแรมและอาคารสำานักงานให้เช่าใน

เมืองท่าไฮฟงประเทศเวียดนาม 

-    บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) บริษัทได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.77 

-    บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ได้ลงทุนระยะยาวในธนาคาร

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 100บริษัทได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.60 

-    กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ ("QHPF")

บริษัทและบริษัทย่อยจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ / หรือให้สิทธิ

การเช่า และ / หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำานักงาน (Office Building) จำานวน 

2 โครงการ คือ โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต และโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (เดิมชื่อ “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์”) และบริษัทเข้าลงทุน

ใน QHPF โดยบริษัทได้ลงทุนใน QHPF จำานวน 204.5 ล้านหน่วย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.66 

ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของ QHPF และคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,045.1 ล้านบาท 

 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการ ได้แต่งตั้งให้บริษัท และ / หรือ บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) สำาหรับอสังหาริมทรัพย์

ทั้งหมดที่ QHPF จะเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี และคู่สัญญาสามารถขยายเวลาได้อีกเป็น

คราวๆ คราวละไม่เกิน 5 ปี (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เว้นแต่อัตราค่าธรรมเนียม) ขึ้นอยู่กับผลการ

ดำาเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่ง

ค่าธรรมเนียมรายปีดังกล่าวจะคำานวณอ้างอิงกับผลการดำาเนินงานของแต่ละโครงการ 

ในไตรมาส 4 ของปี 2554 บริษัทและบริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัทได้ดำาเนินการต่อสัญญาเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) อีก 5 ปีและคู่สัญญา

สามารถขยายเวลาได้อีกเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน 5 ปี ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับสัญญาเดิม

1.2    นโยบายราคา
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการกำาหนดราคาสินค้าตามประเภทของระดับสินค้าและต้นทุนในการผลิตสินค้าโดย

กำาหนดราคาให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้
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1.3    การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย
บริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งช่องทางการจำาหน่ายตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

1)    ธุรกิจการขายบ้านพร้อมที่ดินและขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้ช่องทางการจำาหน่ายโดยผ่านสำานักงานขายของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ ณ โครง

การนั้นๆ รวมทั้ง การออกบูธในงานแสดงสินค้าตามความเหมาะสมและโอกาส

2)    ธุรกิจโรงแรม

บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้ช่องทางการจัดจำาหน่ายหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

-    การขายโดยพนักงานบริษัท : ลูกค้าสามารถติดต่อกับพนักงานที่สำานักงานขายส่วนกลาง หรือพนักงานบริษัท

เข้าพบลูกค้าที่สำานักงานของลูกค้า ซึ่งพนักงานบริษัทสามารถชี้แจงรายละเอียดได้ครบทุกโครงการ  เพื่อมุ่งเน้น

การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

-    การขายโดยผ่านตัวแทน : บริษัทเปิดโอกาสให้ตัวแทนทุกบริษัทสามารถหาลูกค้ามาเช่าห้องพักทั้งระยะสั้น

และระยะยาว เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเพิ่มลูกค้าได้มากขึ้น 

-    การขายผ่านเว็บไซต์บริษัท :  บริษัทได้อำานวยความสะดวกให้ลูกค้าชาวต่างประเทศที่มีความต้องการเข้าพัก

ในโรงแรมสามารถจองผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นลำาดับทุกปี

-    การขายผ่านเว็บไซต์ตัวแทน : เนื่องจากลูกค้าชาวต่างประเทศมีแนวโน้มใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจองห้องพักเพิ่ม

สูงขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงเปิดช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์ตัวแทนอีกทางหนึ่ง

3)    อาคารสำานักงานให้เช่า 

บริษัทและบริษัทย่อยมีช่องทางการจำาหน่ายโดยส่วนใหญ่ขายผ่านตัวแทน เน่ืองจากตัวแทนมีเครือข่ายลูกค้าและ

พื้นที่ให้เช่าที่กว้างขวาง ลูกค้าสามารถเลือกพื้นที่เช่าได้หลายแห่งก่อนตัดสินใจ  นอกจากนี้ ลูกค้าของบริษัทสามารถ

ติดต่อเช่าพื้นที่ได้โดยตรงกับพนักงานขายพื้นที่อาคารสำานักงานให้เช่าของบริษัท

1.4    ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นลูกค้ารายย่อยซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

1)     ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น ผู้บริหารระดับสูง  เจ้าของกิจการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ  และพนักงานบริษัท

เอกชน ฯลฯ

2)     ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ได้แก่

-   ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า : กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งบริษัทสัญชาติไทย

และต่างชาติที่ต้องการอาคารสำานักงานย่านกลางใจเมือง

-   ธุรกิจโรงแรม :  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก เช่น กลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อธุรกิจหรือทำางานในบริษัท

เอกชนและองค์กรต่างๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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1.5    ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้

1)    ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

การดำาเนินโครงการต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อย หากโครงการใดเข้าเงื่อนไขที่จะต้องยื่นอนุมัติต่อคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อยจะดำาเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการสิ่ง

แวดล้อมครบถ้วน  ส่วนกรณีที่โครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่ไม่ต้องผ่านการขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการส่ิง

แวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการดำาเนินการควบคุมปัจจัยต่างๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น บริษัทและบริษัท

ย่อยจะมีการควบคุมกระบวนการก่อสร้าง โดยป้องกันดูแลด้านเสียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในช่วงท่ีโครงการอยู่ระหว่าง

การพัฒนา รวมทั้งมีการควบคุมดูแลการจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ และควบคุมการก่อสร้างให้มีความปลอดภัย มีการ

ป้องกันฝุ่น การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ก่อสร้าง โดยมีการแบ่งโซนการก่อสร้าง เพื่อให้มีผลกระ

ทบต่อบ้านที่สร้างเสร็จและผู้อยู่อาศัยให้น้อยที่สุด 

2)    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

บรษิทัและบรษิทัย่อยมมีาตรการป้องกนัและควบคมุดแูลไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในด้านปัญหาสาธารณปูโภค 

เช่น มีมาตรการในการตรวจสอบหรือปรับเปล่ียนอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถช่วยลดหรือประหยัดพลังงานไฟฟ้า การ

จัดการขยะ และตรวจสอบสภาพนำ้าทิ้ง เป็นต้น

ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด

2.    ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
บริษัทและบริษัทย่อยจะแบ่งแยกการแข่งขันในอุตสาหกรรมและการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อยตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ 

1)   ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 
สำาหรับตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ม.ค. ถึง ต.ค. 2556 มีจำานวน 100,032 หน่วย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปี 2555 จำานวน 99,194 หน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 โดยสามารถแยกเป็นที่อยู่อาศัยประเภทจัดสรรมีจำานวน 

80,985 หน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และที่อยู่อาศัยประเภทสร้างเองมีจำานวน 19,047 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 4 เมื่อ

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2555
(ม.ค-ต.ค) (ม.ค-ต.ค)

2556

ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร โดยแยกตามประเภทของที่อยู่อาศัยระหว่างปี 2550 - เดือน มกราคม - ตุลาคม 2556 

ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม ประเภท
จัดสรรแบ่งแยกตามประเภทของที่
อยู่อาศัย

2550 2551 2552 2553 2554 2555

2555
(ม.ค.-
ต.ค.)

2556
(ม.ค.-
ต.ค.)

% การ
เปลี่ยน
แปลงของ
ปี 2555/
ปี 2554

%การ
เปลี่ยน
แปลงของ
ปี 2556/
ปี 2555
(ม.ค.-ต.ค.)

บ้านเดี่ยว 16,390 13,437 10,863 11,403 13,999 10,887 8,811 11,129 -22% +26%

บ้านแฝด 1,436 2,133 1,000 1,366 1,381 1,069 914 1,237 -23% +35%

ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 14,931 11,943 9,771 11,707 11,614 11,218 9,532 16,409 -3% +72%

อาคารชุด 17,432 34,049 53,725 59,919 34,734 78,391 60,036 52,210 +126% -13%

รวม ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม

ประเภทจัดสรร

50,189 61,562 75,359 84,395 61,728 101,565 79,293 80,985 +65% +2%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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จากตัวเลขที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรรงวด 10 เดือนแรกของปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2555  พบว่า

ตลาดที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น ส่วนตลาดอาคารชุดปรับตัวลดลง 

สำาหรับแนวโน้มตลาดทีอ่ยูอ่าศยัโดยรวมของปี 2557 บรษิทัคาดการณ์ว่าจะมอีตัราการขยายตวัไม่มากเมือ่เทยีบกบัปี 2556 ทัง้นี ้เนือ่งจาก

มีปัจจัยลบด้านต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแบบเปราะบาง ภาระหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกำาลัง

ซื้อภาคอสังหาริมทรัพย์ ปัญหาขาดแคลนแรงงานและผู้รบัเหมายงัคงเป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อการเตบิโตของภาคอสังหารมิทรพัย์ รวมทั้ง 

ปัญหาความขัดแย้งและเสถียรภาพการเมืองในประเทศที่ยังไม่มีข้อสรุปและไม่สามารถคาดเดาว่าจะยุติเม่ือไหร่ เป็นต้น ขณะท่ีปัจจัย

บวกมีเพียงอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในอัตราที่ตำ่าและคาดว่าจะทรงตัว และการขยายการลงทุนของต่างชาติ โดยปี 2557 เสมือนเป็นปีแห่ง

ซ้อมใหญ่ของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2558 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่จะผลักดันให้เกิดการลงทุนของต่างชาติ

อย่างเป็นรูปธรรม

2)   อาคารสำานักงานให้เช่า
ตลาดอาคารสำานักงานให้เช่าในกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 ไม่พบอุปทานใหม่เข้ามาในตลาด  จึงทำาให้

พื้นที่สำานักงานให้เช่ารวมไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่สำานักงานรวมทั้งสิ้น 8.093 ล้านตารางเมตรและ

คาดว่าจะมีอาคารสำานักงานใหม่เข้ามาในตลาดช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 จำานวน 3 อาคาร โดยมีพื้นที่สำานักงานให้เช่า

ประมาณ 0.058 ล้านตารางเมตร โดยเป็นอาคารสำานักงานให้เช่า 1 อาคาร ที่ปล่อยพื้นที่สำานักงานให้เช่าจำานวน 0.023 

ล้านตารางเมตร และส่วนท่ีเหลืออีก 2 อาคาร เป็นพ้ืนท่ีสำานักงานท่ีเจ้าของโครงการใช้พ้ืนท่ีเองจำานวน 0.035 ล้านตารางเมตร 

สรุป ณ สิ้นปี 2556 มีพื้นที่สำานักงานให้เช่ารวมทั้งสิ้น 8.151 ล้านตารางเมตร  

อัตราการเข้าใช้พื้นที่สำานักงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 มีจำานวนประมาณ 7.268 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อนประมาณ 0.158 ล้านตารางเมตร โดยเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 สำาหรับปริมาณการเข้าใช้พื้นที่

ส่วนใหญ่มาจากบริษัทต่างชาติที่ขยายพื้นที่ในอาคารเดิมที่เช่าอยู่หรือย้ายพื้นที่ไปยังอาคารสำานักงานอื่นที่ตั้งอยู่ตามแนว

รถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินในย่านเขตศูนย์กลางธุรกิจ (“CBD”) และย่านที่ไม่ใช่เขตศูนย์กลางธุรกิจ Non CBD โดยคาดว่า

อัตราการเข้าใช้พื้นที่สำานักงานจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากอาคารสำานักงานใหม่สร้างแล้วเสร็จ

สำาหรับอัตราค่าเช่าพื้นที่ เฉลี่ยของอาคารสำานักงานให้เช่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกที่ตั้งเมื่อเทียบ

กับ ณ สิ้นปี 2555 กล่าวคือ อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำานักงานเกรดเอในย่าน CBD ปรับเพิ่มขึ้นจาก 741 บาทต่อตาราง

เมตรต่อเดือนเป็น 810 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอาคารสำานักงานเกรดเอในย่านNon CBD ปรับเพิ่มขึ้นจาก 570 

บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเป็น 602 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน สำาหรับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำานักงานเกรดบีใน

ย่าน CBD ปรับเพิ่มขึ้นจาก 512 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเป็น 568 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอาคารสำานักงาน

เกรดบีในย่าน Non CBD ปรับเพิ่มขึ้นจาก 474 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเป็น 531 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน แนวโน้ม

ในช่วงไตรมาสที่ 4 คาดว่าอัตราค่าเช่ามีโอกาสปรับขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะอาคารสำานักงานที่อยู่ในย่านCBD ซึ่งมีพื้นที่เหลือ

อยู่อย่างจำากัด และอาคารสำานักงานให้เช่ามีอัตราการเช่าพื้นที่มากกว่าร้อยละ 95 โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าและ

รถไฟฟ้าใต้ดิน

แนวโน้มตลาดอาคารสำานักงานให้เช่าในปี 2557 คาดว่าจะมีพื้นที่สำานักงานให้เช่าเพิ่มขึ้นประมาณ 0.198 ล้านตารางเมตร  

โดยส่วนใหญ่เข้ามาในย่านNon CBD จำานวน  0.151 ล้านตารางเมตร และย่านCBDเพียง 0.047 ล้านตารางเมตร  และคาด

ว่าจะมีพื้นที่สำานักงานให้เช่าใหม่เข้ามาในปี 2558 อีกประมาณ  0.181 ล้านตารางเมตร  ซึ่งจะทำาให้ตลาดมีการแข่งสูงใน

ช่วงเวลาดังกล่าว  
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

CBD         :    Central Business District - ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนสุรวงศ์  ถนนพระราม 4 ถนนเพลินจิต ถนนวิทยุ 
                   ถนนสุขุมวิทช่วงต้น  และถนนอโศก เป็นต้น 
Non CBD  :    ถนนสุขุมวิทช่วงปลาย  ถนนเพชรบุรี ถนนรัชดาภิเษก  ถนนพหลโยธิน  ถนนวิภาวดีรังสิต  ถนนพระราม 3 

        และถนนบางนาตราด   เป็นต้น

3)  โรงแรม / อาคารที่พักอาศัยให้เช่า
ในปี 2556 ตลาดอาคารท่ีพักอาศัยให้เช่ามีจำานวนห้องพักอาศัยให้เช่ารวมท้ังส้ิน 20,080 ห้อง เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 

ที่มีจำานวน 20,078 ห้อง เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จำานวน 2 ห้อง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01 เนื่องจากในปี 2556 มีการเปิด

ตัวโครงการใหม่เล็กน้อย และมีบางโครงการได้ปรับเปลี่ยนจากอาคารที่พักอาศัยให้เช่าเป็นโรงแรมและอยู่ระหว่างการปิด

ดำาเนินการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงเป็นโรงแรมในอนาคต ถ้าพิจารณาจำานวนชาวต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตทำางานในบริษัท

ทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุนและประเภทพักอาศัยช่ัวคราวในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน มกราคม - ตุลาคม 2556 มี

จำานวน 77,052 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 จำานวน 70,884 คน เพิ่มขึ้นจำานวน 6,168 คน หรือ

เพิ่มข้ึนร้อยละ 9 พบว่าอัตราการเพ่ิมข้ึนของชาวต่างประเทศท่ีได้รับใบอนุญาตให้ทำางานในกรุงเทพมหานครมีอัตราการเพ่ิมข้ึน

มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจำานวนห้องพักอาศัยให้เช่า ดังนั้น แนวโน้มภาวะการแข่งขันในตลาดอาคารที่พักอาศัยให้เช่า

หรือเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์จะลดความรุนแรงลง แต่อย่างไรก็ตามจำานวนตลาดคอนโดมิเนียมให้เช่าได้เติบโตเพิ่มขึ้นและเข้า

มามีบทบาทในการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้น

สำาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของห้องชุดพักอาศัยให้เช่ายังคงเป็นกลุ่มชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติอื่นในแถบเอเชีย 

เนื่องจากนักลงทุนญี่ปุ่นเป็นกลุ่มที่เข้ามาลงทุนสูงสุดในประเทศไทย ดังนั้น จึงส่งผลให้เดือนตุลาคม 2556 จำานวนชาวญี่ปุ่นที่

ได้รับใบอนุญาตทำางานในประเทศไทยมีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชาวต่างประเทศอื่นๆ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

24 ของชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำางานทั้งหมดในประเทศไทย ส่วนชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับใบอนุญาตทำางานในประเทศไทย

มีอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นอัตราร้อยละ 18 ตามมาด้วยจำานวนชาวจีนที่ได้รับใบอนุญาตทำางานในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

เป็นอัตราร้อยละ 17

สำาหรับตลาดโรงแรม ในปี 2555 มีจำานวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 34,971 ห้อง และในปี 2556 มีจำานวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 38,687 

ห้อง เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จำานวน 3,716 ห้อง หรือ เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 10.63 โดยโรงแรมระดับกลางมีสัดส่วนห้องพัก

ในตลาดมากที่สุด 

ในช่วงไตรมาสที่ 1 - 3 ของปี 2556 ประเทศไทยไม่มีปัญหาการเมืองภายในประเทศจึงส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเดินทางเข้า

มาลงทุนและท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น แต่ในไตรมาสที่ 4 รัฐบาลประเทศจีนได้ประกาศบังคับใช้กฎหมาย โดยห้าม

ให้ผู้ประกอบการขายโปรแกรมทัวร์เสริมให้กับนักท่องเท่ียวจีน จึงส่งผลทำาให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องปรับโปรแกรมแพก

เกจทัวร์เป็นแบบราคาเหมาทัวร์ทันที ซึ่งจะต้องครอบคลุมทุกรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มในภายหลังที่เข้ามา

เที่ยว ดังนั้น จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยลดลงประกอบกับในไตรมาส 4 ของปี 2556 

ประเทศไทยมีปัญหาการเมืองภายในประเทศ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อจำานวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวดังกล่าว สำาหรับข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยในปี 2556 มีจำานวน 26.7 ล้านคน เมื่อ

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 จำานวน 22.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นจำานวน 4.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 

19.73  
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ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าปัญหาความขัดแย้งและเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศไทยที่ยังคงอยู่ ประกอบกับการท่ีรัฐบาลได้

ประกาศใช้พระราชกำาหนดสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ เพื่อความคุมการประท้วงทางการเมืองนั้นได้ส่งผลกระทบต่อการ

ท่องเที่ยวและการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติในประเทศไทยในปี 2557

โดยภาพรวมการลงทุนในประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่มี

นักลงทุนต่างประเทศยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนโครงการในระหว่าง มกราคม - พฤศจิกายน 2556 จำานวน 1,015 โครงการ 

มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 386,671 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ที่มีนักลงทุนต่างประเทศยื่น

ขอรับส่งเสริมการลงทุนโครงการจำานวน 1,289 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น  495,645 ล้านบาท ลดลง 274 โครงการ 

คิดเป็นลดลงอัตราร้อยละ 21 และมูลค่าการลงทุนโครงการในปี  2556 ลดลงจำานวน 108,974 ล้านบาท คิดเป็นลดลงอัตรา

ร้อยละ 22  ดังนั้น แนวโน้มการเติบโตของการลงทุนในปี 2557 คาดว่ามีการชะลอตัวลง

ที่มา:   ข้อมูลจากกองงานคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน
         ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
         ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว
         ข้อมูลจากการรวบรวมของบมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้ 1/ ดำาเนินการโดย
รายได้

ปี 2554 % ปี 2555 % ปี 2556 %

1)   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
     1.1  ธุรกิจขายบ้านพร้อมท่ีดิน บมจ.ควอลิต้ีเฮ้าส์และบริษัทย่อย2/ 7,637  72

      

8,639 57 11,926 57

     1.2  ธุรกิจขายหน่วยใน

           อาคารชุดพักอาศัย

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 

บจ.คาซ่า วิลล์ และ

บจ. เดอะ คอนฟิเด้นซ์ 

1,177 11  3,345 22 6,552 31

      1.3   ธุรกิจอาคารที่พักอาศัย

            ให้เช่า

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ และ 

บจ.คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล

704 6 746 5 863 4

     1.4  ธุรกิจอาคารสำานักงาน

           ให้เช่า

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 331 3 347 2 359 2

รวมรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 9,849 92 13,077 86 19,700 94

2)   รายได้อื่นๆ
     2.1  กำาไรจากการขายทรัพย์สิน

           และโอนสิทธิการเช่าอาคาร

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ และบริษัทย่อย - - 1,183 8 140 1

     2.2  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงิน

           ลงทุนในบริษัทร่วม

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 638 6 802 5 943 4

     2.3 อื่นๆ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ และบริษัทย่อย 184 2 149 1 159 1

         รวมรายได้อื่นๆ 822 8 2,134 14 1,242 6

รวม 10,671 100 15,211 100 20,942 100

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ :         1/ รายได้ของบริษัทมาจากการจำาหน่ายในประเทศทั้งสิ้น
         2/     บริษัทย่อย ประกอบด้วย บจ.คาซ่า วิลล์ บจ. เดอะ คอนฟิเด้นซ์ บจ.คาซ่า วิลล์(เพชรบุรี 2553) บจ.คาซ่า วิลล์ (ระยอง2553)  และ
                           บจ.กัสโต้ วิลเลจ

Revenue Structure

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) เเละบริษัทย่อย
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(หน่วย : ล้านบาท)
โครงสร้างส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทร่วม

โครงการ ดำาเนินการโดย

% การถือ

หุ้นของบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 

2556

ส่วนเเบ่งกำาไรจากเงินทุนในบริษัทร่วม

ปี 2554 % ปี 2555 % ปี 2556 %

1.  ธุรกิจอาคาร
    สำานักงานให้เช่า
    -  อาคารคิวเฮ้าส์  

       ลุมพินี อาคาร

       คิวเฮ้าส์ เพลินจิต      

       และอาคารเวฟ เพลส

กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ 

ควอลิตี้ เฮ้าส์

25.66 119 18 122 15 122 13

       ยอดรวม 119 18 122 15 122 13

2.  ธุรกิจโรงแรม
     -  โรงแรมเซนเตอร์ 

        พอยต์ ประตูนำ้า 

        โรงแรมเซนเตอร์ 

        พอยต์ สุขุมวิท  

        และโรงแรมเซนเตอร์ 

        พอยต์ ชิดลม

กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่า 

ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล 

แอนด์ เรซิเดนซ์

31.33 - - 5 1 32 3

        ยอดรวม - - 5 1 32 3

3.  ธุรกิจค้าวัสดุ

    ก่อสร้าง

บมจ.โฮม โปรดักส์

เซ็นเตอร์

19.77 400 63 528 66 606 64

    ยอดรวม 400 63 528 66 606 64

4.  ธุรกิจการลงทุน บมจ. แอล เอช 

ไฟแนนเชียล กรุ๊ป

21.06 119 19 147 18 183 20

    ยอดรวม 119 19 147 18 183 20

ยอดรวมทั้งสิ้น 638 100 802 100 943 100
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

ปัจจัยความเส่ียง

1.  ความเส่ียงด้านการเงิน

ความเสีย่งจากการลงทนุ การให้กูย้มืเงนิ และการคำา้ประกนับรษัิทท่ีเกีย่วข้องราย Harbour View Joint Stock Company
Harbour View Joint Stock Company (“HBV”) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำากัด 

(“QHI (BVI)”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยถือผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำากัด) ถือหุ้นใน HBV ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 (เดิมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนใน HBV มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เท่ากับศูนย์ เมื่อเปรียบ

เทียบกับเงินลงทุนตามราคาทุนจำานวน 32.6 ล้านบาท โดยบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวไว้เต็มจำานวน ทั้งนี้ 

เนื่องจาก HBV ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมและอาคารสำานักงานให้เช่าในเมืองท่าไฮฟง ประเทศเวียดนาม มีผลการดำาเนินงานขาดทุน

อย่างต่อเนื่อง 

ณ สิ้นปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทย่อยราย QHI (BVI) มีเงินให้กู้ยืมแก่ HBV จำานวน 8.6 ล้านบาท และ 36.8 ล้านบาท ตาม

ลำาดับ (รายละเอียดตาม หัวข้อรายการระหว่างกัน ข้อ (25) Harbour View Joint Stock Company) บริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจ

มีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินให้กู้ยืมทั้งจำานวน เนื่องจาก HBV มีผลการดำาเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้า

คำ้าประกันเงินกู้ยืมแก่ HBV มาตั้งแต่ปี 2540 เนื่องจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีภาระที่จะต้องจัดหาเงินให้กับ HBV ตามสัดส่วนการถือ

หุ้นของแต่ละราย ดังนั้น ในส่วนของ QHI (BVI) และผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งจึงได้ทำาการคำ้าประกันเงินกู้ยืมรวมเป็นจำานวน 2.6 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯแก่สถาบันการเงิน โดยรับผิดชอบฝ่ายละร้อยละ 50 ของจำานวนเงินกู้ยืมดังกล่าว หรือคิดเป็นภาระคำ้าประกันของ

บริษัทเท่ากับ 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ถ้าเปรียบเทียบภาระของบริษัทและบริษัทย่อยกับผู้ถือหุ้นรายอื่นที่มีต่อการให้ความช่วย

เหลือทางการเงินทั้งหมดของ HBV แล้วจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ QHI (BVI) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 21 ต่อมา HBV ได้มีการ

เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน แต่บริษัทย่อย (QHI (BVI)) ไม่ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่ายังมีผลการดำาเนิน

งานขาดทุน ทำาให้มีสัดส่วนการถือหุ้น ณ สิ้นปี 2550 ลดลงเหลือร้อยละ 14.15 ทั้งนี้ ในปี 2545 และปี 2551 บริษัทได้ตั้งสำารองเผือ่

หนีส้นิทีอ่าจเกดิข้ึนจากการคำา้ประกนัจำานวน 35.0 ล้านบาท และ 26.0 ล้านบาท ตามลำาดบั รวมเป็นจำานวนทัง้สิน้ 61.0 ล้านบาท ส่ง

ผลให้บริษัทได้บันทึกภาระหนี้สินดังกล่าวเต็มมูลค่าแล้ว กรณีที่บริษัทต้องชำาระคืนหนี้ตามสัญญาคำ้าประกันเงินกู้ยืมของ HBV 

จำานวน 42.8 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (1.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) นอกจากนี้ HBV ได้

มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินโดยขยายระยะเวลาการชำาระหนี้ออกไปถึงปี 2560 ซึ่งทำาให้บริษัทลดความเสี่ยงจาก

การคำ้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตามฐานะทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน และการปฏิบัติตามแผนปรับปรุง

โครงสร้างหนี้ของ HBV อย่างใกล้ชิด

Risk Factors
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ความเสี่ยงจากภาระผูกพันในการออกตราสารหนี้
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมเีงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู ้จำานวนรวม 20,320.4 ล้านบาท ประกอบด้วยเงนิกูย้มืระยะ

สั้นจำานวน 323.4 ล้านบาท หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี จำานวน 3,985.0 ล้านบาท และหุ้นกู้-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนด

ชำาระภายในหนึ่งปี จำานวน 16,012.0 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.41 เท่า ซึ่งหากบริษัทไม่

สามารถทำายอดขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อาจส่งผลกระทบต่อการชำาระคืนหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะสามารถมีราย

ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังจะเห็นได้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการขายบ้านและที่ดินที่ดำาเนิน

การอยู่จำานวน 52 โครงการ มูลค่าขายรวมประมาณ 73,162 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการขายเป็นมูลค่าโอนคงเหลือประมาณ 40,092 

ล้านบาท และโครงการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย จำานวน 12  โครงการ มูลค่าขายรวมประมาณ 21,048 ล้านบาท มีมูลค่า

ขายคงเหลือประมาณ 5,524 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้ของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้สมำ่าเสมอจากธุรกิจ

โรงแรม และธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระแสเงินสดของบริษัท รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืม

ระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้จากธนาคารจำานวนรวม 3,322 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) ซึ่งสามารถใช้เป็น

แหล่งเงินทุนของบริษัท

อนึ่ง การออกหุ้นกู้ของบริษัทนั้นเป็นไปตามนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินที่ตำ่ากว่าการกู้ยืมจากสถาบัน

การเงินและเป็นการลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทสามารถชำาระดอกเบี้ยหุ้นกู้และไถ่ถอนหุ้น

กู้ได้ตามกำาหนด รวมทั้งสามารถดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 ต่อ 1 เท่าตามที่กำาหนดไว้ในข้อกำาหนดสิทธิของ

หุ้นกู้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยต้องใช้เงินลงทุนจำานวนมากในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่เงนิทนุส่วนหนึง่มาจากเงนิกูย้มืธนาคาร

พาณชิย์หรือสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินจึงมีส่วนสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการ

เงินของบริษัทที่ใช้ในการดำาเนินงานและพัฒนาโครงการ 

จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวน โดยทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในขณะนั้น ซึ่งมาตรการที่บริษัทและบริษัทย่อยนำามาใช้ เช่น การออกหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่ ไปชำาระคืนเงินกู้ยืมเดิมบางส่วนที่ส่วนมากจะเป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตัวและมีต้นทุนดอกเบ้ียที่สูงกว่า การออกตั๋วแลกเงิน

ระยะสัน้ซึง่มอีตัราดอกเบีย้ตำา่ขายให้แก่นกัลงทนุประเภทสถาบนั ซึง่เป็นการลดภาระต้นทนุดอกเบีย้และเหมาะสมสอดคล้องกบัธรุกจิ

ประเภทโครงการบ้านที่ต้องการเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ การวางแผนงานก่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ 

การพัฒนาโครงการให้มีระยะเวลาที่สั้นลง เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม รวมถึงการจัดสรรเงินกู้ยืมทั้งในส่วนที่เป็นอัตราดอกเบี้ย

คงที่และอัตราดอกเบ้ียลอยตัวไปใช้ในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยและสอดคล้องกับ

ประเภทสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และพิจารณา

ใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

นอกจากนั้น บริษัทได้เพิ่มศักยภาพและช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำามาพัฒนาโครงการ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอและต้นทุนเหมาะสมที่สุด
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

2.  ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ

ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านก่อนขาย
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมีรายได้หลักมาจากการขายบ้านพร้อมที่ดินในปี 2555 และ

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.1 และร้อยละ 60.5 ของรายได้จาก

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามลำาดับ  โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการสร้างบ้านเสร็จก่อนขายสำาหรับบ้านระดับราคาปานกลาง

ขึ้นไปแทนการสร้างบ้านเมื่อลูกค้ามาจองซื้อ(หรือที่เรียกว่าบ้านสั่งสร้าง) จากนโยบายดังกล่าวอาจจะส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อย

ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างบ้านเพิ่มสูงขึ้นในระหว่างช่วงการก่อสร้างบ้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการ

เงินและความสามารถในการทำากำาไรของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากการใช้เงินลงทุนแรกเริ่มพัฒนาโครงการที่สูง และเกิด

ภาระดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืมเงินมาลงทุนในโครงการนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีวิธีดำาเนินการเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าวดังต่อไปนี้

-   บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคโดยสำารวจความคิดเห็นของลูกค้าที่เข้าชมโครงการในด้านงบประมาณ 

ราคาบ้าน แบบบ้าน ขนาดที่ดิน คุณภาพของวัสดุก่อสร้าง สภาพโครงการ และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น รวมทั้งใช้ข้อมูล

การขายโครงการในอดีตมาทำาการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทำาให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถสร้างบ้านก่อนขายได้

ตรงกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า เนื่องจากมีความมั่นใจในการรับโอนกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินตามสัญญาและ

ได้เห็นคุณภาพสินค้าตามสภาพจริงก่อนตัดสินใจซื้อ

-   บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่และอยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์มานานจึงเป็นที่รู้จัก

และยอมรับของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

-   บรษิทัและบรษิทัย่อยได้มีการประเมินความต้องการซื้อบ้าน (Demand) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และสภาพแวดล้อมต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำามาทบทวนและการวางแผนงานก่อสร้างบ้าน หรือการลงทุนในโครงการใหม่ๆ โดยคำานึงถึงความเหมาะสม

ของระดับปริมาณสินค้าคงเหลือที่บริษัทและบริษัทย่อยสมควรมีอยู่ ณ เวลาน้ันเป็นสำาคัญ เพื่อลดความเส่ียงจากการใช้เงิน

ทุนหมุนเวียนสูง โดยการวางแผนงานก่อสร้างเป็นเฟส เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการซื้อบ้าน

ความเสี่ยงจากการขายบ้านก่อนสร้างเสร็จ (Pre-sale)
เนื่องจากในปี 2553 บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยขายบ้านก่อนสร้างเสร็จ (Pre-sale) สำาหรับบ้านระดับราคาไม่สูงมากถึงราคา

ปานกลางที่อยู่ภายใต้ชื่อโครงการ “คาซ่า วิลล์” “คาซ่า ซิตี้” “เดอะทรัสต์ วิลล์” “เดอะทรัสต์ ทาวน์” “เดอะทรัสต์ ซิตี้” 

“คาซ่า ซีไซด์” และ “กสัโต้” รวมถงึอาคารชดุพกัอาศยั ซึง่การขายบ้านสัง่สร้างนีเ้ป็นการเพิม่โอกาสในการขายและเพิม่สภาพคล่อง

ให้กับบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม การขายบ้านสั่งสร้างมีความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นการตั้งราคาขาย

ก่อนเริ่มก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีวิธีการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการทำาสัญญาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จกับผู้รับเหมา

ก่อสร้างและตกลงราคาค่าวัสดุก่อสร้างไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้จัดซื้อจัดหาเองเป็นระยะเวลา 6 - 12 เดือน 

ประกอบกับบ้านในระดับราคาดังกล่าวมีขนาดเล็กและอาศัยระยะเวลาก่อสร้างส้ันกว่าบ้านระดับราคาสูง ทำาให้สามารถควบคุม

ต้นทุนได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำาระบบการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ พรีแฟลบบริเคชั่น และแบบทันเนิลมาใช้กับบ้านระดับราคาตำ่ากว่า 3 

ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์ 2-3 ชั้น เพื่อเร่งระยะเวลาก่อสร้างให้สั้นลง ซึ่งสามารถควบคุมต้นทุนได้
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ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูง
ปัจจบุนัธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์มกีารแข่งขนัทีส่งูขึน้ ทั้งจากจำานวนผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่เพิ่มขึ้น การเปิดตวัโครงการใหม่ๆ

เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งส่งผลให้อุปทานของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงการนำากลยุทธ์การตลาด

ต่างๆมาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขายอสังหาริมทรัพย์ ทำาให้การแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทและ

บริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ในตลาดมานาน และมีชื่อเสียงในการขายบ้านในระดับบน และระดับกลางสูง ทำาให้ได้

เปรียบในด้านชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ คุณภาพและมาตรฐานสินค้า รวมทั้ง บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการแต่ละโครงการก่อนการลงทุน เช่น ทำาเลที่ตั้งโครงการ การคมนาคม การขยายตัวของประชากร ภาวะตลาด คู่แข่งขัน และ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มีการขยายการลงทุนในธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยในระดับ

ราคา 1.0 - 2.5 ล้านบาท เพื่อให้ครอบคลุมฐานลูกค้ามากขึ้นซึ่งเป็นการขยายฐานธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น ดังนั้นจึง ส่งผลให้บริษัทและ

บริษัทย่อยมีการเติบโตของยอดขายและลดความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นดังกล่าว

3.  ความเส่ียงเกีย่วกบัการผลติ

ความเสี่ยงเรื่องราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้างและต้นทุนการพัฒนาโครงการ
จากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นตำ่าในปี 2555 ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนบ้านและต้นทุนในการพัฒนาโครงการบ้านให้เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่บริษัท

และบริษัทย่อยอาจจะไม่สามารถปรับขึ้นราคาขายบ้านและที่ดินได้ ซึ่งผลดังกล่าวนี้อาจจะกระทบต่อความสามารถในการทำากำาไร

ของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต 

  

อย่างไรกต็าม จากนโยบายในการสร้างบ้านเสรจ็ก่อนขาย ทำาให้บรษิทัและบรษิทัย่อยสามารถวางแผนการก่อสร้างและซือ้วสัดกุ่อสร้าง

ไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยในการควบคุมต้นทุนสินค้าและปริมาณสินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้ง 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำาสัญญาซ้ือวัสดุก่อสร้างล่วงหน้าและชำาระเงินล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะมีการปรับราคา

เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตและจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้างเป็นจำานวนมากทำาให้บริษัทและบริษัทย่อย

สามารถเจรจาต่อรองราคาวัสดุก่อสร้างกับผู้ขายหรือผู้ผลิตให้อยู่ในระดับราคาที่ตำ่ากว่าซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าการดำาเนิน

การดังกล่าวทั้งหมดสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ การนำาวิธีการก่อสร้างพรีคาสท์ พรีแฟลบ

บริเคชั่น และทันเนิลมาใช้กับบ้านระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถลดระยะเวลาก่อสร้าง ทำาให้ประหยัดต้นทุนทางการเงิน

และควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างได้ อันส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาระดับอัตรากำาไรของบริษัทและบริษัทย่อยได้ระดับหนึ่ง 

ความเสี่ยงการขาดแคลนผู้รับเหมาก่อสร้างและแรงงานฝีมือก่อสร้าง
ด้วยการก่อสร้างบ้านและพัฒนาโครงการบ้านนั้น ต้องอาศัยผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือ โดยเฉพาะสินค้าบ้านที่บริษัทและบริษัท

ย่อยขายนั้น เป็นสินค้าที่อยู่ในระดับกลางและระดับบนที่มุ่งเน้นคุณภาพสินค้าเป็นสำาคัญ ซึ่งผู้รับเหมาและแรงงานฝีมือที่มีความ

ชำานาญในการก่อสร้างบ้านหรืองานสาธารณูปโภคส่วนกลางโครงการบ้านที่มีอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นมีจำานวนจำากัดและ

อาจจะมีจำานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตและ

ขยายตัว 
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

การขาดแคลนผูร้บัเหมาและแรงงานฝีมอือาจจะเป็นอปุสรรคในการผลติสนิค้า การเตบิโตของยอดขายสนิค้า และการควบคมุคณุภาพ

ของสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่ๆที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถรับเหมา

งานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รวมทั้ง มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถผู้รับเหมารายใหม่และรายเก่าอย่างสมำ่าเสมอ  

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังให้ความช่วยเหลือในด้านสภาพคล่องทางการเงินแก่ผู้รับเหมาตามความเหมาะสมและตาม

สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ บรษิทัและบรษิทัย่อยได้นำาเทคโนโลยกีารก่อสร้างแบบพรคีาสท์ พรแีฟลบบรเิคชัน่ และแบบทนัเนลิมาใช้

กับบ้านระดับราคาตำ่ากว่า 3 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เพื่อลดการพึ่งพาการใช้แรงงานคนและลดระยะเวลาการก่อสร้างบ้าน

4.   ความเสีย่งกรณคีวามขดัแย้งทางการเมอืงทีย่ดืเยือ้ 

กรณีที่ความขัดแย้งทางการเมืองยังคงยืดเยื้อและยังไม่สามารถหาทางออกที่แน่ชัดได้  จะส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวของ

เศรษฐกิจหรือจีดีพีในปี 2557 ให้ลดตำ่าลงกว่าปี 2556 จากผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการใช้จ่าย

และลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ รวมทัง้ ชาวต่างประเทศทีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศไทยจะลดลง จงึส่งผลกระทบต่อธรุกจิการท่องเทีย่ว

และธุรกิจโรงแรม

จากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยจะมีสภาพคล่องทางการเงินลดลงในอนาคต เนื่องจากยอด

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และรายได้จากธุรกิจโรงแรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัท

ย่อยได้มีนโยบายเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ดังนี้

1.  เน้นหรือเร่งการสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมสำาหรับโครงการที่มียอดขายดี 

2.  ลด/ชะลอ/เลื่อนการซื้อที่ดินแปลงใหม่และการลงทุนในสินทรัพย์ขนาดใหญ่

3.  ลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่างๆที่ไม่เร่งด่วนหรือไม่มีความจำาเป็น

4.  บริหารกระแสเงินสด โดยแต่ละโครงการสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยการเร่งขายสต็อกบ้าน เพื่อนำาเงินมาใช้ในการ

ก่อสร้างบ้านในโครงการนั้น ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการซื้อ
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ผู้ถือหุ้นเเละนโยบายการจ่ายเงินปันผล

1.   ผู้ถอืหุน้รายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556

ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละของทุนชำาระแล้ว

1.  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 2,293,667,658 24.98

2.  GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 989,504,100 10.77

3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 554,704,837 6.04

4.  ธนาคารกรุงเทพ จำากัด(มหาชน) 256,750,732 2.80

5.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 236,694,633 2.58

6.  PICTET & CIE 111,400,650 1.21

7.  กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 91,657,400 1.00

8.  คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ 88,139,763 0.96

9.  THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE 61,035,700 0.66

10 กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว 54,477,700 0.59

    รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 4,738,033,173 51.59

    รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 9,183,767,553 100.00

2.   นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำาไรสำาหรับปีของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมาย

และบริษัทได้กำาหนดไว้

สำาหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำาไรสำาหรับปีของบริษัทย่อย ซึ่ง

คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของการบริหาร

โครงสร้างเงินทุนและการบริหารทางการเงินโดยรวม  

Shareholders and Dividend Payment Policy
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

โครงสร้างการจัดการ

Management Structure

1.  คณะกรรมการบรษิทั
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4  ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3  ท่าน

กรรมการที่เป็นอิสระ  5  ท่าน คิดเป็น 5 ใน 12 ของกรรมการทั้งหมด

โดยมีรายชื่อกรรมการและจำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

     รายชื่อ ตำาแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

ปี 2555 ปี 2556

1.   พลตำารวจเอกเภา   สารสิน * ประธานกรรมการ 7/8 0/3

2.   นายอภิศักดิ์       ตันติวรวงศ์ * ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ - 5/5

3.   นายรัตน ์      พานิชพันธ์ กรรมการ 7/8 8/8

4.   นายอดุลย ์      วินัยแพทย์ กรรมการอิสระ 8/8 8/8

5.   นายอนันต์      อัศวโภคิน กรรมการ 8/8 5/8

6.   นายอดิศร      ธนนันท์นราพูล กรรมการ 8/8 8/8

7.   นางสาวกนกวลี      วิริยประไพกิจ กรรมการ 8/8 8/8

8.   นายราชัย      วัฒนเกษม กรรมการอิสระ 8/8 8/8

9.   นายสุริย์       บัวคอม กรรมการอิสระ 7/8 8/8

10.  นายกฤษณ ์      พันธ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ  8/8 8/8

11.  นายซวง      ชัยสุโรจน์ ** กรรมการ 7/8 8/8

12.  นางสุวรรณา      พุทธประสาท กรรมการ 8/8 8/8

13.  นายประวิทย ์      โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ 8/8 8/8

14.  นายพรเทพ      พิพัฒน์ทั้งสกุล ** กรรมการ - 7/7

หมายเหตุ          *   นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 แทนพลตำารวจเภา สารสิน ประธานกรรมการบริษัท 
ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556

**    นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 
เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2556 แทนนายซวง ชัยสุโรจน์ ซึ่งได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 
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คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

(1)    ตาย

(2)   ลาออก

(3)   ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(4)   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5)   ศาลมีคำาสั่งให้ออก

ทั้งนี้ตำาแหน่งกรรมการของบริษัทจะผ่านกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อ

พิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ก่อนนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังแสดงไว้ในส่วนของรายละเอียดโดย

ย่อของคณะกรรมการและผู้บริหาร  (ในปี 2556 นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2556 ก็ได้เข้าอบรมหลักสูตร  Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD เพื่อ

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง)

กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีปกติทั่วไป เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทได้กำาหนดให้กรรมการ

ออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จำานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 บริษัทไม่ได้กำาหนดจำานวนการดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการชุดอื่นของบริษัทหรือการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการในบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทเห็นว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่านได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านเวลาและมีเวลาที่เพียงพอที่

จะอุทิศให้แก่บริษัทในการที่จะรับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการดังกล่าว และบริษัทมีความมั่นใจว่ากรรมการบริษัทแต่ละท่านเป็นผู้ที่มี

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ กำาหนดนโยบายการดำาเนินธุรกิจ และให้คำาปรึกษาในการ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำาเนินธุรกิจตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ได้

ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
-      มีอำานาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติ

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-     กำาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

-     ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สำาคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้านบริหารทรัพย์สินการเงิน และแผนงานบริษัท รวมทั้

ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-     ขอบเขตอำานาจในการดำาเนินการ ได้แก่ การขออนุญาตเก่ียวกับการดำาเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตลอดจนย่ืนและรับเอกสาร

เกี่ยวกับภาษีจากกรมสรรพากร การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำารวจ หรือพนักงานสอบสวน ถอนคำาร้องทุกข์ ประนีประนอม

ยอมความให้ถ้อยคำา ตลอดจนส่งและรับคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี เป็นต้น

-     พิจารณากลั่นกรองรายการที่ต้องนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจำาปี   ดังนี้
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำาเนินการของบริษัท

(2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำาไรบริษัท

(4) เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

(5) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(6) พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

(7) เรื่องอื่น ๆ 

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท  

รวมทั้ง ติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้มีการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนงานของบริษัทที่กำาหนดไว้อย่างสมำ่าเสมอ  โดย

ในปี 2555 และปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้งต่อปี ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อม

ทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อน

เข้าร่วมการประชุมโดยกรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดและมีการบันทึก

รายงานการประชุม ตลอดจนความคิดเห็นของกรรมการอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัท เพื่อเป็นเป้าหมายและแนวทางในการกำาหนด

กลยุทธ์ และแผนงานทางธุรกิจต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
“บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าทุกกลุ่มในความเป็นผู้นำาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ”

พันธกิจ (Mission)
ด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ

•  ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการอยู่เสมอ   เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

ด้านคุณภาพชีวิตการทำางาน

•  สร้างสรรค์บรรยากาศและวัฒนธรรมการทำางาน รวมทั้งปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ

การทำางานสูงสุด

ด้านบุคคลากร

•   ดำาเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน

•   สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองในแขนงต่างๆ ที่สอดคล้อง กับส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ

ด้านคุณภาพสังคม

•   ส่งเสริมและรับผิดชอบต่อชุมชนในบริเวณรอบๆ พื้นที่ที่บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ และบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจอยู่ รวมทั้งสังคมวงกว้าง

•   แสวงหาหนทางใหม่ๆ ที่ดีขึ้นในการสร้างสรรค์ ความยั่งยืนให้กับสินค้า   สิ่งแวดล้อม องค์กร   และสังคม

ด้านคุณภาพการลงทุน

•   มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการทำางาน เพื่อสร้างความเติบโตทางผลกำาไร

•   ค้นหาหนทางใหม่ๆ เพื่อสร้างผลกำาไรที่ยั่งยืนในระยะยาว
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กรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายรัตน์ พานิชพันธ์ หรือนางสุวรรณา พุทธประสาท หรือนายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ 

หรือนายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล สองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำาคัญของบริษัท

2 .  คณะผู้บรหิาร
คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

                            รายชื่อ      ตำาแหน่ง

1.  นายรัตน์  พานิชพันธ ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

2.  นางสุวรรณา  พุทธประสาท  รองกรรมการผู้จัดการ

3.  นายประวิทย์  โชติวัฒนาพันธุ ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

4.  นายพรเทพ  พิพัฒน์ทั้งสกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

5.  นายไพโรจน ์  วัฒนวโรดม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

6.  นายรวี  มงคลทวี   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

7.  นายสมชาย  วรุณพันธุลักษณ์  ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.  นายสมศักดิ์  จิรรุ่งเรืองวงศ์  ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการเงินและโอน

3.   เลขานุการบรษิทั
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งนางสุวรรณา พุทธประสาท เป็น

เลขานุการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2551 เพื่อทำาหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่ โดยบริษัทได้กำาหนดบทบาทและ

หน้าที่หลักของเลขานุการบริษัท ดังนี้

1) ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อ

กำาหนดที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำางานได้อย่างราบรื่น และมีข้อมูลในการประกอบการ

พิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

2) จัดทำาและจัดเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

-   ทะเบียนกรรมการ

-   การประชุมคณะกรรมการ : หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของ

บริษัท

-   การประชุมผู้ถือหุ้น :  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำากับดูแลบริษัทเพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธาน

กรรมการและประธานกรรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

5) จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้

6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท 

4.   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทน

และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.   ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ โดยมีราย

ละเอียดค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

1.   ประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน         50,000    บาท/เดือน

2.   กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน                   40,000    บาท/เดือน

2.   ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดค่าเบี้ย

ประชุม ดังนี้

1.   ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมจำานวน 35,000 บาท/ครั้ง  

ซึ่งหมายความรวมถึงประธานกรรมการในแต่ละชุด อันได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธาน

คณะกรรมการบริหาร

2.   กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุมจำานวน  28,000  บาท/ครั้ง 

สำาหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยเข้าประชุม ไม่ว่ากรณีใดๆ และค่าเบี้ยประชุมของ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแต่ละชุดจะจ่ายไม่เกิน 12 ครั้งต่อการประชุมแต่ละชุดต่อปี หากมี

การประชุมเกินกว่า 12 ครั้ง ก็จะได้รับเบี้ยประชุมเพียง 12 ครั้งต่อชุดต่อปีเท่านั้น

ปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวม 12 ท่านเป็นจำานวนเงิน 14.7 ล้านบาท และ 

19.1 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
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หมายเหตุ       *   นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการของบริษัทตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 แทนพลตำารวจเภา สารสิน ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 
7 มีนาคม 2556

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

     ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาและผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ซ่ึงรวมตั้งแต่ระดับผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในปี 2555 และปี 2556 มีจำานวน 8 ท่าน เป็นจำานวนเงิน  54.8 ล้านบาท และ 51.4 ล้านบาท ตามลำาดับ 

สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

ปี  2555 ปี 2556

ค่าตอบแทน
รายเดือน

เบี้ย
ประชุม

โบนัส
ค่าตอบแทน
รายเดือน

เบี้ย
ประชุม

โบนัส

1. พลตำารวจเอกเภา สารสิน * ประธานกรรมการ 540.0 210.0 960.0 90.0 - 1,320.0

2. นายอภิศักดิ์     ตันติวรวงศ์ * ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ - - - 356.7 175.0 -

3. นายรัตน์         พานิชพันธ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

360.0 - 640.0 440.0 - 880.0

4. นายอดุลย์       วินัยแพทย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจ
สอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน

360.0 450.0 640.0 440.0 557.0 880.0

5. นายอนันต์       อัศวโภคิน กรรมการ 360.0 160.0 640.0 440.0 160.0 880.0

6. นายอดิศร       ธนนันท์นราพูล กรรมการ 360.0 160.0 640.0 440.0 228.0 880.0

7. นางสาวกนกวลี  วิริยประไพกิจ กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

360.0 240.0 640.0 440.0 352.0 880.0

8. นายราชัย        วัฒนเกษม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ

360.0 420.0 640.0 440.0 553.0 880.0

9. นายสุริย์         บัวคอม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล

360.0 230.0 640.0 440.0 393.0 880.0

10. นายกฤษณ์     พันธ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 360.0 300.0 640.0 440.0 388.0 880.0

11. นายซวง        ชัยสุโรจน์ ** กรรมการ 360.0 - 640.0 14.0 - 880.0

12. นางสุวรรณา   พุทธประสาท กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

360.0 - 640.0 440.0 - 880.0

13. นายประวิทย์  โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ 360.0 - 640.0 440.0 - 880.0

14. นายพรเทพ    พิพัฒน์ทั้งสกุล ** กรรมการ - - - 380.0 - -

รวม 4,500.0 2,170.0 8,000.0 5,240.7 2,806.0 11,000.0

(หน่วย :พันบาท)

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2555 ปี 2556

เงินเดือน 38.6 34.3

โบนัส 14.1 15.3

เงินสำารองเลี้ยงชีพ 2.2 1.8

รวม 54.8 51.4

(หน่วย : ล้านบาท)



50

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

ส่วนงาน 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556

1.  สายกรรมการผู้จัดการ 71   91

2.  สายโครงการบ้าน 686  704

3.  สายอาคารสำานักงานให้เช่าและห้องชุดพักอาศัยให้เช่า 303  323

4.  สายสนับสนุนปฏิบัติการ 91  97

รวม 1,151  1,215

ประเภทผลตอบแทน ปี 2555 ปี 2556

1.  เงินเดือน 447.9 421.6

2.  โบนัส 138.4 191.9

3.  เงินสำารองเลี้ยงชีพ 17.1 17.8

4.  อื่นๆ1/ 56.9 51.0

รวม 660.3 682.3

(หน่วย : ล้านบาท)

(ข)   ค่าตอบแทนอื่นๆ  
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยพนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจใน

อัตราร้อยละ 3 - 6 ของเงินเดือนขณะเดียวกันบริษัทและบริษัทย่อยร่วมจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 - 6 ของเงินเดือน

ด้วย เงินกองทุนดังกล่าวจดทะเบียนบริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง  โดยปฎิบัติตามข้อกำาหนดของพระราช

บัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542

5.    บคุลากร

(ก)   ณ สิ้นปี 2555 สิ้นปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น 1,151 คน และ 1,215 คน ตามลำาดับ โดยแบ่ง

เป็นสายงานหลักได้ดังนี้

(ข)   ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (1 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2556)

       - ไม่มี -

(ค)   ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานที่ทำาได้เปรียบ

เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี  โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน โบนัสประจำาปี  เงินสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งผลตอบแทนโดยรวม

ของพนักงานใน ปี 2555 และปี 2556 แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

(หน่วย : คน)

หมายเหตุ    1/    ผลตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ

 

(ง)   นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถ โดยการจัดหลักสูตรขึ้นเพื่อให้พนักงานในระดับต่างๆ ได้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งได้

มีการกล่าวถึงและยกตัวอย่างบางส่วนแล้วในหัวข้อการกำากับดูเเลกิจการ ข้อที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อย่อย “กลุ่ม

พนักงาน”
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การกำากับดูแลกิจการ

Corporate Governance

1.   นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ
บริษัท มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทาง

เสมอมา โดยตระหนักถึงบทบาทและความสำาคัญของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อการบริหารงานของบริษัท จึงไม่

เพียงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัท ได้จัดกรอบแนวทางในการดำาเนินธุรกิจตามหลักของการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรม โดยได้

จัดทำานโยบายกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ แล้วได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อปฏิบัติให้

ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลา เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม โดยคณะ

กรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำากับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8 / 2554 วัน

ที่ 26 ธันวาคม 2554

นโยบายดังกล่าวจะเน้นถึงคณะกรรมการ  ความมีสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย  การทำา

ธุรกิจอย่างโปร่งใสและจรรยาบรรณที่ดี  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำากับดูแลป้องกันมิให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

บริษัท กำาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน จะต้องรับทราบ ทำาความเข้าใจ และ

ปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้นำานโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณ

ธุรกิจ แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ และ

นำาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น และ 
2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นให้ได้รับสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันทุกเรื่องที่เป็นสิทธิอันพึงได้รับ ไม่ว่าจะเป็น  สิทธิในการได้รับ

ใบหุ้น สิทธิการโอนหุ้น สิทธิในการรับทราบข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ 

บริษัทคำานึงถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน   เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่

ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีนโยบายที่จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2556 ดังนี้ 

-   เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด

-   เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

ในปี 2556 บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 เมษายน 2556 พร้อมทั้ง เผย

แพร่หนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดประกอบแต่ละวาระการประชุม (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

“www.qh.co.th” ในวันเดียวกัน) รวมทั้งบริษัทได้อำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการ

เลือกสถานท่ีประชุมท่ีผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมโดยสะดวก คือ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 

สุขุมวิท เทอร์มินัล 21 ซึ่งเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุขุมวิท และสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 11 ท่าน จาก 12 ท่านประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 

ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้า

ร่วมประชุมด้วย  โดยการประชุมดังกล่าวผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ   

การประชุมมีการจัดสรรเวลาในการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระตาม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมี

สิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในการประชุมตามสิทธิที่ถือหุ้นอยู่ โดยมีการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ bar code และสรุปผล

คะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง  ซึ่งแสดงผลบนจอภาพให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ในวาระการเลือก

ตั้งกรรมการบริษัทได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 

บริษัทได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จภายใน 14 วัน ซึ่งรายงานการประชุมมีการบันทึกรายละเอียดการประชุม 

มติที่ประชุมอย่างถูกต้องชัดเจน และจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูได้ที่ www.qh.co.th

3.   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ โดยได้มีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียใน

กลุ่มต่างๆ ไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

กลุ่มพนักงาน
บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำาคัญปัจจัยหน่ึง ท่ีส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำาเร็จและเติบโตก้าวไป

ข้างหน้า บริษัทจึงมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกคนของบริษัทให้เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ รวม

ทั้ง ดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาค เคารพในสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าผล

ตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม  และเป็นธรรมตามตำาแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น  

ด้านสวัสดิการพนักงาน

-   บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเคร่ืองแบบพนักงานสำาหรับผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานต้อนรับหรือพนักงานขายท่ีประจำาอยู่ท่ีโครงการ

บ้าน โครงการอาคารสำานักงานให้เช่า โรงแรม และโครงการเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์

-   บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้นอก

-   บริษัทจัดให้มีการประกันชีวิต และอุบัติเหตุแบบกลุ่ม การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (กรณีคนไข้ใน) 

-   บริษัทจัดให้มีสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน และกรณีคลอดบุตร

-   บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจตอบแทนความตั้งใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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-   บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลเรื่องสวัสดิการและสุขภาพพนักงาน เช่น จัดให้มีห้องพยาบาลและมี

พยาบาลวิชาชีพประจำา เพื่อให้คำาปรึกษาคำาแนะนำา และการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่พนักงานรวมทั้งมีสวัสดิการ

ตรวจสุขภาพประจำาปีของพนักงาน

-   บริษัทจัดให้มีระบบสวัสดิการอื่นๆ ที่รวมถึงครอบครัวพนักงาน เช่น สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว 

(สามี ภรรยา บุตร) กรณีเสียชีวิต สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เป็นต้น

นอกจากน้ี บริษัทยังได้เปิดช่องทางการสื่อสารและรับข่าวสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานกฎและระเบียบต่างๆ 

ของบริษัท โดยนำาข้อมูลเหล่านี้แสดงไว้ใน Intranet ของบริษัทและกำาหนด E-mail address ให้แก่พนักงานแต่ละท่านเพื่อใช้เป็น

ช่องทางการสื่อสารทั้งบุคคลภายนอกและภายในบริษัท 

เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานและองค์กร บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานจัดทำาเป็นหนังสือ 

เพื่อแจ้งข้อเท็จจริง ปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะของพนักงานหรือเร่ืองการร้องทุกข์ต่างๆ โดยนำาไปใส่กล่องรับฟังความคิดเห็น 

เป็นต้น  ทั้งนี้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้งหมด จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง จากคณะกรรมการจัดการ เพื่อที่จะกำาหนด

แนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย 

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 

เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยกำาหนดให้ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล จัดหลักสูตร และแนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานแต่ละระดับชั้น เพื่อ

ให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัท มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการใน

ตลาดได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

โดยบริษัทได้กำาหนดหลักสูตรหลัก (Core course) เพื่อให้พนักงานในระดับชั้นต่าง ๆ ของบริษัทเข้าอบรมตามหลักสูตรหลักที่

กำาหนดไว้ ตัวอย่าง เช่น 

- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกรายได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจของบริษัท  

และข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานของตนเอง รวมถึงสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับจากบริษัท

- หลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า อบรมให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการทุกสายงานที่ต้องติดต่อโดยตรงกับลูกค้า 

เพื่อให้พนักงานสามารถจัดการ และแก้ไข ข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิด การปฏิบัติการการ

แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

และบริษัท และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำางานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลนอกจากนี้ยังมี

หลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อการทำางานเบื้องต้น รวมถึงการบริการที่มีคุณภาพเบื้องต้น 

- หลักสูตรการพัฒนาทีมงานระดับต้นและระดับสูง เพื่อให้พนักงานพัฒนาศักยภาพในการทำางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อการทำางาน

- หลักสูตรทักษะผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำาของพนักงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น และสามารถนำา

ศักยภาพของตนที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการจัดอบรมเพื่อเสริมทักษะเฉพาะด้านให้กับพนักงานในระดับบังคับบัญชา 

ได้แก่ทักษะผู้บริหารระดับต้น ทักษะการพัฒนาตนเอง ทักษะการประสานงาน ทักษะการสอนงาน ทักษะการมอบหมายและการ

ติดตามงานการควบคุมคุณภาพ  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  ศิลปะการแก้ปัญหาและ

ตัดสินใจ เพื่อช่วยให้หัวหน้างานในแต่ละระดับสามารถบริหารศักยภาพของพนักงานในบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลสูงสุดอีกด้วย
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ด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทสนับสนุนให้มีการจัดทำากิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขลักษณะ และการสร้างสุขนิสัยในสถานที่

ทำางาน โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการผลิต และการบริการ  รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีใน

สถานที่ทำางานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และจัดให้

มีการตรวจ ติดตาม และประเมินผล ทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง รวมถึงการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

และลดปริมาณขยะด้วยการนำากระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้ากลับมาใช้หน้าที่ 2 การนำาแฟ้มที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งมีการรณรงค์

ปิดไฟฟ้าระหว่างช่วงพักเที่ยง หรือเลิกใช้แล้วในระหว่างวัน รวมถึงการดูแลปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ปฏิบัติ

งาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำางาน รวมทั้ง เป็นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการ

ทำางานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนั้น บริษัทยังมอบแหวนที่ระลึกที่บริษัทจัดทำาขึ้นให้แก่พนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทเป็นระยะเวลา 10 ปี และ 20 ปี เพื่อ

เป็นการขอบคุณและยกย่องพนักงานที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจให้แก่บริษัทตลอดมา

กลุ่มลูกค้า
บริษัทมีการกำาหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้าในจรรยาบรรณของบริษัทซ่ึงสามารถดูได้ที่  “www.qh.co.th” และบริษัท

ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเอาใจใส่รับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ภายใต้นโยบาย “ บ้าน 5 

คุณภาพ” (อันได้แก่ ออกแบบสวยลำ้าสมัย วัสดุเยี่ยม สังคมดี ความปลอดภัยสูง และบริการอย่างจริงใจและซื่อสัตย์) ทั้งนี้ คุณภาพ

ของสินค้าจะขึ้นอยู่กับระดับราคาของสินค้าที่ขายโดยบริษัทได้ประกาศต่อสาธารณะ และบริษัทได้ยึดมั่นนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

เสมอมา

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำาเนินการกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกค้า ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อย่อย ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

สำาหรับลูกค้าในโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมที่มีข้อร้องเรียน  สามารถติดต่อได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1388  ในวันและเวลา

ทำาการ  หรืออีเมล์ info@qh.co.th

ส่วนโครงการอาคารสำานักงานให้เช่าหรือโครงการอาคารท่ีพักอาศัยให้เช่า ลูกค้าสามารถติดต่อกับผู้จัดการอาคารหรือผู้ท่ีรับผิดชอบใน

อาคารนั้นๆได้โดยตรง

กลุ่มคู่ค้า
บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม 

เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยคู่ค้าดังกล่าวต้องไม่นำามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย 

ศีลธรรม จรรยา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีมีการซื้อสินค้า และมีขั้นตอนการดำาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการ

ปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัดนอกจากน้ี บริษัทได้นำาระบบ Supply  Chain ใช้ในการส่ังซ้ือสินค้า เพ่ือลดข้ันตอน ลดเวลา 

และเอกสารต่างๆในการติดต่อระหว่างคู่ค้าและบริษัทเพื่อลดค่าใช้จ่ายและคู่ค้าสามารถจัดเตรียมสินค้าได้ทันตามกำาหนดระยะ

เวลาที่ตกลงกัน
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นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่คู่ค้า เช่น บริษัทดำาเนินการปรับขึ้นราคารับเหมาก่อสร้างหรือให้

เงินช่วยเหลือแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง เมื่อต้นทุนค่าก่อสร้างมีการปรับราคาสูงขึ้นถึงแม้ว่าได้มีการกำาหนดราคาที่แน่นอนไว้ในสัญญา

แล้วก็ตามและรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยชำาระค่าสินค้าเลยวันครบกำาหนดชำาระสินค้า เว้นแต่คู่ค้ามิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือผิด

เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้รวมทั้ง บริษัทยังได้มีการจัดงานเลี้ยง เพื่อขอบคุณแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านที่ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ

บริษัทด้วยดีตลอดมา เพ่ือเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันด้วยบริษัทตระหนักดีว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีส่วนสำาคัญในการสนับสนุน

ให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพด้วยราคาที่ยุติธรรม 

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืม
บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมด้วยความซื่อสัตย์และชำาระคืนเงินกู้ยืมและ

ดอกเบี้ยจ่ายตรงตามกำาหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัดกรณี

ที่มีเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท หรือบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมได้ บริษัทจะจัดทำาหนังสือชี้แจงและส่งให้ธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นการ

ล่วงหน้า และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น 

- ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีมีต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ี กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ บริษัทได้ดำาเนินการเจรจากับคู่ค้า และเจ้าหน้ี

เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

-  ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

- ไม่เรียก ไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้

- ไม่นำาเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำากับผู้ให้กู้ยืมเงิน

ทั้งนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในการผิดนัดชำาระหนี้แต่อย่างใด เพื่อเป็นการดูแลและรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้โดยผ่านช่องทาง

ต่างๆ ดังนี้

1.    อีเมล์: info@qh.co.th

2.    เว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th”  (ในส่วนของ เสนอแนะ/ร้องเรียน )  

3.    ยื่นเรื่องโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ที่เลขานุการบริษัทตามที่อยู่ตามข้างล่างนี้

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  ชั้น 7

แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องต่างๆ ของบริษัทซึ่งได้แสดงอยู่ในหัวข้อต่างๆ 

ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปีแบบรายงาน 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th”เช่น รายชื่อและประวัติของ

คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการ โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก การกำากับดูแลกิจการ งบการเงิน ปัจจัยความเส่ียง  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ การจัดการ และฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน เป็นต้นนอกจากนี้ ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ “www.sec.or.th”และ “ www.set.or.th”



56

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สามารถเปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนกรรมการตรวจสอบได้รับค่า

ตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัท ก่อนนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  และผู้

บริหารของบริษัทได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทน

ของกรรมการ  กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ไว้อย่างครบถ้วนในส่วนของการจัดการ ข้อ 4 ค่าตอบแทนกรรมการและ

ผู้บริหาร

การทำารายการเกี่ยวโยงกัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายหลักว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ

  

คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณารายการของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเกี่ยวโยงกัน อย่างสมำ่าเสมอ ให้มีเงื่อนไขการทำา

รายการโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญเสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) และ

ควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติเรื่องรายการเกี่ยวโยงทั้งขั้นตอนการทำารายการและการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบ

ถ้วนตามข้อกำาหนดของทางการทุกประการ

นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหลีกเลี่ยง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทได้จัดทำาประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มา / จำาหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท 

และการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน   เพื่อให้พนักงานได้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำาหนดของทางการดังได้แสดงราย

ละเอียดรายการเกี่ยวโยงกันไว้แล้วในส่วนของหัวข้อ รายการระหว่างกัน

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการได้อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน

การมีส่วนได้เสีย สำาหรับกรรมการและผู้บริหาร  โดยเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวข้องต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์

และวิธีการรายงาน  ดังนี้ 

1) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม

แบบรายงานที่บริษัทกำาหนด

2) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน ตามข้อ 1) ดังนี้

-    ภายใน 30 วันเมื่อเข้ารับตำาแหน่ง

-    ภายใน 30 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรายงานที่ได้เคยรายงานครั้งล่าสุด

3) ให้ผู้ที่รายงานตามข้อ 1) ส่งรายงานมายัง เลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่จัดทำารายงาน  

4) ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อ 3) ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน 7 วันทำาการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งในส่วนของการดำาเนินงานของบริษัทเองตลอดจน

ข้อมูลสำาคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบ Set Community Portal 

หรือ ระบบ SCP ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน  นักวิเคราะห์  และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างครบ

ถ้วนอีกทั้งบริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ “www.qh.co.th” เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูข้อมูลทั่วไป 

และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้โดยสะดวกนอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถติดต่อบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลธุรกิจได้ท่ีโทรศัพท์

หมายเลข 0-2677-7000   

ในปี 2556 บริษัทได้มีการนำาเสนอข้อมูลดังนี้

- นำาเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (Road Show) ในต่างประเทศจำานวน 7 ครั้ง 

-     จัดงาน QH Openhouse สำาหรับผู้จัดการลงทุนเเละนักวิเคราะห์จำานวน 1 ครั้ง

- จัดพานักลงทุนและนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ ( Site visit )  และให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ท่ีขอพบเพ่ือรับทราบ

สถานภาพการประกอบการ(Company  visit) จำานวน  55 ครั้ง

- จัดประชุมชี้แจงผลประกอบการรายปีและรายไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์(Analyst Meeting) จำานวน 4 ครั้ง 

- เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากับภาคธุรกิจหลายครั้ง ได้แก่ 

•   Property Day with Tisco    จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด

•   Thailand Focus 2013     จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน)

•   Nomura Conference   จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำากัด (มหาชน)

•   JP Morgan Conference   จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ JP Morqan (ประเทศไทย) จำากัด

•   Thanachart Assets-to-Funds Day  จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทยังกำาหนดให้สำานักลงทุนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลที่สำาคัญที่มีผลต่อราคา

หลักทรัพย์ ของบริษัท ตลอดจนข้อมูลสำาคัญอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดย นางสุวรรณา พุทธประสาท 

ตำาแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อสำานักนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ “www.qh.co.th” ใน

หมวด “ข้อมูลบริษัท” ในส่วนของ “สอบถามข้อมูลนักลงทุน” ในหัวข้อ “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” หรือทาง 

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

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำานโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำากับ

ดูแลกิจการฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 26 ธันวาคม 2554  โดยบริษัทได้เผยแพร่

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  “ www.qh.co.th”

นโยบายดังกล่าวจะเน้นถึงคณะกรรมการ ความมีสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การทำาธุรกิจ

อย่างโปร่งใสและจรรยาบรรณที่ดี การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำากับดูแลป้องกันมิให้เกิดความขัด

แย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำาข้อกำาหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of conduct) ตั้งแต่ปี 2545 และ 

บริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุงล่าสุดในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยบริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน 

(Code of conduct) ของบริษัทไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th”

ทั้งนี้ การจัดทำาจรรยาบรรณฯ ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  สาธารณชน  และสังคม เพื่อเป็นการปกป้องดูแลความ

ขัดแย้งทางประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจด้วย  และได้มีการติดตามผลการ

ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ ดังกล่าว เป็นประจำาทุกปี

ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

บริษัทมคีณะกรรมการทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ มทีกัษะ และประสบการณ์การทำางานจากหลากหลายสาขา มกีารแบ่งแยกบทบาท

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน มกีารประชมุคณะกรรมการอย่างสมำา่เสมอ เพือ่ให้ความเหน็

ชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท  และเพื่อติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการ  

ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทซึ่งสามารถดูรายละเอียด ภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของกรรมการ ได้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ 

ข้อ 1 คณะกรรมการบริษัท เรื่อง วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกรรมการบริษัท จำานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4  ท่าน

กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 3  ท่าน

กรรมการที่เป็นอิสระ  5  ท่านคิดเป็น 5 ใน 12 ของกรรมการทั้งหมด

การรวมหรือแยกตำาแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างการกำากับ

ดูแลและการบริหารงานประจำา โดยประธานกรรมการจะให้ความมั่นใจว่า ประเด็นสำาคัญทั้งหลายได้นำาเข้าสู่การพิจารณา และ

คณะกรรมการให้การเน้นหนักที่ถูกต้องกับการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการนำาเสนอและดูว่าได้

มีการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติตาม ส่วนกรรมการผู้จัดการ ทำาหน้าที่เป็นผู้นำาของคณะจัดการเพื่อนำากลยุทธ์ที่ได้รับการเห็นชอบแล้วไป

ปฏิบัติภายในกรอบที่คณะกรรมการได้กำาหนดไว้ 

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ  กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ

ของบริษัทที่นำาเสนอโดยฝ่ายจัดการของบริษัท และจัดให้มีกลไกในการกำากับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั้งระยะ

สั้นและระยะยาว ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้

มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งได้แสดงรายละเอียด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ข้อ 1 และคณะ

กรรมการชุดย่อยในหัวข้อ การกำากับดูแลกิจการข้อ 2
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   รายชื่อ
กรรมการ
บริษัท

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร
และมีอำานาจ

ลงนาม

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
อิสระ

กรรมการ
สรรหาและ
กำาหนดค่า
ตอบแทน

กรรมการ
บรรษัท
ภิบาล

กรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง

1.   นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  

2.   นายรัตน์ พานิชพันธ์   

3.   นายอดุลย์ วินัยแพทย์    

4.   นายอนันต์ อัศวโภคิน 

5.   นายอดิศร ธนนันท์นราพูล 

6.   นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ  

7.   นายราชัย วัฒนเกษม    

8.   นายสุริย์ บัวคอม   

9.   นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา   

10. นางสุวรรณา พุทธประสาท    

11. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์  

12. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล  

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วม

ประชุมด้วย โดยในปี 2555 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 และในปี 2556 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19  

พฤศจิกายน 2556

การประเมินผลงานประจำาปีของตนเอง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที ่ 1/2557 

เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะในปี 2556 ประกอบ

ด้วยการพิจารณา 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

-   โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ

-   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

-   การประชุมกรรมการ

-   การทำาหน้าที่ของกรรมการ

-   ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

-   การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2.    คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ซึ่ง

สามารถสรุปการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ จำานวน 4 ชุด คือ

1)   คณะกรรมการตรวจสอบ 

2)   คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

3)   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

4)   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ซึ่งขอบเขต อำานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อและจำานวนครั้งในการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้ 

หมายเหตุ :      -  นายราชัย  วัฒนเกษม  เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
         -  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกรศุทธิ์ ปิยัมบุตร

รายชื่อ ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/การ
ประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

ปี 2555 ปี 2556

นายอดุลย์     วินัยแพทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 6/6

นายราชัย      วัฒนเกษม กรรมการตรวจสอบ 7/7 6/6

นายกฤษณ์    พันธ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ 7/7 6/6

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยในปี 2555 จำานวน 4 ครั้ง 

และในปี 2556 จำานวน 4 ครั้ง 

ขอบเขตอำานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1.   สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.   สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม

และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3.   สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.   พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ

บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5.   พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.   จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
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รายชื่อ ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/การ
ประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

ปี 2555 ปี 2556

นายราชัย           วัฒนเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 4/4 5/5

นายอดุลย์          วินัยแพทย์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 4/4 5/5

นางสาวกนกวลี   วิริยประไพกิจ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 4/4 5/5

ขอบเขตอำานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ถูกกำาหนดไว้ในกฎบัตร

1.   กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตั้งแต่ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้น

ไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2.  ทำาหน้าที่คัดเลือกบุคลากรที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่

ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

3.  กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ  ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอื่นๆ 

ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล  และนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.   พิจารณาเสนอแนะกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใด โดยคำานึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงต้ังแต่

ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำาหนดผลตอบแทนการ

ปฏิบัติงานประจำาปี

5.  พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกับค่าตอบแทนตามข้อ 3) และข้อ 4)  ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบผล

การดำาเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย

6.   พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำาปีตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท 

7.   จัดทำารายงานปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

8.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ)   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

7.   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อ และ

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้ 
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

รายชื่อ ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/การ
ประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

ปี 2555 ปี 2556

นายสุริย์         บัวคอม  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 4/4

นางสุวรรณา   พุทธประสาท กรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 4/4

นายสมชาย     วรุณพันธุลักษณ์ กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขากรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 4/4

นายกรศุทธิ์      ปิยัมบุตร กรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 4/4

นอกจากน้ีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้กำาหนดให้บริษัทจัดเตรียมข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทเพื่อจัดการ

ปฐมนิเทศให้กับกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำาแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรกโดยมีเอกสารประกอบการปฐมนิเทศดังนี้

1.   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด

2.   พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.   หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท

4.   นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

5.   คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

6.   โครงสร้างองค์กร

7.   ธุรกิจบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

2.3  คณะกรรมการบรรษทัภบิาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 4 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อ และจำานวนครั้งในการเข้า

ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตอำานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1.   กำาหนดและทบทวนโยบาย ข้อกำาหนด และวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

2.   กำาหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม

3.   ติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะนำาและการสนับสนุนที่จำาเป็น

แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุแผนงาน

4.   ประเมินผลภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำาหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง

5.   เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการดำาเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก

6.   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

2.4   คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้  

  รายชื่อ                 ตำาแหน่ง

 นายรัตน์         พานิชพันธ ์    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 นางสุวรรณา   พุทธประสาท   กรรมการบริหารความเสี่ยง

 นายสมศักดิ์     จิรรุ่งเรืองวงศ์   กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขตอำานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.    กำาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท

2.    ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำาดับความเสี่ยง และกำาหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยง

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

3.    ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.    ดำาเนินการตัดสินใจและให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับปัญหาสำาคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

3.   การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บรหิารระดบัสงูสดุ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะกำาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทตั้งแต่ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามขอบเขตอำานาจ และหน้าท่ีของ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ถูกกำาหนดไว้ในกฎบัตรตามรายละเอียดที่กล่าวในหัวข้อ 2) คณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ก่อนนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งต่อไป 

3.1  กรรมการอสิระ
เนือ่งจากกรรมการอิสระมีส่วนสำาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและช่วยคานอำานาจผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทัง้ เพือ่

มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กำาหนดคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ซึ่งมี

เกณฑ์เท่ากับข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

(ก)    ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

(ค)    ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิา มารดา คูส่มรส 

พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ

เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง)    ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนั

ทีย่ืน่คำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติ เพือ่ประกอบกจิการ การเช่า

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย

การรับหรือให้กู้ยืม คำ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล

ให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้

ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า  ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

วิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

(ฉ)   ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่ง

ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ

อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา

แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

(ช)   ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(ซ)   ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แล้ว กรรมการอิสระอาจ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 

decision) ได้

3.2   กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ
การดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทตั้งแต่ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปของบรษิทัต้องผ่าน

คณะกรรมการสรรหากำาหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆตามความเหมาะสมของคุณวุฒิ ประสบการณ์ 

ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่ฎหมายกำาหนดไว้ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องได้

รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.    การก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของ

บริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบหรือเป้าหมายของฝ่ายจัดการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้ ซึ่ง

ความเห็นชอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวรวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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4.1   บรษิทัย่อย 

บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทมีนโยบายกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัท

ย่อยเช่นเดียวกับบริษัท โดยฝ่ายจัดการของบริษัทจะเป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และเป็นผู้บริหารจัดการบริษัทย่อย 

เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานทางธุรกิจและ

งบประมาณของบริษัท โดยจะจัดให้มีการประชุมผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อควบคุมและดูแลบริษัทย่อย

ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

เข้าดำาเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและสรุปรายงานผลการปฏิบัติ งานตรวจสอบกิจการของ

บริษัทย่อยทุกแห่งตามแผนงานที่วางไว้ และให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

4.2  บรษิทัร่วม 

บรษิทัดำาเนนิการส่งผูบ้รหิารหรือฝ่ายจัดการของบริษทัไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถอืหุน้ เพือ่เป็นตวัแทน

ของบริษัทและมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ ทั้งน้ี บริษัทยังมิได้กำาหนดระเบียบหรือข้อ

กำาหนดของบริษัทท่ีต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการส่งตัวแทนดังกล่าวเข้าดำารงตำาแหน่งใน

บริษัทร่วม แต่จะได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากฝ่ายจัดการของบริษัทในการเข้าดำารงตำาแหน่งในบริษัทร่วม

5.    การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน
บริษัทมีนโยบายกำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในการดูแลผู้บริหารในการนำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนตน โดยการห้ามมิให้ผู้บริหารนำาข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและห้ามมิให้ซ้ือขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วง 1 

เดือนก่อนที่งบการเงินจะประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกเหนือจากข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทไม่มีนโยบายห้ามการซื้อ

ขายหลักทรัพย์บริษัทของผู้บริหาร อย่างไรก็ตามกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำารายงานการถือหลัก

ทรัพย์ในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ตามนัยมาตรา 

59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำาการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพย์ของบริษัท และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทไม่มี

มาตรการลงโทษหากพบว่าผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัท อย่างไรก็ตามกรณีที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว

และเกิดผลเสียหายต่อบริษัทและบุคคลภายนอกบริษัทจะให้ ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่กำากับดูแลเพื่อดำาเนิน

การตามกฎหมายต่อไป 



66

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibility

บรษัิทให้การสนบัสนนุกจิกรรมอนัเป็นคณุประโยชน์ต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมโดยตลอด ตามโอกาสที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท

ยังมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำานึกพนักงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

-    บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระทำาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

-    บริษัทจะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำาธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงของ

     ประเทศ

-   บริษัทปลูกฝังจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัท และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

-   บริษัทดำาเนินการหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.   การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
-    บรษิทัมกีารคดัเลอืกผูร้บัเหมาโดยคำานงึถงึความเท่าเทยีมกนั และความเป็นธรรม โดยไม่เลอืกปฏบิตัเิพราะความแตกต่างทางกาย 

จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยปราศจาก

อคติใดๆ

-    บริษัทให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่คู่ค้า เช่น บริษัทดำาเนินการปรับขึ้นราคารบัเหมาก่อสร้างหรอืให้เงนิช่วยเหลอืแก่

ผูร้บัเหมาก่อสร้าง เมือ่ต้นทนุค่าก่อสร้างมีการปรับราคาสูงขึ้นถึงแม้ว่าได้มีการกำาหนดราคาที่แน่นอนไว้ในสัญญาแล้วก็ตาม

-    บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมด้วยความซื่อสัตย์และชำาระคืนเงิน

กู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายตรงตามกำาหนดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่าง

เคร่งครัด กรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท หรือบริษัทไม่สามารถ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมได้ บริษัทจะจัดทำาหนังสือชี้แจงและส่งให้ธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้า

หนี้เงินกู้ยืมเป็นการล่วงหน้า และหารือตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกครั้ง

-    บรษิทัมนีโยบายกำาหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจนในการไม่สนับสนุนให้พนักงาน กระทำาการอันเป็นการละเมิดทรพัย์สนิ

ทางปัญญาหรอืลขิสทิธิข์องบคุคลอืน่โดยไม่ได้รบัอนญุาต เช่น การทำาซำา้ ดดัแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพวิเตอร์แก่สาธารณชน 

การนำาต้นฉบับหรือสำาเนางานดังกล่าวออกให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  และบริษัทไม่อนุญาตให้พนักงาน 

ใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

2.    การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ัน 
บริษัท ได้จัดกรอบแนวทางในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณเกี่ยวกับการใช้ตำาแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิดของพนักงาน  ซึ่งเป็น

แนวทางที่จะป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในองค์กร รวมทั้งไม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุนให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

- พนักงานจะต้องไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด โดยการนำาข้อมูลภายใน ของบริษัท หรือข้อมูลของลูกค้า เพื่อแสวงหาผล

ประโยชน์ให้กับตนเอง หรือบุคคลอื่นใด 

- พนักงานจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำาแหน่งงาน โดยการกระทำาดังต่อไปนี้ 

•    เรยีกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่สัญญา นายหน้า หรือ ผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบแทนการทำางานใน

หน้าที่ของตน 

•   เรียกร้อง  หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า โดยการตอบแทนด้วยการให้ลกูค้าได้รบัผลประโยชน์  เป็นกรณพีเิศษ ซึง่เป็นการผดิ

เงือ่นไขทีบ่รษิทักำาหนด 
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- พนักงานจะต้องไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่งานในทางที่ผิด โดยกระทำาดังนี้ 

•    เพื่อเรียกร้องตำาแหน่งใดๆ ในบริษัทของลูกค้า ยกเว้น การที่พนักงานผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้ไปดำารงตำาแหน่ง

ในบริษัทของลูกค้าเพื่อเป็นตัวแทน ในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัท

•    กูย้มืเงนิจากลกูค้า หรอื การเป็นหนีบ้ญุคณุทีต้่องมกีารตอบแทนให้แก่ลกูค้า

- พนกังานจะต้องแจ้งให้ลูกค้า คู่สัญญาและนายหน้า ได้ทราบอย่างชัดเจนว่า มิให้มอบของขวัญผลประโยชน์ หรือบริการใด ๆ 

เป็นพิเศษให้แก่พนักงาน 

- บริษัทและบริษัทย่อยไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ได้มาซึ่งในสิ่งที่เสี่ยงหรือผิดกฏหมาย ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการประกอบ

กิจการ

3.    การเคารพสทิธิมนษุยชน
เนื่องจากปัญหาสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อสังคม รวมถึงกระทบกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

ของบุคคล และในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายต่อต้านการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี เพื่อให้

สอดคล้องกับสังคมซึ่งเป็นสังคมระบบนิติรัฐ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมาย ซึ่งมีแนวปฏิบัติ คือ

1.   บริษัทจะไม่กระทำาการใดอันเป็นการเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชนดังกล่าว รวมถึงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลและ

ไม่กระทำาการอันเป็นการกีดกัน หรือเลือกปฏิบัติกับบุคคลอันเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะของบุคคล ฐานะ

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม และจะนำาหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการจ้างงาน การมอบหมายงาน การเลื่อนตำาแหน่ง การให้ผล

ตอบแทนในการทำางาน รวมถึงเงื่อนไขการจ้างงาน 

2.  ต่อต้านการกระทำาใดอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุตำ่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมาย

แรงงานกำาหนด โดยจะไม่ทำาธุรกรรมใดๆ กับผู้ผลิตสินค้า หรือ บริการที่กระทำาการดังกล่าว 

3.   ดำาเนินการสนับสนุน เคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยตรวจสอบและควบคุมมิให้การดำาเนินการทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งกระทำา

กับบุคคลภายนอกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่กระทำาการอันเป็นการละเมิดสิทธิของ

พนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

4.    การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
บริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามบรรทัดฐานที่เป็นสากล ดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน 

- ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ   

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำาหนดทิศทางการทำางาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท 

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัยร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน 

- การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม และกระทำาด้วยความสุจริต 

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน 

- บรหิารพนกังานโดยหลกีเลีย่งการกระทำาใดๆ โดยไม่เป็นธรรม  และไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมัน่คง

ในอาชีพการงานของพนักงาน 

- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

5.    ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 

ธุรกิจโรงแรม 

- มีการรณรงค์ ไม่ให้ร้านค้าในโรงแรมขายเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ทุกชนิด ทั้งนี้เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

- การใช้สเปรย์กำาจดัแมลงในโรงแรม เป็นสารสกดัจากสมนุไพร เพือ่ไม่ให้เกิดอันตรายแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการและพนักงานที่กำาลงั

ปฏิบัติหน้าที่ และช่วยลดขั้นตอนการย้ายลูกค้าหรือพนักงานออกจากพื้นที่ เนื่องจากสเปรย์ที่เป็นสารสกัดจากสมุนไพรไม่มี

ผลกระทบกับลูกค้าและพนักงาน

- มีสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับลูกค้าผู้พิการที่มาใช้บริการ เช่น ห้องพัก ที่จอดรถ ห้องนำ้า  ทางลาดสำาหรับรถเข็นของลูกค้า

- จัดให้วิทยากรภายนอกเข้ามาฝึกอบรมขั้นตอนการดับเพลิง หนีไฟ วิธีปฐมพยาบาลขั้นต้น ให้พนักงาน และลูกค้า

- จัดส่งพนักงานใหม่เข้าฝึกอบรมดับเพลิงชั้นสูงทุกปี  และจัดทบทวนการดับเพลิงในอาคารทุกเดือน เพื่อให้ลูกค้าในอาคารมี

ความเชื่อมั่นในระบบการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

- จัดให้ทีมงาน Maintenance Service เข้าพบลูกค้าและอธิบายวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆในบ้าน พร้อมตรวจสอบความ

เรียบร้อยของบ้านภายหลังลูกค้าเข้าอยู่ได้ประมาณ 1-3 เดือน

- จัดงาน Thank you Party ให้กับลูกค้าโครงการบ้าน โดยการจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มและแจกของที่ระลึก โดยให้ลูก

บ้านสามารถชวนเพื่อนมาร่วมงานสังสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท

- สำาหรับโครงการบ้านระดับราคาสูง จะออกแบบโครงการให้มีความเป็น Privacy สูงสุดแก่ลูกค้า เช่น ระบบ Double Security  

(มีป้อมรักษาความปลอดภัย 2 ชั้น) ที่สามารถป้องกันการเข้า - ออกของบุคคลภายนอก ไม่ให้เข้าไปถึงโซนพักอาศัย หากไม่

ได้รับอนุญาต  

- การออกแบบบ้านโดยใช้งานระบบ Home Automation คือ ระบบสั่งการเปิด - ปิดไฟที่ติดตั้งภายในบ้านให้ทำางานอัตโนมัติ  

เพือ่ง่ายต่อการใช้งาน มคีวามปลอดภยั รวมถงึการประหยดัพลงังาน และ เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ซึง่สามารถควบคมุการทำางาน

โดยสั่งงานผ่านเครื่องควบคุมประเภทอื่นๆได้ 

- ระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าโครงการมีการตรวจสอบคนเข้าออกที่เป็นบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวด โดยผู้มา

ติดต่อจะต้องแลกบัตรเข้า - ออกและต้องได้รับการประทับตราบัตรเข้า - ออกทุกครั้งก่อนออกจากโครงการ  เพื่อเพิ่มความ

มั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านของบริษัท

- โครงการคอนโดมเินยีมได้มกีารออกแบบอาคารต่างๆ ตามมาตรฐานและกฎหมายทางสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและทำารายงาน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยื่นขอใบอนุญาต รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามที่กฎหมายหมายระบุ รวม

ทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่มีแก่ลูกค้า 

เพื่อปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าในทุกด้าน

- บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นำ้าท่วมใหญ่ปี 2554  มีการออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันนำ้าท่วมภายในโครงการ เช่น โครงการ

คาซ่าแกรนด์ รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์  ลัดดารมย์ อีลีแกนด์ ราชพฤกษ์ - รัตนาธิเบศร์   พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ - รัตนาธิเบศร์   

เป็นต้น

- วางผังโครงการตามหลักสถาปัตยกรรมเขตร้อน คำานึงถึงทิศทางแดด ลม ฝน ดินฟ้าอากาศตามฤดูกาล การวางบ้านในแนวทิศ

เหนอื - ใต้ช่วยให้อาคารได้รบัแสงตามธรรมชาต ิถ่ายเทอากาศได้ดีและใช้พลังงานกลน้อย ปลกูไม้ยนืต้นและภมูทิศัน์ในโครงการ

ทำาให้สภาพโครงการร่มรื่นเย็นสบาย ช่วยกรองฝุ่นและเสียงรบกวน รวมทั้งบริษัทได้ออกแบบบ้านโดยประหยัดพลังงาน โดย

คำานึงถึงทิศทางของแสง และลม เพื่อให้ลูกค้าอยู่สบายพร้อมกับประหยัดพลังงานด้วย

- มีการออกแบบอาคารตามหลักสถาปัตยกรรมเขตร้อน มีชายคาบังแดดลดความร้อนเข้าสู่อาคาร กระจกตัดแสง ฉนวนกัน
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ความร้อนใต้หลังคา ขนาดช่องเปิดที่เหมาะสม ผนังอิฐมวลเบาช่วยป้องกันความร้อน ฯลฯ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าจากการเปิดใช้แอร์และพัดลม

- ใช้อุปกรณ์อาคารที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น สุขภัณฑ์ประหยัดนำ้า หลอดประหยัดไฟแทนหลอดไส้  

เครื่องปรับอากาศ ปั๊มนำ้าเบอร์ 5 แผง solar-cell ฯลฯ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน

6.    การดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม
บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ตามโอกาสที่เหมาะสม นอกจาก

นี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำานึกพนักงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 

- โครงการอาคารสำานักงานให้เช่า โรงแรม และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดตั้ง

เครือ่งปรบัอากาศใหม่เพือ่ทดแทนเครือ่งปรบัอากาศเก่าทกุคราวทีต่รวจพบว่ามกีารใช้พลงังานมากกว่าค่าการใช้พลงังานมาตรฐาน  

และมีการตรวจสอบคุณภาพนำ้าใช้แล้วของอาคารก่อนปล่อยนำ้าทิ้งสู่ท่อสาธารณะ เป็นต้น

- โครงการอาคารสำานักงานให้เช่า โรงแรม และเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ มีระบบบำาบัดนำ้าเสีย โดยจะบำาบัดนำ้าเสีย ก่อนปล่อยนำ้า

ลงสู่ท่อสาธารณะ โดยบริษัทได้มีการจัดส่งนำ้าเสียที่บำาบัดแล้ว ไปตรวจคุณภาพของนำ้าเสียกับบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ 

แลบอราตอรี่ จำากัด เพื่อวิเคราะห์นำ้าเสียว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

- สนับสนุนให้พนักงานแยกประเภทขยะออกเป็นหมวดหมู่ ก่อนนำาไปจัดทิ้งต่อไป

- จดัอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เก่ียวข้องกับการดูแลห้องพักอาศัยในเรื่องการทำาความสะอาดห้องพกัอาศัยในเรือ่งต่างๆ เช่น 

คุณสมบัติของนำ้ายาขัดพื้น ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นผิว หรือ ชนิดของวัสดุ รวมทั้ง ให้มีการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลด

ปรมิาณสารตกค้างของนำา้ยาให้น้อยลงและลดปรมิาณนำา้ในการซกัล้างอปุกรณ์ด้วย ส่งผลให้ปริมาณนำ้าเสียที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ลดลง

- เลอืกใช้วสัดทุี่ผู้ผลิตมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบตรามาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิต

- โครงการคาซ่าวลิล์ ราชพฤกษ์ - แจ้งวฒันะ ได้นำานำา้ทิง้ทีผ่่านการบำาบดัจากระบบบำาบดันำา้เสยีจนมคีณุภาพผ่านเกณฑ์มาตราฐาน

แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ โดยนำาไปรดพื้นที่สีเขียวของโครงการ และติดตั้งตะแกรงดักขยะมิให้เศษมูลฝอยตกลงไปในคลอง

ระบายนำ้า ซึ่งทำาให้เกิดการกีดขวางทางนำ้าไหลและนำ้าเน่าเสีย 

7.    การร่วมพัฒนาชุมชนหรอืสงัคม 
- บริจาคเสื้อชูชีพให้สำานักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อใช้งานด้านความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

- ก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานลอยคนเดินข้าม ที่หน้าโครงการเดอะทรัสต์ คอนโด งามวงศ์วาน พร้อมทาสีใหม่ เพื่อดูแลทรัพย์สิน

สาธารณะให้มีสภาพดี และเพิ่มความสบายให้แก่ผู้ใช้

- ดำาเนินการเป็นตัวแทนในการรับบริจาคเงิน  เสื้อผ้า อาหารแห้งและของใช้จำาเป็นในชีวิตประจำาวันจากพนักงาน บรรจุใส่ถุง

ยังชีพ และนำาไปแจกให้ผู้ประสบภัยนำ้าท่วมที่ จ.ปราจีนบุรี 

- ดำาเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบรั้วโครงการ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและชุมชนรอบ ๆ โครงการพฤกษ์ภิรมย์ 

ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์

- ตดิตัง้สญัญาณจราจรบรเิวณถนนทางแยกตดักบัถนนสาธารณะ เพือ่ความปลอดภยัของลกูค้าและผูใ้ช้บรกิาร โครงการ คาซ่าวลิล์ 

ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ และคนในชุมชุนข้างเคียง

- ร่วมปรับภูมิทัศน์ โดยการปลูกต้นไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณถนนทางเข้าโครงการคาซ่า เพรสโต้ ราชพฤกษ์ - 

แจ้งวัฒนะ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และสวยงามให้กับชุมชนตลอดเส้นทาง 

- โครงการ คาซ่าพรีเมี่ยม ราชพฤกษ์ - พระรามห้า สร้างทางเดินสาธารณะให้ชุมชนข้างเคียง เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ชุมชน

ที่ใช้ทางเดินดังกล่าว
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- บรจิาคปฏทินิตัง้โต๊ะเก่าให้แก่ มลูนธิช่ิวยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถมัภ์เพือ่นำาไปใช้เป็นสือ่การเรยีนการสอน 

(พิมพ์อักษรเบล) สำาหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา

- มอบทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษา อ.แม่แตง 

จ.เชียงใหม่ จำานวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริม

และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ

- เลีย้งอาหารกลางวนัและบริจาคของใช้ที่จำาเป็นให้เด็กๆ ที่สถานสงเคราะห์เดก็อ่อนรังสิต คลอง 5  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  เพื่อ

สนับสนุนเด็กผู้ด้อยโอกาสให้มีความสุขและมีสิ่งของใช้ตามความจำาเป็นระดับหนึ่ง

- บริจาคสิ่งของประเภทเครื่องนุ่งห่ม โดยรวบรวมมาจากหน่วยงานในบริษัท และบริษัทในเครือ ให้กับมูลนิธิกระจกเงา 

เพื่อนำาไปมอบต่อให้แก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ

- ร่วมสนับสนุนงบประมาณการวางท่อระบายนำ้าทิ้ง กับสำานักงานทางหลวงชนบท บริเวณไหล่ทางถนนราชพฤกษ์ บริเวณ

โครงการ คาซ่าวิลล์ เลเจ้นด์ ราชพฤกษ์ -ปิ่นเกล้า  ส่งผลให้ชุมชนบริเวณนั้นได้ประโยชน์ในการระบายนำ้าทิ้ง

8.   การมนีวัตกรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด�าเนนิงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
      ส่ิงแวดล้อม และผูม้ส่ีวนได้เสยี

ธุรกิจโรงแรม 
- เปล่ียนสระนำา้คลอรนี เป็นระบบเกลอื เพือ่ลดการใช้สารเคมแีละเป็นผลดต่ีอสขุภาพของลูกค้า

- เปลีย่นหลอดไฟฮาโลเจนเป็นหลอด แอลอดี ีเพือ่ลดการใช้พลงังาน ในห้องพกั และบริเวณส่วนบริการลูกค้า

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

- โครงการบ้าน Q.House Avenue  พระราม  5  มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยการติดตั้งท่อระบายก๊าซชีวภาพที่ถังบำาบัด

ทุกใบของบ้านทุกหลังในโครงการ  เพื่อลดปริมาณก๊าซมีเทนที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบดักละออง

นำ้า (Aerosol)  ที่ระบบบำาบัดนำ้าเสียส่วนกลางเพื่อดักละอองนำ้าจากการฟุ้งกระจายในบ่อเติมอากาศ โดยการหมุนเวียนอากาศ

จากถังเติมอากาศเข้าสู่ถังดักละออง เพื่อลดการปนเปื้อนของสารที่ลอยปะปนในอากาศ

- มกีารใช้ระบบพรคีาสท์คอนกรตี เพือ่ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง เพือ่ลดผลกระทบจากงานก่อสร้างทีเ่กดิกับชุมชนโดยรอบ ลด

ขยะหรือของเสียที่เกิดจากการก่อสร้างลดลง 

- มกีารใช้วัสดุทดแทนในการก่อสร้างบ้านแทนวสัดจุากธรรมชาต ิซึ่งจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดเวลาในการ

ติดตั้ง เช่น การใช้วัสดุไม้เทียม หรือการใช้กระเบื้องลายไม้ เลียนแบบพื้นไม้จริง การใช้บันไดสำาเร็จรูปแทนการใช้บันไดไม้จริง 

และการใช้วัสดุประตูหน้าต่างไวนิล แทนวัสดุไม้จริง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติได้ 

-    สร้างบ่อบำาบัดนำ้าเสียรวมในโครงการท่ีเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด โดยจัดให้มีถังบำาบัดนำ้าเสียย่อยในบ้านและอาคารทุกหลัง 

เพื่อบำาบัดนำ้าเสียหรือนำ้าใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะหรือคู คลอง
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สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในของบรษิทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2557  โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 

12 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์   และสอบถามประเด็นต่าง ๆ จากฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้าน คือ 

1.   ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment )  

2.   ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assesment)

3.   ด้านมาตรการการควบคุม(Control Activities)

4.   ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

5.   ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทประเมินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มี บุคลากรอย่าง

เพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงาน

ของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี

อำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำาหรับการควบคุมภายในใน

หัวข้ออื่นคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

รายละเอียดการควบคุมภายใน 5 ด้าน มีดังต่อไปนี้

1.  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment )
ผูบ้รหิารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคมุภายใน โดยผูบ้รหิารได้ให้ความสำาคญักบัการมจีรยิธรรม และความซือ่สตัย์

สุจริตในการดำาเนินธุรกิจ โดยจะมีการพิจารณาดำาเนินการตามสมควรแก่กรณี ตามผลของการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสถ้าพบว่าพนักงานของบริษัทประพฤติหรือปฏิบัติหน้าที่อันอาจจะส่งผลกระทบต่อจริยธรรมและ

ความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบธุรกิจ 

โดยรวมสภาพแวดล้อมของการควบคมุของบรษิทัมคีวามเหมาะสม และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอและมี

ประสิทธิผล เช่น 

-   บริษัทกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานใน

ด้านต่างๆ

-   บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน ว่าได้ถูกกำาหนดไว้อย่างรอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมาย

ที่กำาหนดไว้ โดยพิจารณาถึงรูปแบบของสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนที่เหมาะสมที่จะเสนอให้แก่พนักงาน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์

ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงาน อันจะเป็นเหตุจูงใจนำาไปสู่การกระทำาทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงาน

-   บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยสนันสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

Internal Control and Risk Manangement
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-   บริษัทกำาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และข้อกำาหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน

-   บริษัทกำาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมต่างๆที่มีความเสี่ยง เช่น ด้านการเงิน การจัดซื้อ 

และการบริหาร ฯลฯ เพื่อป้องกันการทุจริต และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

-   บริษัทมีระบบการควบคุมและติดตามการดำาเนินงานอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นๆ รวมทั้ง ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ทำาหน้าทีว่างแผนตรวจสอบตามระดบัความสำาคญัของ

ความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยจะครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่สำาคัญของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำาปี รับทราบผลการตรวจสอบ 

และให้ความเห็นเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  รวมทั้งแนะแนวทางการรายงาน

การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานตรวจสอบภายในดำาเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลในปี 2556 ไม่พบความ

บกพร่องเรื่องการควบคุมภายใน อย่างเป็นสาระสำาคัญ

2.  ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assesment)
บรษิทัให้ความสำาคญัเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง” มกีารประเมนิและการตดิตาม

ภาพรวม รายละเอียดและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆของบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งวางระบบการรายงาน

และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทได้มีการประเมินสถานการณ์ 

ความเสีย่ง และวเิคราะห์เหตกุารณ์ทีอ่าจจะส่งผลกระทบและก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทั โดยจะกำาหนดมาตรการป้องกนั แก้ไข 

และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งให้

หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำาหนดไว้ โดยพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่ได้นำาเสนอไว้

ในส่วนของปัจจัยความเสี่ยง

3.  ด้านมาตรการการควบคุม(Control Activities)
การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร เป็นส่วนที่มีความสำาคัญ และสร้างความมัน่ใจให้บรษิทัและผูถ้อืหุน้ว่าแนวทางทีฝ่่ายบรหิาร

กำาหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามโดยพนักงานของบริษัททุกคน ได้แก่

-    บรษิทัมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และวงเงินอำานาจอนมุตัขิองฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์

อกัษร โดยกำาหนดเป็นระเบียบเรื่องอำานาจอนุมัติการจ่ายเงิน

-   บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานออกเป็น 3 หน้าที่ ดังนี้

(1)   การอนุมัติ 

(2)   การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ 

(3)   การตรวจสอบและการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่และการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  

-   กรณีที่บริษัทมีการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำาธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอน

ตามทีท่างการกำาหนด และคำานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นสำาคญัและพจิารณาเสมอืนเป็นรายการทีก่ระทำากบับคุคลภายนอก 

(Arm’s Length Basis)
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-   กรณีที่ได้มีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทในระยะยาว บริษัทได้มีการตรวจสอบและติดตาม

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างสมำ่าเสมอ 

-   กรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยหรือ

บริษัทร่วมอย่างสมำ่าเสมอ 

-   บริษัทมีมาตรการควบคุมและดำาเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

และรักษาชื่อเสียงของบริษัท 

4.   ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวและการดำาเนินงานของบริษัท  

ทัง้นีเ้พื่อช่วยอำานวยความสะดวกให้พนักงานทำางานง่ายขึ้น ลดงาน manual เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน รวมทั้งปรับปรุงให้

เป็นไปตามกฏระเบียบของภาครัฐ 

ระบบรองรับการทำางานแบบหลายบริษัท (Multi Company) มีการควบคุมการจ่ายโดยระบบคอมพิวเตอร์  ด้วยระบบ งบประมาณ 

และอำานาจอนุมัติ ของแต่ละตำาแหน่งงาน โดยทุกระบบทั้งด้านรับและด้านจ่ายจะเชื่อมโยงถึงกัน  ไปจนถึงระบบบัญชีการเงิน ทั้งนี้ 

เพื่อให้การทำางาน ไม่ซำ้าซ้อน ถูกต้อง แม่นยำา รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ

ทำางาน โดยการส่งรายงานอัตโนมัติต่างๆ ไปยังผู้บริหาร และร้านค้า รวมทั้งส่ง SMS ไปยังลูกค้า 

ในส่วนการควบคุมความปลอดภัย ได้เพิ่มระบบ request password อัตโนมัติ โดยการส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรที่แจ้งไว้กับฝ่ายการ

พนักงาน  และมีระบบ disable account อัตโนมัติ เมื่อพนักงานลาออก 

บริษัทจะทำาการ  backup ข้อมูลขึ้น Tape เพื่อนำาไปเก็บภายนอกองค์กรทุกวันและ ส่งข้อมูลสำาคัญไปยังศูนย์สำารองข้อมูล ทุกๆ 

30 นาที  โดยมีการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ส่งไปยังศูนย์สำารอง โดยการส่ง email อัตโนมัติ กลับมายังผู้รับผิดชอบวันละ 9 ครั้ง 

นอกจากนี้จะมีการทดสอบ Disaster Recovery  ที่ศูนย์สำารอง ปีละ 2 ครั้ง  ซึ่งการทดสอบล่าสุดสามารถใช้งานที่ศูนย์สำารองได้

ภายใน 1 ชั่วโมง 

ระบบงานต่าง ๆ สามารถแยกตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้

1)   ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินและธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

ระบบสารสนเทศจะครอบคลุมตั้งแต่ ระบบจัดซื้อที่ดิน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งใช้ระบบ supply chain ระบบงานก่อสร้าง

รองรับ ทั้งแบบ Q-con และ Precast รวมทั้งระบบตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ระบบขายและโอน และระบบการตลาด

ต่างๆ เช่น  Friend Gets Friend, Electronic Direct Mail รวมทัง้ส่ง SMS อัตโนมัติขอบคุณลูกค้า โดยด้านจ่ายจะถกูควบคมุ

การจ่ายด้วยระบบงบประมาณและอำานาจอนุมัติ ทั้งน้ี ระบบสารสนเทศต่างๆจะมีการเช่ือมต่อเข้าระบบบัญชีและการเงิน 

เพือ่ความถกูต้อง และไม่ซำ้าซ้อน และระบบสามารถทำางาน automation เช่น ส่งรายงานอตัโนมตัทิาง email, ส่งรายการสัง่ซือ้ 

และการจ่าย  อัตโนมัติให้ร้านค้า และ ส่ง email alert ให้หน่วยงานต่างๆ 

บริษัทได้นำา Microsoft Project เข้ามาช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้ดำาเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้ทุก

หน่วยงาน Update ความคืบหน้าของตนเอง และให้หน่วยงานอื่นทราบความคืบหน้าของโครงการ 
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบข้อมูลโครงการ เพื่อเก็บข้อมูลสำาคัญต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง และ ขาย รวมทั้งข้อมูล

สำาหรบัผูบ้รหิารเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจ (EIS- Executive Information System) โดยข้อมูลจากระบบ EIS นี้จะถูกประมวลผล

ทกุวนั เพือ่ให้ผูบ้รหิารมข้ีอมลูพร้อมทีจ่ะนำามาพจิารณาและใช้ในการตดัสนิใจทางธรุกจิ โดยระบบ EIS สามารถดคูวามคบืหน้า

งานก่อสร้างและงานขายในรูปแบบของผังโครงการได้

 ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงระบบ ดังนี้

1.1   ให้มีระบบลงทะเบียนนายหน้าที่ดิน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อที่ดิน

1.2   ให้มีระบบ Request งานก่อสร้าง เพื่อใช้วางแผนงานก่อสร้าง เพื่อควบคุมปริมาณ Stock  ให้สอดคล้องกับการขาย

1.3   ให้ระบบรองรับการตรวจคุณภาพบ้านแบบ Precast

1.4   ให้มีระบบเก็บข้อมูลร้องเรียนของลูกค้า เพื่อติดตามแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

1.5   ให้มรีะบบบรหิารจดัการ LG สำาหรบังานก่อสร้างให้มปีระสทิธภิาพ โดยม ีalert ต่างๆ เมือ่ LG หมดอาย ุหรอื ปิดโครงการ

1.6   เพิ่ม SMS ขอบคุณลูกค้าเมื่อชำาระเงินค่างวด 

2) ธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่า (ธุรกิจเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์/โรงแรม)

ระบบสารสนเทศรองรับการบริหารงานโรงแรม และอาคารที่พักอาศัยให้เช่า ระบบสามารถบริหารการขายทุกๆอาคาร ได้

จากจุดเดียว โดยมีช่องทางการขาย ทั้งการขายตรงและการขายผ่านอินเทอร์เน็ต  ระบบรองรับจุดบริการการขาย (Point of 

sale) ต่างๆ เช่น ห้องอาหาร สปา เป็นต้น  โดยระบบจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart Device ต่างๆ  เช่นการใช้บัตรเปิด

เข้าห้องพัก เพื่อใช้บริการอาหารเช้า และการใช้บัตรเพื่อควบคุมการใช้บริการลิฟต์ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพัก  ระบบจะ

เชื่อมต่อกับระบบ PABX เพื่อดึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์เข้าระบบอัตโนมัติ  และสามารถดึงข้อมูลจากบัตรเครดิตเข้าระบบรับ

ชำาระอัตโนมัติ  เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ  โดยข้อมูลต่างๆจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบบัญชีและการเงิน และมีระบบ

ข้อมูลสำาหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (EIS- Executive Information System) โดยจะมีการประมวลผลเข้า EIS ทุก

วัน เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลพร้อมที่จะนำาใช้พิจารณาตัดสินใจ  และมีการส่งรายงานจากระบบอัตโนมัติให้ผู้บริหารทุกเช้า  

ในปีทีผ่่านมาได้มกีารปรบัปรงุระบบให้รองรบัระบบโรงแรมมากยิง่ขึน้ เช่น การทำา Room Allotment และเพิม่ระบบ Online 

Questionnaires  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาโรงแรม  รวมทั้งเพิ่มการส่งรายงานอัตโนมัติรองรับแผน BCP 

3) ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า

ระบบสารสนเทศจะรองรบัการบรหิารจดัการด้านอาคารสำานกังาน ตัง้แต่การทำาสัญญา การรับเงินตามสัญญา และรับอืน่ๆ  การ

ติดตามหนี้  และระบบจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบบัญชีและการเงิน  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ  Implement ระบบ Preventive 

Maintenance มาใช้ในการแจ้งซ่อม และวางแผนบำารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ 

4) ด้านการปฏิบัติการสนับสนุน (Back Office)

ระบบสารสนเทศจะรองรบัการทำางานของทกุหน่วยงานในองค์กร ตั้งแต่ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อ ระบบทรัพย์สินถาวร 

ระบบควบคมุการเบกิและจ่ายครภุณัฑ์ การควบคมุการเบกิและจ่ายเงนิสดย่อย ระบบรบั - จ่าย โดยจะมกีารควบคมุงบประมาณ

ตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  รวมทั้งการตรวจสอบอำานาจการอนุมัติตามระดับชั้น ตามที่ถูกกำาหนดไว้ใน

ระเบียบของบริษัท  เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีระบบการควบคุม  การตรวจสอบ และการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้  โดย

ข้อมูลจะเชื่อมเข้าสู่ระบบบริหารการเงิน ระบบบัญชี อัตโนมัติ โดยร้านค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายค่าสินค้าและ

บริการได้จากระบบ Supply chain 
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ในปีทีผ่่านมา ได้เพิม่ความสามารถ ของระบบทะเบยีนทรพัย์สนิ ให้สามารถตรวจนบัทรพัย์สนิได้สะดวกยิง่ขึน้ โดยใช้การ scan  

QR Code และปรับระบบเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศสรรพากร รวมทั้งจัดให้มีทะเบียนโทรศัพท์ ขององค์กร 

เพื่อควบคุมการใช้งาน และการจ่ายสำาหรับด้านการบริหารบุคคลากร บริษัทได้ พัฒนาระบบการพนักงาน ให้สามารถ self 

serviced เช่น ตรวจสอบเวลาเข้างานได้เอง บันทึกลาได้เอง และ พิมพ์ ใบแจ้งเงินเดือน  โดยควบคุมความปลอดภัยด้วยการ

ใช้ one time password

5.   ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บรษิทัมกีารตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำาหนดวิธีปฏิบัติงานและการติดตาม

ผลของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้

ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินผลการตรวจสอบภายในซึ่งจัดทำาโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ที่เป็นหน่วยงานอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

                                                                                                                                                                           

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2556 มีการประชุมรวม 6  ครั้ง  เพื่อพิจารณาและติดตามฐานะการเงินและผล

การดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอ และให้ข้อเสนอแนะสำาคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการติดตามการปฏิบัติ

งานตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ การสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงทีและ

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

                 

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด (เดิมชื่อ บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด) โดย 

นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำาปี  2556  ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีว่าบริษัท

มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

     ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในของบรษิทั
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบ 

     หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
1)   บริษัทได้จัดตั้ง ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ปี 2543 เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยแต่งตัง้ นายกรศทุธิ ์ ปิยมับตุร เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ในตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตัง้แต่วนัที ่ 1 

พฤศจิกายน  2544

      ทั้งนี้รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 ในส่วนของเอกสารแนบ 3 

2)   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายใน คนปัจจุบันมี  วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์  และการ

ผึกอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

3)   บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้ง  ถอดถอน  และโยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  ให้ได้รับการพิจารณา

ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ กับฝ่ายจัดการ 

หมายเหตุ  : บริษัทไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department)
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

รายการระหว่างกัน

1    รายการระหว่างกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการ

เงินเพิ่มเติม) บริษัทและบริษัทย่อยสามารถสรุปรายการระหว่างกันได้ ดังนี้

ความสัมพันธ์ ( 31 ธ.ค. 56) ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

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

1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้
-  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

(“LH”) และบริษัทย่อยของ 
LH ถือหน่วยลงทุน LHPF 
IIรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 
50 และ LH เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ที่ถือหุ้น QH ใน
สัดส่วนร้อยละ 24.98 

-  กลุ่ม Reco มีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ทางอ้อมในสัดส่วน
ร้อยละ 100 เป็น 
Government of 
Singapore Investment 
Corporation Pte Ltd. 
(GIC) กลุ่ม RECO ได้ถือ
หน่วยลงทุน LHPF II ใน
สัดส่วนร้อยละ 50 และ 
GIC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่
ถือหุ้น QH ในสัดส่วนร้อย
ละ 10.77 นอกจากนี้ GIC 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือ
หุ้น LH ในสัดส่วนร้อยละ 
16.12 

2.  มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายอนันต์ อัศวโภคิน และ
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

บจ.คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (“QHI”)(QH ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ทำาสัญญาเช่าทรัพย์สิน รับจ้าง
บริหารอาคาร และให้บริการอื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
1.  เช่าอาคารโรงแรมหรอือาคารเซอร์วสิ อะพาร์ตเมนต์ 

รวมทั้งส่วนควบเฟอร์นิเจอร์ งานระบบ และอุปกรณ์
ต่างๆ ได้แก่ 

1.1.  โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต (เดมิชือ่ “เซนเตอร์ 
พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซเิดนซ์  วิทยุ”) 

อายุสัญญาเช่า 3 ปี (1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 56)
-  ค่าเช่าทรัพย์สิน
-  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

สรุปรายละเอียดสัญญาเช่าทรัพย์สิน มีดังนี้
บริษัทย่อยจะจ่ายค่าตอบแทนการเช่าทรัพย์สินให้แก่
กองทุนทั้งหมดสำาหรับระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นจำานวนเงิน
ไม่เกิน 340.0 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   ปี 2554 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) อัตราร้อยละ 94.5 ของกำาไร
จากการดำาเนินงานแต่ละเดือนหรือไม่ตำ่ากว่า 4.0 ล้าน
บาทต่อเดือน หักด้วยต้นทุนที่บวกกลับแต่ละเดือน รวม
เป็นค่าเช่าทัง้ปีประมาณ 95.0 ล้านบาท

-   ปี 2555 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) อัตราร้อยละ 94.5 ของกำาไร
จากการดำาเนินงานแต่ละเดือนหรือไม่ตำ่ากว่า 4.2 ล้าน
บาทต่อเดือน หักด้วยต้นทุนที่บวกกลับแต่ละเดือน รวม
เป็นค่าเช่าทั้งปีประมาณ 114.0 ล้านบาท

-   ปี 2556 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) อัตราร้อยละ 94.5 ของกำาไร
จากการดำาเนินงานแต่ละเดือนหรือไม่ตำ่ากว่า 4.41 ล้าน
บาทต่อเดือนหักด้วยต้นทุนที่บวกกลับแต่ละเดือนรวม
เป็นค่าเช่าทั้งปีประมาณ 131.0 ล้านบาท

ต้นทุนที่บวกกลับ ได้แก่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ค่าเสื่อม
ราคา ค่าเบี้ยประกันอาคาร และค่าใช้จ่ายอื่นคิดเป็นร้อย
ละ 2 ของรายได้

75.30
  1.89

73.03
  7.23

พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำา
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล เป็นราคาที ่
ยุติธรรม และเป็นการดำาเนินธุรกิจ 
ปกติ โดยบริษัทและบริษัทย่อย
จะได้รับผลประโยชน์จากรายได้
ค่าเช่าหรือค่าบริการโรงแรมที่ได้
รับจากลูกค้าของการประกอบ
ธุรกิจให้ เช่ าท รัพย์ สินและค่า
บริการจากธุรกิจโรงแรม รวมทั้ง 
ส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรู้ 
จักตราสินค้าในช่ือ “โรงแรมเซนเตอร์ 
พอยต์  เพลินจิต” และ “เซนเตอร์ 
พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ”

Connected Par ty Transactions
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ความสัมพันธ์ ( 31 ธ.ค. 56) ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

1.2.  อาคารเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ 
อายุสัญญา 1 ปี (1 ธ.ค.54 - 31 ธ.ค.55) ซึ่ง
LHPF II ได้ยกเลิกสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.55 เนื่องจาก
ได้ขายโครงการดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“LHPF”)
-  ค่าเช่าทรัพย์สิน
-  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

สรุปรายละเอียดสัญญาเช่าทรัพย์สิน มีดังนี้
บริษัทย่อยจะจ่ายค่าตอบแทนการเช่าทรัพย์สินให้แก่ LHPF 
II ตามสัญญาฯ รวมเป็นจำานวนเงินไม่เกิน 92 ล้านบาท โดย
มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อยจะต้องชำาระค่าตอบแทนการเช่าทรัพย์สินใน
อัตราร้อยละ 94.5 ของกำาไรจากการดำาเนินงานแต่ละเดือน 
หรือ ไม่ต่ำากว่า 3 ล้านบาทต่อเดือน หักด้วยต้นทุนที่บวก
กลับแต่ละเดือน รวมเป็นค่าเช่าทั้งสิ้นประมาณ 92 ล้าน
บาท โดยต้นทุนที่บวกกลับ ได้แก่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย 
ค่าเสื่อมราคา ค่าเบี้ยประกันอาคาร และค่าใช้จ่ายอื่นคิด
เป็นร้อยละ 2 ของรายได้

2. รับจ้างบริหารอาคารและให้บริการอื่นๆ 
LHPF II ได้ยกเลิกสัญญาให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.55 
เนื่องจาก LHPF II ได้ขายโครงการดังกล่าวให้แก่ LHPF ราย
ละเอียดการให้บริการ ได้แก่

2.1. อาคารเซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 
      (อาคารอะพาร์ตเมนต์ให้เช่า)

อายุสัญญา 1 ปี (1 ม.ค.56 - 31 ธ.ค.56) 
-  รายได้ค่าบริหารอาคาร (ม.ค. - 21 มิ.ย.)
-  รายได้ค่านายหน้า (ม.ค. - 21 มิ.ย.)
-  ลูกหนี้อื่น
-  เจ้าหนี้อื่น

2.2. อาคารเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ

อายุสัญญา 1 ปี (1 ธ.ค.54 - 31 ธ.ค.55) 
-  รายได้ค่าเช่ารถสามล้อ (ม.ค.-21 มิ.ย.)

-
-

-
-

0.30
0.29

-

15.96
  6.47

0.80
0.13
0.30
0.29

0.07

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มี เหตุผลอันสมควรในการทำา
รายการ โดยเป็นการทำารายการ
ท่ีทำ า ให้บ ริษัท ได้ รั บอั ตราผล
ตอบแทนที่เหมาะสม

2)  บจ.เอ็ม แอนด์ เอ การ์ด เซอร์วิส

-   นายกนิษฐ์ สารสินและภรรยา 
นายกลินทร์ สารสิน และ
พลตำารวจตรีชินภัทร สารสิน
ได้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม แอนด์ 
เอ การ์ด เซอร์วิส จำากัดใน
สัดส่วนร้อยละ 40.0 ร้อยละ 
0.0025 และร้อยละ15.0 ตาม
ลำาดับ

บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำานักงาน

อายุสัญญาจ้างและอัตราค่าบริการ
สัญญาจ้างที่ 1 : 1 ปี (1 ม.ค. 54 - 31 มี.ค. 55) อัตราค่า

บริการ 410 บาท/คน/วัน คูณด้วยจำานวน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มี เหตุผลอันสมควรในการทำา
รายการ โดยเป็นราคาตลาดยุติธรรม
ท่ีสามารถเปรียบเทียบกับผู้ให้
บริการรายอื่นๆ ในตลาดหรือราย
ที่บริษัทว่าจ้าง ได้แก่ บริษัท แรง
เจอร์ อินเวสติเกชั่น จำากัด
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

ความสัมพันธ์ ( 31 ธ.ค. 56) ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ
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(ณ วันที่ 30 เม.ย. 55) ซึ่ง
บุคคลทั้งสามท่านเป็นบุตร
ชายของพลตำารวจเอกเภา 
สารสิน ประธานกรรมการ QH 
( พ้ น ส ภ า พ จ า ก ก า ร เ ป็ น
ประธานกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 7 มี.ค. 56 เนื่องจาก
ถึงแก่อนิจกรรม) 

-   นางอมรา สารสิน เป็นภรรยา
นายกนิษฐ์ สารสินและเป็น
กรรมการในบริษัท เอ็ม แอนด์ 
เอ การ์ด เซอร์วิส จำากัด

สัญญาจ้างที่ 2 : 1 ปี (1 เม.ย. 55 - 31 มี.ค. 56) อัตราค่า
บริการ 600 บาท/คน/วัน คูณด้วยจำานวน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

สัญญาจ้างที่ 3 : 1 ปี (1 เม.ย. 56 - 31 มี.ค. 57) อัตราค่า
บริการ 620 บาท/คน/วัน คูณด้วยจำานวน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

-  ค่าบริการจ่าย
-  เจ้าหนี้ / ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-
-

3.12
0.60

3)  บจ.เอ็ม แอนด์ เอ บิสซิเนส เซ็นเตอร์

-  พลตำารวจเอกเภา สารสิน 
ประธานกรรมการ QH และ
พ้นสภาพจากการเป็นประธาน
กรรมการบริ ษั ท เ มื่ อ วั น ท่ี  
7 มี.ค. 56 เนื่องจากถึงแก่
อนิจกรรม โดยบุตรชายและ
ภรรยาบุ ต รช ายถื อหุ้ น ใน
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ บิสซิเนส 
เซ็นเตอร์ จำากัด รวมทั้งหมดใน
สัดส่วนร้อยละ 45.49 (ณ วันที่ 
15 มี.ค. 55)

 -  นางอมรา สารสิน (ภรรยา
ของนายกนิษฐ์ สารสิน บุตร
ชายของพลตำารวจเอกเภา 
สารสิน) เป็น กรรมการบริษัท 
เอ็ม แอนด์ เอ บิสซิเนส 
เซ็นเตอร์ จำากัด

เช่าพ้ืนท่ีในอาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ เพ่ือเป็นท่ีต้ังสำานักงาน

สรุปรายละเอียดสัญญาเช่า/บริการ 
สัญญาเช่าที่ 1 : 3 ปี (16 ส.ค. 53 - 15 ส.ค. 56) จำานวน

พื้นที่รวม 917 ตารางเมตร ที่อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ  450 บาท/ตร.ม./เดือน

สัญญาเช่าที่ 2 : 3 ปี (16 ส.ค. 56 - 15 ส.ค. 57) จำานวน
พื้นที่รวม 917 ตารางเมตร ที่อัตราค่าเช่า
และค่าบริการ  500 บาท/ตร.ม./เดือน

-  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
-  เงินประกันการเช่าและบริการ

-
-

5.60
0.41

มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่า
บริการของพ้ืนที่อาคารสำานักงาน
ท่ีปล่อยเช่า เป็นรายการท่ีมีเหตุผล
อันสมควรในการเข้าทำารายการ 
โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถ
เปรียบเทียบกับผู้ผู้เช่าพื้นที่ราย
อ่ืนที่มีขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน 
และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

4)  บจ.เอ็ม แอนด์ เอ แอดไวเซอรี่

-  พลตำารวจเอกเภา สารสิน 
ประธานกรรมการ QH และ
พ้นสภาพจากการเป็นประธาน
กร รมก า รบริ ษั ท เ มื่ อ วั นที่  
7 มี.ค. 56 เนื่องจากถึงแก่
อนิจกรรม โดยบุตรชายและ
ภรรยา บุตรชาย ได้ถือหุ้น
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ แอดไว
เซอรี่ จำากัด รวมทั้งหมดใน
สัดส่วนร้อยละ 45.29 (ณ วันที่ 
15 มี.ค. 55) 

-  นายกนิษฐ์ สารสิน และภรรยา
(นางอมรา สารสิน) เป็น
กรรมการในบริษัท เอ็ม แอนด์ 
เอ แอดไวส์เซอรี่ จำากัด

เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ เพื่อเป็นที่ตั้ง
สำานักงาน

สรุปรายละเอียดสัญญาเช่า/บริการ 
สัญญาเช่าที่ 1 : 3 ปี (1 ก.ค. 52 - 30 มิ.ย. 55) จำานวนพื้นที่ 

322 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 420 
บาท/ตร.ม./เดือน

สัญญาเช่าที่ 2 : 3 ปี (1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 58) จำานวนพื้นที่ 
322 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 470 
บาท/ตร.ม./เดือน

-  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
-  เงินประกันการเช่าและบริการ

-
0.15

1.99
0.15

มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่า
บริการของพ้ืนที่อาคารสำานักงาน
ท่ีปล่อยเช่า เป็นรายการท่ีมีเหตุผล
อันสมควรในการเข้าทำารายการ 
โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถ
เปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่น
ที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม
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ความสัมพันธ์ ( 31 ธ.ค. 56) ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

5)  บจ.เอ็ม แอนด์ เอ การบัญชี และภาษีอากร

-   พลตำารวจเอกเภา สารสิน 
ประธานกรรมการบริ ษั ท 
และพ้นสภาพจากการเป็น
ประธานกรรมการบริษัทเม่ือ
วันที่ 7 มี.ค. 56 เนื่องจาก
ถึงแก่อนิจกรรม โดยบุตรชาย
ได้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ 
การบัญชีและภาษีอากร จำากัด 
รวมทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 
29.33 (ณ วันที่ 18 มิ.ย. 55) 

-   นางอมรา สารสิน(ภรรยาของ
นายกนิษฐ์ สารสิน บุตรชายของ
พลตำารวจเอกเภา สารสิน) 
เป็นกรรมการในบริษัท
ดังกล่าว 

เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ เพื่อเป็นที่ตั้ง
สำานักงาน

สรุปรายละเอียดสัญญาเช่า/บริการ 
อายุสัญญาเช่า/บริการ : 3 ปี (1 เม.ย. 54 - 31 มี.ค. 57) 
จำานวนพื้นที่ 474 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 470 
บาท/ตร.ม./เดือน

-  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
-  เงินประกันการเช่าและบริการ

-
-

2.97
0.67

มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและ ค่า
บริการของพ้ืนที่อาคารสำานักงาน
ท่ีปล่อยเช่า เป็นรายการท่ีมีเหตุผล
อันสมควรในการเข้าทำารายการ 
โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถ
เปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่น
ที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม

6)  บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

-  QH และ LH เป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์
เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
(“LHFG”) ในสัดส่วนร้อย
ละ 21.60 และร้อยละ 34.39 
ตามลำาดับ (ณ วันที่ 30 เม.ย.
56) ขณะที่ LHFG เป็นผู้ถือหุ้น
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด 
(มหาชน) (“LHBANK”) ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 และ 
LHBANK เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
หลักทรัพย์ จั ดการกองทุน 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัดใน
สัดส่วนร้อยละ 100

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายรัตน์ พานิชพันธ์ และ
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร เพื่อเป็นที่ตั้งสำานักงาน

สรุปรายละเอียดสัญญาเช่า/บริการ 
สัญญาที่ 1 : 3 ปี (28 ต.ค. 53 - 27 ต.ค.56) จำานวนพื้นที่ 

240 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 450 
บาท/ตร.ม./เดือน

สัญญาที่ 2 : 3 ปี (1 ก.ย.55 - 31 ส.ค.58) จำานวนพื้นที่ 
219 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 450 
บาท/ตร.ม./เดือน

-  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
-  ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ
-  เงินประกันการเช่าและบริการ

      3.40
      0.05
     0.64

   2.53
   0.05
   0.64

มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่า
บริการของพ้ืนที่อาคารสำานักงาน
ท่ีปล่อยเช่า เป็นรายการท่ีมีเหตุผล
อันสมควรในการเข้าทำารายการ 
โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถ
เปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่น
ที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม

7) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

-  QH และ LH เป็นผู้ถือหุ้นใน
LHFG ในสัดส่วนร้อยละ 21.60 
และ 34.39 ตามลำาดับ (ณ วัน
ที่ 30 เม.ย. 56) ขณะที่ LHFG 
เป็นผู้ถือหุ้นใน LHBANK ใน
สัดส่วนร้อยละ 100

(ก)  ธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร

-   บัญชีเงินฝากธนาคาร
-   ดอกเบี้ยรับ
-   ค่าธรรมเนียมธนาคาร

1,071.92
     12.31
      1.24

937.42
 13.27
  0.40

ธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร มีความ
เห็นว่ าการ เปิดบัญชี เ งินฝาก
แต่ละประเภท อัตราดอกเบี้ยรับ 
และค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ 
ซึ่งเป็นไปตามปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลหรือบริษัทอื่นๆ ที่ได้มีการ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

ความสัมพันธ์ ( 31 ธ.ค. 56) ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายอนันต์ อัศวโภคิน 
นายรัตน์ พานิชพันธ์ 
นางสุวรรณา พุทธประสาท 
และนายอดุลย์ วินัยแพทย์ 

-  มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
ย่อยของ QH คือ 
นายรัตน์ พานิชพันธ์  และหรือ
นางสุวรรณา พุทธประสาท 

หมายเหตุ : บริษัทย่อยที่ถือทั้งทางตรง
และทางอ้อม ได้แก่ บริษัท คิว.เอช.
แมเนจเม้นท์ จำากัด  บริษัท คิว.เอช.
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด บริษัท 
เดอะ คอนฟิเด้นช์ จำากัด 
บริษัท คาซ่า วิลล์ จำากัด 
บริษัท ไอเดีย ฟิตติ้ง จำากัด 
บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี  2553) 
จำากัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 
2553) จำากัด บริษัท คาซ่า วิลล์ 
(ชลบุรี 2554) จำากัด บริษัท คาซ่า วิลล์ 
(ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำากัด บริษัท 
พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำากัด และบริษัท 
เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 
จำากัด

(ข)  เช่าพื้นที่ในอาคารคิวเฮ้าส์ อโศก
สัญญาที่ 1 :  3 ปี (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 55) จำานวนพื้นที่ 

71 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 500 
บาท/ตร.ม./เดือน 

สัญญาที่ 2 :  3 ปี (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 58) จำานวนพื้นที่ 
71 ตร.ม. อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 550 
บาท/ตร.ม./เดือน

-   รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
-   ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ
-   เงินประกันการเช่าและบริการ

(ค) ค่าบริการดูแลและจัดสวน
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 
ให้บริการดูแลและจัดสวนแก่ LHBANK

สัญญาที่ 1 ชั้น 1 อายุสัญญา 1 ปี (มิ.ย. 55 - พ.ค. 56) 
อัตราค่าบริการ 15,000 บาท/เดือน เเละต่อ
สัญญาอีก 1 ปี (มิ.ย. 56 - พ.ค. 57) อัตราค่า
บริการ 15,000 บาท/เดือน

สัญญาที่ 2 ชั้น 5 และ ชั้น 24 อายุสัญญา 1 ปี (มิ.ย. 55 - 
พ.ค. 56) อัตราค่าบริการ 1,000 บาท/เดือน  
และต่ออายุสัญญาอีก 1 ปี (มิ.ย. 56 - พ.ค. 57) 
อัตราค่าบริการ 1,000 บาท/เดือน

-   รายได้ค่าบริการ
-   ลูกหนี้การค้า

(ง) ค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าที่ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์QHและบริษัทย่อย

-   ค่าส่งเสริมการขาย(เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย)
-   เจ้าหนี้อื่น

 0.62
-

 0.12

 0.19
 0.02

18.80
-

0.58
0.12
0.11

0.20
0.12

3.47
0.89

ค่าเช่าพื้นที่ในอาคารสำานักงาน  
มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่า
บริการของพ้ืนที่อาคารสำานักงาน
ท่ีปล่อยเช่า เป็นรายการท่ีมีเหตุผล
อันสมควรในการเข้าทำารายการ 
โดยเป็นราคาตลาดที่สามารถ
เปรียบเทียบกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่น
ที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม

ค่าบริการดูแลและจัดสวน
มีความเห็นว่าอัตราค่าบริการ 
ตามสัญญาการให้บริการเป็นไป
ตามปกติทางการค้าและเป็นราคา
ตลาดยุติธรรม ท่ีสมเหตุสมผลและ
สามารถเปรียบเทียบกับธุรกิจ
ประเภทเดียวกันได้ 

ค่าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าท่ี
ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ 
มีความเห็นว่าค่าส่งเสริมการขายที่
ให้แก่ลูกค้าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
สำาหรับเงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย
ผ่อนชำาระแล้ว ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
และเป็นรายการปกติทางการค้า
ท่ัวไป ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบมูลค่า
การส่งเสริมการขายประเภทอื่นที่
ให้แก่ลูกค้าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์
รายอ่ืนๆ ด้วยกันแล้ว มีมูลค่าใกล้
เคียงกัน ดังนั้น รายการดังกล่าว
จึ งมี เหตุผลอันสมควรในการ
ดำาเนินธุรกรรมทางการค้าดังกล่าว

8) บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ (“HMPRO”)

-  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 
LH ถือหุ้น QH และ HMPRO 
ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ 
วันท่ี 5 ก.ย.56) และร้อยละ 
30.23 (ณ วันที่ 11 ก.ย.56) 
ตามลำาดับ

-  QH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
HMPRO ในสัดส่วนร้อยละ 
19.77 (ณ วันที่ 11 ก.ย.56)

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายอนันต์ อัศวโภคิน 
นายรัตน์ พานิชพันธ์ และ
นางสุวรรณา พุทธประสาท 

ซื้อสินค้าและรับบริการ

-   มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ
-   เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ

29.39
 6.78

10.29
  1.37

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
เหตุผลอันสมควรและเป็นไปตาม
ราคาตลาดยุติธรรม ซึ่ง QH และ
บริษัทย่อยสามารถเลือกซื้อสินค้า 
และวัสดุก่อสร้างอื่นๆทดแทน
จากบริษัทอ่ืนๆ ได้ ถ้าสินค้าดังกล่าว
มีราคาที่ถูกกว่า HMPRO
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9) บมจ.ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ (“Q-CON”)

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH 
ถือหุ้น QH และ Q-CON
ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วัน
ที่ 5 ก.ย.56) และร้อยละ 21.16 
(ณ วันที่ 2 เม.ย.56) ตามลำาดับ

ซื้อสินค้า

-   มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ
-   เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการ
-   ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ(เงินจ่ายล่วงหน้า)

หมายเหตุ : QH และบริษัทย่อย คือ บริษัท คิว เอช อินเตอร์
เนชั่นแนล จำากัดถือหุ้นใน Q-CON ในสัดส่วนร้อยละ 25.78 
และร้อยละ 1.45 ตามลำาดับ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.52) เมื่อวัน
ที่ 23 ก.พ.53 QH และบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญา
ซื้อขายหุ้น Q-CON ทั้งหมดกับบริษัท เอสซีจีผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง จำากัด ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 โดย บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จำากัด (มหาชน) โดยมีการชำาระเงินและโอนหุ้นทั้งหมด
ในวันที่ 24 ก.พ.53 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 มี.ค.53 QH ได้
มีการลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ Q-CON โดย
สัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี QH ตกลงจะซื้ออิฐมวลเบาชนิด
ก้อนในปริมาณซื้อข้ันต่ำาและราคาที่กำาหนดไว้ในสัญญาซื้อ
ขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย
หุ้น Q-CON

62.33
13.77
 0.27

70.10
10.34
 0.20

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มี เหตุผลอันสมควรในการทำา
รายการ เน่ืองจากเป็นไปตามเงือ่นไข
ที่ตกลงกันตามสัญญาซื้อขายหุ้น 
Q-CON ซึ่งมีความเป็นอิสระทั้ง
สองฝ่าย โดย QH และบริษัทย่อย
ได้รับประโยชน์จากกำาไรจากการ
ขายหุน้ Q-CON  ขณะที ่QHและ
บริษัทย่อยยังมีการใช้ผลิตภัณฑ์
อิฐมวลเบาในการก่อสร้างบ้าน
ซึ่งมีปริมาณมากกว่าปริมาณขั้น
ตำ่าท่ีถูกกำาหนดไว ้ในสัญญาซื้อ
ขาย ผลิตภัณฑ์ ส่วนราคาซื้อ
ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาเป็นราคา
ที่ ไม ่แตกต ่างจากราคาตลาด
ยุติธรรม ณ ขณะนั้นแต่อย่างไร
ก็ตาม เมื่อครบกำาหนดระยะเวลา
ตามเงื่อนไขหรือQHและบริษัท
ย่อยปฏิบัติไม่ขัดต่อสัญญซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ QH และบริษัทย่อย
สามารถซื้อสินค้าชนิดเดียวกัน
หรือหาสินค้าทดแทนจากบริษัท
อื่นๆมาทดแทนได้ ถ้าพบว่าราคา
ถูกกว่าราคาที่ซื้อจาก Q-CON

10)   บจ.สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์

มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายซวง  ชัยสุโรจน์ และได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการ
และรองกรรมการผู้จัดการ QH 
เมื่อวันที่ 15 ม.ค.56

บริหารพื้นที่ค้าปลีกภายในอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

สรุปรายละเอียดสัญญาบริการ
สัญญาที่ 1 : 3 ปี อัตราค่าบริการ 219,840 บาทต่อเดือน 

(15 พ.ค. 52 - 14 พ.ค. 55) 

สัญญาที่ 2 : 1 ปี  อัตราค่าบริการ 297,000 บาทต่อเดือน 
(15 พ.ค. 55 - 14 พ.ค. 56)

-   ค่าบริหารพื้นที่
-   เจ้าหนี้ค่าบริการ

-
-

3.22
0.32

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มี เหตุผลอันสมควรในการทำา
รายการ โดยเป็นราคาตลาดยุติธรรม
ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันโดยอิสระ

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

1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้
-  LH ถือหุ้น LHP และ QH ใน

สัดส่วนร ้อยละ 60 และ 
24.98 (ณ วันที่ 5 ก.ย. 56) 
ตามลำาดับ

(ก)  สัญญารับจ้างจัดทำาบัญชี
-  รายได้ค่าบริการ

(ข) ค่าให้บริการสถานที่และจัดเก็บเอกสาร
-  รายได้ค่าบริการ
-  ลูกหนี้ค่าบริการ

-

-
-

0.98

0.21
0.22

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มี เหตุผลอันสมควรในการทำา
รายการและเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่า/
โรงแรมของ QH ซึ่งเป็นการ
ดำาเนินธุรกิจปกติของ QH โดย 
QH จะได้รับผลประโยชน์ จากค่า
ตอบแทนในการให้บริการและ
การรับจ้างบริหารโครงการ
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-   Reco Resort Pte Ltd.ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของ GIC ได้
ถือหุ้น LHP ในสัดส่วนร้อยละ 
40 และ GIC ผู้ถือหุ้น QH ใน
สัดส่วนร้อยละ 10.77 
(ณ วันที่ 5 ก.ย.56) 

2. มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายอนันต์ อัศวโภคิน และ
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล 

(ค)  โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล 
      เทอร์มินัล 21

1. สัญญารับจ้างบริหารโรงแรม
ค่าบริหารจัดการโครงการคำานวณจากอัตราร้อยละ 2 ของ
รายได้รวมบวกอัตราร้อยละ 4 ของกำาไรขั้นต้นจากการ
ดำาเนินการ
-  รายได้ค่ารับจ้าง
-  เงินสำารองจ่าย
-  ลูกหนี้ค่าบริการ

 2. ค่าบุคคลากรโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 
เทอร์มินัล 21

-  รายได้ค่าบริการ

3. สัญญารับจ้าง implementationระบบ คอมพิวเตอร์
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21

-  รายได้ค่าบริการ

4. สัญญาจ้างตรวจสอบและทดสอบงานระบบ
สาธารณูปโภคโครงการ

-  รายได้ค่าบริการ

5. สัญญาให้บริการงานระบบปฏิบัติการ และให้คำา
ปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์

-  รายได้ค่าบริการ

6. ค่าพัฒนาโปรแกรมและค่าบริหารระบบงาน
คอมพิวเตอร์

-  รายได้ค่าบริการ

7. ค่านายหน้า
-  รายได้ค่านายหน้า
-  ลูกหนี้ค่านายหน้า 

(ง) โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำาริ

1. สัญญารับจ้างบริหารโรงแรม
ค่าบริหารจัดการโครงการคำานวณจากอัตราร้อยละ 2 ของ
รายได้รวมบวกอัตราร้อยละ 4 ของกำาไรขั้นต้นจากการ
ดำาเนินการ
-  รายได้ค่ารับจ้าง
-  ลูกหนี้ค่าบริการ

 2. ค่าบุคคลากรโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำาริ
-  รายได้ค่าบริการ

3. สัญญาบริการซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
-  รายได้ค่าบริการ

24.38
  0.36
  6.29

-

-

-

-

-

0.48
0.51

20.80
 8.73

-

-

23.62
 8.85
 2.47

0.39

1.13

0.09

0.90

0.71

-
-

24.12
10.49

4.55

1.20

ร ว ม ทั้ ง ส่ ง ผ ล ใ ห้ ลู ก ค้ า ก ลุ่ ม 
เป้าหมายรู้จักตราสินค้าในชื่อ
“แกรนด์เซนเตอร์ พอยต์” มาก
ขึ้น นอกจากนี้ ค่าบริการที่บริษัท
เรียกเก็บเ ป็นราคาตามราคา
ตลาดที่ท้ังสองฝ่ายตกลงกันโดย
อิสระ
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4. ค่านายหน้า
-  รายได้ค่านายหน้า
-  ลูกหนี้ค่านายหน้า 

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-  ลูกหนี้สำารองจ่าย

4.43
4.74

0.25

-
-

0.35

12)  บจ.แอล แอนด์ เอช สาทร (“LHS”)

1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH 
ถือหุ้นLHPในสัดส่วนร้อยละ 
60 และ LHP ถือหุ้น LHS ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 และ LH 
ถือหุ้น QH ในสัดส่วนร้อยละ 
24.98 (ณ วันที่ 5 ก.ย.56) 

2. มีกรรมการร่วมกันทุกบริษัท คือ 
นายอนันต์ อัศวโภคิน และ 
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล 

รับจ้างบริหารโครงการL&H Villa Sathon
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (“QHI”) (QH ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)รับจ้างบริหารโครงการดังกล่าว

สรุปรายละเอียดสัญญารับจ้าง
ระยะเวลาตามสัญญา 2 ปี (1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 55) LHS ได้
ยกเลิกจ้างบริหารโครงการต้ังแต่วันท่ี 22 มี.ค. 55 เน่ืองจากได้
ขายโครงการดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“LHPF”)
-  รายได้ค่าบริหารอาคาร - 0.56

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มี เหตุผลอันสมควรในการทำา
รายการ โดยเป็นราคาตลาดยุติธรรม

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

1.  มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH 
และ GIC ถือหุ้นบริษัท เอเชีย 
แอสเซท แอดไวเซอร่ี จำากัด
(“AAA”) ในสัดส่วนร้อยละ 
40 เท่ากัน และ AAA ถือ
หุ้นใน LHM ในสัดส่วนร้อย
ละ 100

2.  นางสาวกนกวลี  วิริยประไพกิจ
ถือหุ้น AAA ในสัดส่วนร้อยละ 
20 และ AAA ถือหุ้นใน LHM 
ในสัดส่วนร้อยละ 100

3.  นายอนันต์ อัศวโภคิน เป็น
กรรมการร่วมกันใน LH 
LHM และ QH และ
นางสาวกนกวลี  วิริยประไพกิจ
เป็นกรรมการร่วมใน QH 
และ AAA

(ก)  รับจ้างและให้ความช่วยเหลือในการจัดทำาบัญชี

สรุปรายละเอียดสัญญารับจ้าง
ระยะเวลาตามสัญญา 1 ปี (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55) อัตรา
ค่าบริการ 56,075  บาท/เดือน
-   รายได้ค่าบริการ

(ข) ค่าบริการจัดหาบุคลากร
QHI ได้ว่าจ้าง LHM ในการจัดหาบุคลากรโรงแรมเซนเตอร์ 
พอยต์ เพลินจิต และโครงการเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท -
ทองหล่อ (ยกเลิกการให้บริการบุคลากรโรงแรมเซนเตอร์ 
พอยต์ เพลินจิต เมื่อวันที่ 1 มี.ค.55 และยกเลิกการให้
บริการบุคลากรโครงการเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ 
ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.55) เนื่องจากQHIได้เช่าอาคารโรงแรม/
เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ จำานวน 2 อาคาร รวมทั้งส่วนควบ
เฟอร์นิเจอร์ งานระบบ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่กล่าวใน
หัวข้อ 12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นอาจมีความ
ขัดแย้ง ข้อย่อย 1)
-  ค่าบริหารบุคลากร
-  เจ้าหนี้อื่น

(ค)  ค่าบริการจัดหาบุคลากร
QHI ได้ว่าจ้าง LHM ในการจัดหาบุคลากรและดำาเนินการใน
ส่วนกลาง 2 ปี (1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 57)
-  ค่าบริหารบุคลากร
-  เจ้าหนี้อื่น

-

-
-

1.97
0.27

0.50

3.11
0.03

-
-

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มี เหตุผลอันสมควรในการทำา
รายการ โดยเป็นราคาตลาดยุติธรรม
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ตรวจสอบ31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

(ง) ค่าให้บริการสถานที่
สรุปรายละเอียดสัญญาให้บริการ
ระยะเวลาตามสัญญา 2 ปี (1 ม.ค.56 - 31 ธ.ค.57)  คำานวณ
จากจำานวนพนักงานที่มาใช้บริการพื้นที่ในอัตราคนละ 
5,500 บาท ต่อคนต่อเดือน และค่าพื้นที่เก็บเอกสารใน
อัตรา 5,400 บาท ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   -  รายได้ค่าบริการ 0.19 -

14)   กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (“QHPF”)

QH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ QHPF
ในสัดส่วนร้อยละ 25.66

(ก) สิทธิการเช่าระยะยาว
QH ให้สิทธิการเช่าอาคารและที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ของโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิตระยะเวลา 30 ปี (8 ธ.ค. 49 

-  7 ธ.ค.79) โดย QH ได้รับชำาระเงินจำานวน 819 ล้าน
บาท (รับชำาระแล้วทั้งจำานวน)

-  รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
-  รายได้ค่าเช่า

(ข) QH และ QHI (QH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้
รับจ้างบริหารอาคารสำานักงานให้เช่าจำานวน 3 อาคาร 
ได้แก่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 
และอาคารเวฟเพลส
-  รายได้ค่ารับจ้างบริหาร
-  รายได้ค่าบริการอื่น
-  ลูกหนี้อื่น

(ค) QH ได้เช่าพื้นที่โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินีสำาหรับตั้งสถาน
ประกอบการ
-  ค่าเช่าพื้นที่
-  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-  เงินมัดจำาค่าเช่าและค่าบริการ

หมายเหตุ : ราคาประเมินอาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต (“PJ”)  และ อาคาร
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี (“LU”) จากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย  ณ เวลานั้น มีมูลค่า
ดังนี้

                  PJ               LU             รวม

CBRE          838            5,566         6,404
BKKAP        800            5,240         6,040
บจ.ซีบี ริชาร์ด เอลลิส(ประเทศไทย) (“CBRE”)
บจ.กรุงเทพประเมินราคา (“BKKAP”)

623.08
  27.17

25.94
-

  2.29

32.74
  0.22
  6.01

650.25
  27.17

25.25
  0.02
  2.10

34.42
  0.26
  6.93

มีความเห็นว่าการจำาหน่าย และ/
หรือ ให้สิทธิการเช่าอาคารและ
ที่ดิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2 
โครงการ คือ โครงการคิวเฮ้าส์ 
เพลินจิต และโครงการคิวเฮ้าส์ 
ลุมพินี ให้แก่ QHPF เป็นไปตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 10/2549 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม 2549 ซึ่งเป็น
ราคายุติธรรม เนื่องจาก QH ได้
เปรียบเทียบราคากับผู้เสนอซื้อ
แต่ละรายและคัดเลือกผู้เสนอซื้อ
ที่ให้ข้อเสนอและเงื ่อนไขต่างๆ 
รวมท้ังผลตอบแทนรวมสูงสุดต่อ 
QH ประกอบกับได้พิจารณารายงาน
ของ ผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย 
ณ เวลานั้น 

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

15) ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

มีกรรมการร่วมกัน คือ 
พลตำารวจเอกเภา สารสิน เป็น
กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือ
ชื่อและรองประธานกรรมการ
ของธนาคารกสิกรไทย จำากัด
(มหาชน) รวมทั้ง เป็นประธาน
กรรมการบริษัท และพ้นสภาพ
จากการเป็นประธานกรรมการ
บริษัทเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56 
เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม

(ก)  ธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร
-  บัญชีเงินฝากธนาคาร
-  ค่าธรรมเนียมธนาคาร

(ข)  เช่าพื้นที่ตั้งตู้ ATM และค่าบริการอื่นในอาคาร
      คิวเฮ้าส์ อโศก

สรุปรายละเอียดสัญญาเช่าและให้บริการ
สัญญาที่ 1 :  1 ปี (1 ม.ค.55 - 31 ธ.ค.55)

-
-

53.76
  0.41

(ก) ธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร
มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า ใ น ข ณ ะ ที่ ทำ า
รายการนั้น เป็นรายการค้าปกติ
ทั่ ว ไปเช่นเดียวกับบุคคลหรือ
บริษัทอ่ืนๆที่ธนาคารกสิกรไทย 
จำากัด(มหาชน)ได้มีการประกาศ
แจ้งให้สาธารณะชนทราบตาม
ปกติ โดยรายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผลอันสมควร
ในการทำารายการและเป็นราคา
ตลาดยุติธรรม

หน่วย : ล้านบาท
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ความสัมพันธ์ ( 31 ธ.ค. 56) ลักษณะรายการ
มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

สัญญาที่ 2 :  1 ปี (1 ม.ค.56 - 31 ธ.ค.56)
1. พื้นที่โฆษณา      อัตราค่าเช่า   3,000  บาท/เดือน
2. พื้นที่ตั้งตู้ ATM   อัตราค่าเช่า   5,000  บาท/เดือน     
3.  ค่าบริการอื่นๆตามที่ใช้จริง
    -   รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    -   เงินประกันการเช่าและบริการ

-
-

0.12
0.06

(ข ) เช่าพื้นที่และบริการอื่น
มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มี เหตุผลอันสมควรในการทำา
รายการและเป็นรายการค้าปกติ 
ที่มีค่าตอบแทนเป็นราคาตลาด
ยุติธรรม

16) นางสาวณภธรา  พานิชพันธ์

บุตรสาวของนายรัตน์ พานิชพันธ์ 
ตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้า
หน้า ท่ีบริหารและกรรมการผู้
จัดการ

ซื้อและโอนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวหลังสวน 18.5 - มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม

17) นางดุษฎีพร  พานิชพันธ์

ภรรยาของนายรัตน์ พานิชพันธ์ 
ตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้า
หน้า ท่ีบริหารและกรรมการผู้
จัดการ

จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด 
อโศกจำานวน 2 ห้อง เป็นจำานวนเงิน 13.6 ล้านบาท
-  เงินจองและเงินดาวน์ 1.10 -

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจ
ปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
และเป็นราคาตลาด

18) นางสาวณภธรา พานิชพันธ์ และคู่สมรส

บุตรสาวของนายรัตน์ พานิชพันธ์ 
ตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้า
หน้า ท่ีบริหารและกรรมการผู้
จัดการ

จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด 
อโศกจำานวน 2 ห้อง เป็นจำานวนเงิน 17.4 ล้านบาท
-  เงินจองและเงินดาวน์ 1.43 -

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
มีเงื ่อนไขการค้าโดยทั่วไป และ
เป็นราคาตลาดยุติธรรม

19) นางสาวณฐินี พานิชพันธ์

บุตรสาวของนายรัตน์ พานิชพันธ์ 
ตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้า
หน้า ท่ีบริหารและกรรมการผู้
จัดการ

จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด 
อโศกจำานวน 1 ห้อง เป็นจำานวนเงิน 10.1 ล้านบาท
-  เงินจองและเงินดาวน์ 0.82 -

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจ
ปกติ มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
และเป็นราคาตลาดยุติธรรม

20) นางสุวิมล โชติวัฒนาพันธุ์

ภรรยาของนายประวิทย์ 
โชติวัฒนาพันธ์ุ ตำาแหน่งกรรมการ 
และผู้ช่ วยกรรมการผู้ จัดการ
อาวุโส

จองซื้อหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการคิวคอนโด 
อโศกจำานวน 1 ห้อง เป็นจำานวนเงิน 9.6 ล้านบาท
-  เงินจองและเงินดาวน์ 0.77 -

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธุรกิจปกติ 
และไม่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป 
โดยการใช้ส่วนลดพนักงานตาม
ระเบียบการสวัสดิการพนักงาน 

21) บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“LH”)

-  LHเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ QH ใน
สัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วัน
ที่ 5 ก.ย.56)

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นายอนันต์ อัศวโภคิน และ
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

ค่าเช่าและค่าบริการ 
-  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
-  รายได้อื่น
-  ลูกหนี้การค้า

1.52
0.16
0.54

1.48
0.19
0.52

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลในการทำา
รายการ เป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไข
การค้าโดยท่ัวไป และเป็นราคาตลาด
ยุติธรรม
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22) บจ. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์(“LHH”)

-  มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ LH 
และ GIC ซึ่งถือหุ้น QH ใน
สัดส่วนร้อยละ 24.98 และ 
10.77 ตามลำาดับ (ณ วันที่ 5 
ก.ย. 56) โดย LH และ 
Government of Singapore 
Investment Corporation 
(Realty) Pte Ltd. (“GICR”) 
(GICR และ GIC มีผู้ถือหุ้น
ใหญ่รายเดียวกัน)ได้ถือหุ้นทาง
อ้อมผ่าน LHP ในสัดส่วนร้อย
ละ 59.98 และ 39.998 ตาม
ลำาดับ และ LHP ได้ถือหุ้น 
LHH ในสัดส่วนร้อยละ 99.97

-  มีกรรมการร่วมกัน คือ 
นางสุวรรณา พุทธประสาท 
และนางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ

(ก)  สัญญาว่าจ้างค่าบริหารบุคลากร
บจ. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล(“QHถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 
100”)ได้ว่าจ้างLHHจัดหาบุคลากรให้แก่โรงแรมเซนเตอร์ 
พอยต์ เพลินจิต 

สรุปรายละเอียดสัญญาว่าจ้าง
ช่วงที่ 1  1 ปี (1 มี.ค.55 - 28 ก.พ. 56) 

ช่วงที่ 2  1 ปี (1 มี.ค.56 - 28 ก.พ. 57)
-  ค่าบริหารบุคลากร
-  ลูกหนี้อื่น

(ข)  ค่าใช้บริการสถานที่และจัดเก็บเอกสาร
คำานวณจากจำานวนพนักงานที่มาใช้บริการพื้นที่ในอัตรา
คนละ 5,500 บาท ต่อคนต่อเดือน และ ค่าพื้นที่เก็บเอกสาร
ในอัตรา 5,400 บาท ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
-  รายได้ค่าบริการ

22.32
1.99

0.52

12.08
2.22

-

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลในการทำา
รายการและเป็นธุรกิจปกติ  โดย
เป็นราคาตลาดยุติธรรม

23) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (“QHHR”)

- QH ได้จำาหน่ายทรพัย์สินท่ีใช้ใน
การประกอบกิจการโรงแรม
เซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำา้ 
สขุุมวิท 10 และ ชิดลม 
(“ทรัพย์สิน”) และดำาเนินการ
เพื่อให้ QHHR ได้เข้าทำาสัญญา
เช ่าอสังหาริมทรัพย ์สำาหรับ
โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม 
โดย QH ได้รบัค่าตอบแทนรวม 
3,342 ล้านบาท 

นอกจากน้ี บริษัทได้ลงทุนใน 
QHHR ในสัดส่วนร้อยละ 31.33 
เมื่อวันที่ 18 ก.ค.55 จำานวน 
105.28 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วย
ละ 10 บาท เป็นจำานวนเงิน 
1,053 ล้านบาท และ ณ วันที่ 
11 ก.ย. 56 QH ยังคงลงทุนใน 
QHHR สัดส่วนร้อยละ 31.33

-  บจ.เซนเตอร์ พอยต์ 
ฮอสพิทอลิตี้ (“CPH”) (QH 
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99)
เช่าทรัพย์สินจาก QHHR เพื่อ
มาประกอบธุรกิจโรงแรม

(ก) การเช่าโรงแรม
CPH ได้เช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบ
กิจการโรงแรมจากQHHR ได้แก่ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ 
ประตูนำ้า สุขุมวิท 10  และชิดลม
-  ค่าเช่า
-  เงินสำารองจ่าย
-  ค่าเช่าค้างจ่าย

(ข) QH เข้ารับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าให้แก่ QHHR 
จากการท่ี QH จำาหน่ายทรัพย์สนิให้ QHHR และ CPHได้เข้า
ทำาสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่
วันที่ QHHR เข้าลงทุนในทรัพย์สินเป็นจำานวนไม่เกิน 837 
ล้านบาท
-เงินประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าที่จ่าย
-เงินประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าค้างจ่าย

หมายเหตุ : ราคาประเมินโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำ้า
(“CP1”)  โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 (“CP2”)  และ
โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม (“CP3”)  จากผู้ประเมินอิสระ 2 
ราย ณ เวลานั้น มีมูลค่าดังนี้

                   CP1        CP2    CP3      รวม

GAA       1,144      1,549    725    3,418
TAP        1,204      1,700    724    3,628

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

206.00
-

 49.41

 60.10
 33.77

76.07
  1.85
42.00

62.33
62.33

มีความเห็นว่าการจำาหน่าย
อสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบ 
และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง และ/หรอื
ให้สิทธิการเช่า และ/หรือโอน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แก่ 
QHHR นั้น ได้ดำาเนินการตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 4/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
ที่ 19 มิ.ย.55 โดยมีมติอนุมัติให้
บริษัทและบริษัทย่อย จำาหน่าย
อสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนควบ
และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง และ/หรอื
ให้สทิธกิารเช่า และ/หรือโอนสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ 3 โครงการ 
คือ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำา้ 
โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 
10 และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ 
ชิดลม เป็นราคาที่ยุติธรรม

เนือ่งจาก QH ได้เปรยีบเทยีบราคา
กบัผูเ้สนอซือ้แต่ละรายและคดัเลือก
ผู้เสนอซื้อที่ให้ข้อเสนอ

หน่วย : ล้านบาท
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และเง่ือนไขต่าง  ๆรวมท้ังผลตอบแทน
รวมสูงสุดแก่ QH ประกอบกับได้
พิจารณารายงานของผู้ประเมิน
ราคาอิสระ 2 ราย ณ เวลานั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่าในขณะที่ทำารายการนั้น 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสม
ผลและเป็นราคาที่ยุติธรรม

24) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“LHPF”)  

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ LH 
และ GIC ถือหุ้น QH ใน สัดส่วน
ร้อยละ 24.98 และ 10.77 ตาม
ลำาดับ (ณ วันที่ 5 ก.ย. 56) และ
ได้เข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของ 
LHPF ในสัดส่วนร้อยละ 15.0 
เท่ากัน (ณ วันที่ 14 ส.ค. 56)

(ก)  โครงการเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ 
สุขุมวิท-ทองหล่อ

1. สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
อัตราค่าบริการร้อยละ 2 ของรายได้รวมบวกร้อยละ 5.5 
ของกำาไรจากการดำาเนินงานของโครงการ
-  รายได้ค่าบริหารอาคาร
-  ลูกหนี้ค่าบริการ
-  ลูกหนี้อื่น
-  เจ้าหนี้อื่น 

2. ค่าบุคลากร
-  รายได้ค่าบริการ 

3. สัญญาบริหารและจัดการโครงการ
-  รายได้ค่าบริการ 
-  ลูกหนี้อื่น
-  เงินสำารองจ่าย

(ข) โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ 
เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ QH และบริษัทย่อยรับจ้างบริหาร
อาคาร จัดทำาบัญชี และเป็นนายหน้าจัดหาลูกค้าเข้า
พักอาศัย รวมทั้งให้ LHPF ใช้เครื่องหมายการค้า “Centre 
Point Resident” 
-  รายได้ค่าบริหารอาคาร
-  รายได้ค่าบริการบุคลากร
-  รายได้ค่าบริการอื่น(ค่านายหน้า)
-  ลูกหนี้ค่าบริการ
-  ลูกหนี้อื่น 

(ค) โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่าแอล แอนด์ เอช วิลล่า 
สาทร QHและบริษัทย่อยรับจ้างบริหารอาคาร  จัดทำาบัญชี 
และเป็นนายหน้าจัดหาลูกค้าเข้าพักอาศัย รวมทั้งให้ LHPF 
ใช้เคร่ืองหมายการค้า “Centre Point Resident”
-  รายได้ค่าบริหารอาคาร 
-  รายได้ค่าบริการบุคลากร
-  รายได้ค่าบริการอื่น (ค่านายหน้า)
-  ลูกหนี้ค่าบริการ
-  ลูกหนี้อื่น

7.90
1.25
0.02

-

1.44

4.20
0.59
0.16

2.05
0.94
0.97
1.24
1.62

1.87
0.39
2.31
0.69
2.95

6.02
1.71
0.67
6.34

1.22

3.26
3.49
0.27

1.64
1.05
0.54
1.90
0.54

1.47
0.44
0.44
0.85
0.44

มีความเห็นว่าการเข้าทำารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีความสม
เหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่าของ 
QH หรือบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการ
ดำาเนินธุรกิจปกติของ QH หรือ
บริษัทย่อย โดย QH และบริษัท
ย่อยจะได้รับผลประโยชน์จาก
ค่าตอบแทนการรับจ้างบริหาร
โครงการและค่านายหน้าจาก
โครงการทั้งหมดดังกล่าว
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25) Harbour View Joint Stock Company (“HBV”)

-  บจ.คิว. เอช. อินเตอร์
เนชั่นแนล (“QHI”) (QH ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้
ถือหุ้นบจ. คิว.เอช. อินเตอร์
เนชั่นแนล (บีวีไอ) (“QHI 
(BVI)”) ในสัดส่วนร้อยละ 99 
โดย QHI (BVI) ถือหุ้นใน HBV 
ในสัดส่วนร้อยละ 14.15

-  นางสุวรรณา พุทธประสาทเป็น
กรรมการร่วมของ QH QHI 
และ HBV

(ก) การให้เงินกู้ยืม
-  เงินให้กู้ยืม
-  ดอกเบี้ยรับ
-  ดอกเบี้ยค้างรับ

(ข) การคำ้าประกันเงินกู้ยืม
QHเป็นผู้คำ้าประกันเงินกู้ยืมของHBV ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของ QHI(BVI) (ร้อยละ 21)เป็นจำานวน 1.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน แต่เนื่องจากHBVได้
มีการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ QHI(BVI)ไม่ได้ทำาการ
จองซือ้หุน้เพิม่ทนุดงักล่าว ทำาให้สดัส่วนการถือหุน้ในปัจจบุนั
ได้ลดลงเหลือร้อยละ 14.15 แต่ภาระคำ้าประกันยังคงเกิด
จากจำานวนเงินกู้ยืมดังกล่าว ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดจำานวน
ลงตามความสามารถของ HBV ในการจ่ายชำาระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (รายละเอียดตามปัจจัยความเสี่ยง 
ข้อ 3.1 ความเสี่ยงด้านการเงิน เรื่องความเสี่ยงจากการ
ลงทนุ การให้กูย้มืเงนิ และการคำา้ประกนับริษัทที ่เกีย่วข้องราย 
HBV)

33.84
0.91
2.09

7.50
0.09
1.06

มีความเห็นว่าการให้กู ้ยืมและ
การคำ้าประกันเงินกู้ยืมแก่ HBV 
นั้น มีเหตุผลอันสมควร เนื่องจาก
เป็นการให้กูย้มื และการคำา้ประกนั
ตามสัดส่วนการถือหุ้น

26) บริษัท เเมนดารินโฮเต็ล จำากัด (มหาชน)

- นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท
แมนดารินโฮเต็ล จำากัด (มหาชน) 
ในสัดส่วนร้อยละ 49.78 และมี
ตำาเเหน่งเป็นประธานกรรมการ, 
ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการของบริษัท
- นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ 
เป็นมารดานายอนันต์ อัศวโภคิน
ซึ่งเป็นกรรมการของ QH

บจ.คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นเเนล ("QHI") (QH ถือหุ้นในสัด
ส่วยร้อยละ 100) ได้ทำาสัญญารับจ้างบริหารอาคาร
     ระยะเวลาตามสัญญา 2 ปี (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 58) โดย
คิดค่าตอบแทนร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมด เเละร้อยละ 4 
ของกำาไรขั้นต้นจากการดำาเนินการ
- รายได้ค่าบริหารโครงการ
- ลูกหนี้อื่น

0.55
0.59

-
-

พิจารณาเเล้วเห็นว่า การเข้าทำา
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นราคา
ที ่ย ุต ิธรรม และเป็นการดำาเนิน
ธุรกิจปกติ โดยบริษัทเเละบริษัท
ย่อยจะได้รับผลประโยชน์จาก 
รายได้ค่าบริการโรงแรมที่ได้รับ
จากลูกค้าของการประกอบธุรกิจ
โรงแรม รวมทั้งส่งผลให้ลูกค้ากลุ่ม 
เป้าหมายรู้จักตราสินค้าในชื่อ 
"โรงเเรมแมนดาริน"มากขึ้น

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน
กรรมการตรวจสอบเห็นว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มิได้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ระหว่างบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งมิได้มีโครงสร้างการถือหุ้นหรือการ

บริหารบริษัทในกลุ่มในลักษณะอำาพราง (nominee) แต่อย่างใด 

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบแล้วว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัด

แย้งตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำาหนดบทนิยามใน

ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551เป็นการรับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม 

(Fair Market Value) นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้

เป็นไปในราคาตลาดยุติธรรม พร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้ง

ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2.    มาตรการหรอืข้ันตอนการอนมุติัการท�ารายการระหว่างกัน
ก่อนการเข้าทำารายการระหว่างกันบริษัทจะมีขั้นตอนการอนุมัติรายการ โดยเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา

และอนุมัติการเข้าทำารายการระหว่างกันว่ามีความเหมาะสมและได้ปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบ

จะเสนอความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้า

ทำารายการที่เกี่ยวโยงกันอีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทำารายการระหว่างกัน 

จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำารายการระหว่างกันนั้นๆ

3.    นโยบายหรอืแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทและบริษัทย่อยยังคงนโยบายการทำารายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและในอนาคต ตามความเหมาะสมและความจำาเปน็

ทางธุรกิจโดยจะมีการกำาหนดเงื่อนไขต่างๆตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติทั่วไปซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาดหรือ

กรณีท่ีไม่สามารถหาราคาเปรียบเทียบได้ บริษัทและบริษัทย่อยก็จะใช้ราคาต้นทุนบวกด้วยกำาไรข้ันต้น โดยรายการดังกล่าวจะถูกเสนอ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำารายการทุกครั้ง รวมทั้ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเกี่ยวโยงและการได้

มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อยจะนำาเสนอรายการดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับเหตุผลความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ันๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญ

ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท

ย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำาข้อมูลท่ีได้ดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา

และนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจตามสมควรแล้วแต่กรณี ท้ังน้ี บริษัท

และบริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำาปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

4 .  เหตผุลทีบ่คุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งถือหุน้ในบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 และ บรษัิทมผีูถ้อืหุน้
      รายใหญ่ทีอ่าจท�าธุรกจิแข่งขันกบับรษัิท

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้ง บริษัทจะไม่จัดให้มีโครงสร้างการถือหุ้น

หรือการบริหารงานในกลุ่มบริษัทในลักษณะอำาพราง (nominee) อย่างไรก็ตาม บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ณ วันที่ 5 กันยายน 

2556) เนื่องจาก
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

-  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน

กับบริษัท

-  นายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 23.76 (ณ วันที่ 29 

สิงหาคม 2556) และดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รวมทั้งนายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ด้วย โดย

สองท่านนี้เป็นกรรมการในบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจากจำานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 12 ท่าน

-  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นในบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 30.23 

(ณ วันที่ 11 กันยายน 2556) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 และบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 19.77 (ณ วันที่ 11 

กันยายน 2556) โดยมีเหตุผลในการถือหุ้นดังกล่าว เพื่อเป็นการลงทุนร่วมกัน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทร่วมดังกล่าวในปี 2538 ซึ่งใน

ช่วงแรกถือหุ้นโดยบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ต่อมาใน

ปี 2544 บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัทร่วมดังกล่าวทั้งหมดจากบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัดที่ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 27  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน รวมทั้งเป็นการลงทุน

ระยะยาว

เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ซึ่ง

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) เป็นกรรมการในบริษัท บริษัท

ได้วางแนวทางขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ ดังนี้

1.  โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทมีกลุ่มผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันหรือกองทุนถือหุ้นรวมกันเกินกว่าที่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด 

(มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ดังนั้น กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กลุ่ม

ผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันหรือกองทุนสามารถออกเสียงลงมติคัดค้านรายการนั้นๆในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.  คณะผู้บริหารของบริษัทมีความเป็นอิสระในการบริหารงานและตัดสินใจในทุกๆด้าน รวมทั้งไม่มีกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้

บริหารหรือพนักงานของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) อยู่ในคณะผู้บริหารดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การดำาเนิน

ธุรกิจจึงแยกจากกันโดยอิสระ

3. รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียหรืออาจ

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระพิจารณากล่ันกรอง 

และแสดงความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆทุกรายการ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันหรือความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ

หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่รายการที่เกิดขึ้นมีสาระสำาคัญหรือมีผลกระทบต่อบริษัทก็จะนำาเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาและตัดสินใจด้วย
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คำาอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน

Explanation and Analysis of Financial Position and 
Operation Results

การวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงาน

(ก)   ภาพรวมของการดำาเนินงานที่ผ่านมา     
ปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตัวลดลงค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เนื่องจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนปรับตัวลด

ลงจากการใช้จ่ายในหมวดรถยนต์นั่ง การชะลอตัวของรายได้ และการลงทุนภาคเอกชนลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาการชุมนุม

ประท้วงต่อต้านรัฐบาลและการขาดเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศไทย ขณะที่ ปริมาณการส่งออกปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจโลก แต่มูลค่าการส่งออกยังคงลดลง เนื่องจากความซบเซาของราคาสินค้าในตลาดโลก สำาหรับค่าใช้จ่ายและการ

ลงทุนในภาครัฐบาลก็ชะลอตัวลง แต่การท่องเท่ียวของชาวต่างชาติในประเทศไทยโดยรวมมีการปรับตัวดีข้ึน ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจโรงแรม

และภัตตาคารขยายตัวเพิ่มขึ้น ในไตรมาส 4 ของปี 2556 ภาวะการท่องเที่ยวได้เริ่มชะลอตัวลงจากผลกระทบของการบังคับใช้

กฎหมายการท่องเที่ยวฉบับใหม่ของประเทศจีนในเดือนตุลาคม และสถานะการณ์การชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลทางการเมือง

ในเดือนธันวาคม 2556

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจหลักรวม 19,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวน 6,622 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 ขณะที่มีต้นทุนขายรวม 13,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวน 4,284 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47 

และมีกำาไรสุทธิในปี 2556 และปี 2555 จำานวน 3,307 ล้านบาท และ 2,450  ล้านบาท ตามลำาดับ โดยมีอัตรากำาไรขั้นต้นในปี 

2556 และ ปี 2555 เท่ากับร้อยละ 32 และ 31  ตามลำาดับ

(ข)   ผลการดำาเนินงานตามกลุ่มธุรกิจที่ผ่านมา
ผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถพิจารณาตามประเภทของธุรกิจได้

ดังนี้

(1)   รายได้จากการขายและการบริการ

-   ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นรายได้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

สัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อหลังจากได้รับชำาระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว(Completion method)

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำานวน 18,477 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 6,493 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555  ประกอบด้วยรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินเพิ่มขึ้น

จำานวน 3,286 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีการเปิดขายโครงการ

บ้านใหม่เพิ่มมากขึ้น และรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเพิ่มขึ้น 3,207 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 96 
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เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555  ซึ่งเกิดจากปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้เริ่มรับรู้รายได้จากการขายและโอนกรรมสิทธิ์

หน่วยในอาคารชุดพักอาศัยจำานวน 4 โครงการ คือ โครงการเดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ รัชดา-พระราม 3  โครงการคาซ่า

คอนโด อโศก-ดินแดง โครงการคาซ่าคอนโด ช้างเผือก และ เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยากลาง

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดขายโครงการบ้านใหม่จำานวน 12 โครงการ มูลค่าโครงการรวม  11,523 ล้านบาท 

โครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลค่า 6,369 ล้านบาท  และปิดโครงการบ้านและโครงการคอนโดมิเนียมที่ขายหมด

แล้วจำานวน 4 โครงการ และ 2 โครงการตามลำาดับ

-    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการรวม 1,222 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 130 ล้านบาท คิด

เป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เนื่องจาก 

 

ก. ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ให้เช่า 

จากการท่ีผู้เช่าห้องพักโรงแรมหรือห้องชุดพักอาศัยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาทำางานหรือท่อง

เที่ยวในประเทศไทย ดังนั้น ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ จึงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลกและการขยายตัว

ของเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศและจำานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมจำานวน 863 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน  117 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2555 เน่ืองจากภาครัฐบาลมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวประกอบกับนักท่องเท่ียว

เดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 จึงส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราการเข้าพักอาศัย

และอัตราค่าเช่าห้องพักปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบทำาให้รายได้ค่าเช่าและ

บริการในปลายไตรมาส 4 ของปี 2556 ลดลงจากการบังคับใช้กฎหมายการท่องเที่ยวฉบับใหม่ของประเทศจีนใน

เดือนตุลาคม และสถานะการณ์การชุมนุมประท้วงทางการเมืองในเดือนธันวาคม 2556 

ข. ธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่า

ปี 2556 ตลาดอาคารสำานักงานให้เช่าในกรุงเทพมหานครมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่

มาจากบริษัทต่างชาติท่ีขยายพื้นที่ในอาคารเดิมที่เช่าอยู่หรือย้ายพื้นที่ไปยังอาคารสำานักงานอื่นท่ีตั้งอยู่ตามแนว

รถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินในย่านเขตศูนย์กลางธุรกิจ (“CBD”) 

ปี 2556 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาคารสำานักงานให้เช่าจำานวน 359 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 13 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555  เนื่องจากราคาค่าเช่าพื้นที่ปล่อยเช่าปรับตัวดีขึ้น

(2)    กำาไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคาร

ปี 2556 บริษัทมีกำาไรจากการจำาหน่ายโครงการเซนเตอร์ พอยต์ ศาลาแดง ซึ่งประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคาร งานระบบ

สาธารณูปโภค ทรัพย์สินติดตรึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อำานวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นจำานวนเงิน 

140 ล้านบาท ขณะที่ปี 2555 บริษัทมีกำาไรจากการขายทรัพย์สินและการโอนสิทธิการเช่าอาคารโรงแรมจำานวน 1,184 

ล้านบาท จากการโอนขายที่ดิน อาคาร ส่วนควบอาคาร และสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำ้า และ

โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 รวมทั้ง บริษัทยังได้โอนสิทธิการเช่าอาคารและขายสังหาริมทรัพย์โรงแรมเซนเตอร์ 

พอยต์ ชิดลม ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (“QHHR”)
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(5)   ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าของโครงการ

ก.   ต้นทุนขาย 

ปี 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำานวนเงิน 12,489 ล้านบาท และ 8,310 

ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ต่อต้นทุนขายรวมร้อยละ 94 และ 92 ตามลำาดับ ส่วนที่เหลือ

เป็นต้นทุนขายจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า รวมเป็นจำานวนเงิน 823 ล้านบาท และ 718 ล้านบาท หรือคิดเป็น

สัดส่วนต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าต่อต้นทุนขายรวมร้อยละ 6 และ 8 ตามลำาดับ

ข.   ค่าใช้จ่ายในการขาย    

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายจำานวน 1,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 648 ล้านบาท หรือเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 58 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น

จำานวน 259 ล้านบาท และค่าส่งเสริมในการขายเพิ่มขึ้นจำานวน 154 ล้านบาทซึ่งผันแปรตามยอดขายอสังหาริมทรัพย์

ที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจำานวน 195 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเปิดโครงการบ้าน

และโครงการคอนโดมิเนยีมใหม่เพิม่ขึน้ ประกอบกบับรษิทัได้มกีารโฆษณาและประชาสัมพนัธ์แบรนด์บรษิทัผ่านสือ่โทรทศัน์ 

และค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆเพิ่มขึ้นจำานวน 40 ล้านบาท

ค.   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำานวน 1,634 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 108 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้น

จำานวน 30 ล้านบาท ค่าดูแลบำารุงรักษาสภาพโครงการ ค่ารักษาความปลอดภัยโครงการ และค่าสาธารณูปโภคไฟฟ้า

และประปาเพิ่มขึ้นจากการเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำานวนเงิน 33 ล้านบาท 35 ล้านบาท และ 23 ล้านบาทตาม

ลำาดับ ขณะที่ ค่าใช้จ่ายการดำาเนินงานอื่นลดลงจำานวน 13 ล้านบาท 

                                          บริษัท/กองทุน ปี 2555 ปี 2556 เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 528 606 78

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ 122 122 -

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 147 183 36

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 5 32 27

รวม 802 943 141

(หน่วย : ล้านบาท)

(3)    รายได้อื่น 

ปี 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้อืน่จำานวน 160 ล้านบาท เพิม่ขึน้จำานวน 11 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 7 เมือ่เปรยีบ

เทยีบกบัปี 2555 เนือ่งจากบรษิทัล้างรายการบญัชค่ีาใช้จ่ายค้างจ่ายจำานวน 6 ล้านบาทสำาหรบัค่าปรบัปรงุซ่อมแซมโรงแรม

เซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำ้า และโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10 ซึ่งบริษัทได้ใช้ยอดตำ่ากว่าประมาณการค่าปรับปรุง

ซ่อมแซมตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาและมีรายได้จากการให้บริการสาธารณะโครงการบ้านเพิ่มขึ้นจำานวน 4 ล้านบาท และ

รายได้อื่นๆเพิ่มขึ้นจำานวน 1 ล้านบาท

(4)    ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษัทมีรายได้จากส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้นจำานวน 141 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

กำาไรขั้นต้น ปี 2555 ปี 2556

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 30.7 32.4

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 34.2 32.7

(หน่วย : ร้อยละ)

ง.   ค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าของโครงการ 

ปี 2556 บริษัทได้ทบทวนการตั้งสำารองค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตำ่าเป็นระยะเวลา 3 

ปี (20 ก.ค. 2555 - 19 ก.ค. 2558) จากการขายอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์และโอนสิทธิการเช่าโรงแรมเซนเตอร์ 

พอยต์ ทั้งสามโครงการให้แก่ QHHR ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ “(2) กำาไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการ

เช่าอาคาร” ซึ่งบริษัทประมาณการว่าสำารองค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เพียงพอและต้องมีการบันทึกสำารองค่าใช้จ่ายดังกล่าว

เพิ่มขึ้นเป็นจำานวนเงิน 95 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำานวน 65 ล้านบาท สุทธิจาก

ส่วนที่บริษัทลงทุนใน QHHR ในสัดส่วนร้อยละ 31.33

 (6)  อัตรากำาไรขั้นต้น

อัตรากำาไรขั้นต้นจากการดำาเนินธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ 

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรขั้นต้นจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32.4 เมื่อเปรียบเทียบ

กับปี 2555 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 30.7 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการกำาหนดและปรับราคาขายหน่วยในอาคารชุดพัก

อาศัย เพื่อให้เป็นไปตามราคาตลาด 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า  

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำาไรขั้นต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าลดลงเป็นร้อยละ 32.7 เมื่อเปรียบเทียบ

กับปี 2555 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 34.2  เนื่องจากบริษัทได้จำาหน่ายอาคารโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ทั้งสามโรงแรมให้แก้ QHHR 

ในปี 2555 และบรษิทัและบรษิัทย่อยได้เช่าโรงแรมดังกล่าวกลับมาดำาเนินการ ดงันัน้จงึส่งผลให้บรษิทัมต้ีนทนุค่าเช่าโรงแรม

เพิ่มสูงขึ้น

(7)  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งในปี 2556 ลดลงจำานวน 67 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23 เนื่องจากอัตราการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเข้าเป็นต้นทุนโครงการเพิ่มสูงขึ้นจากการที่บริษัท

และบริษัทย่อยนำาที่ดินเปล่ามาพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น 

(8)  ผลการดำาเนินงาน 

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดรายได้จากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จำานวน 19,699 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 6,623 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 ซึ่งส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2556 

จำานวน 3,307 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 857 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 สรุปปัจจัย

หลัก เนื่องจากบริษัทฯมีกำาไรขั้นต้นจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจำานวน 2,314 ล้านบาท กำาไรขั้นต้นจากธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพิ่มขึ้นจำานวน 25 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำานวน 141 ล้านบาท  

และค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจำานวน 67 ล้านบาท รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจำานวน 11 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการรับประกันราย
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ได้ค่าเช่าขั้นตำ่าของโครงการลดลงจำานวน 12 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจำานวน 87 ล้านบาท ขณะที่ บริษัท

มีกำาไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคารลดลงจำานวน 1,044 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 756 ล้านบาท 

(9)  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนิน

งานในปี 2555 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,102 ล้านบาท และในเดือน

กันยายน 2556 บริษัท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำานวน 643 ล้านบาท สำาหรับผลการดำาเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2556 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556

ฐานะทางการเงิน

(1)   สินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 เท่ากับ 41,871 ล้านบาทและ 41,652 ล้านบาท 

ตามลำาดับ โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมลดลงจำานวน 219 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเปรียบ

เทียบกับปี 2555 โดยรายละเอียดสินทรัพย์ที่สำาคัญ ประกอบด้วย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการถือเงินสดเท่าที่จำาเป็น โดยมีเงินสด ณ สิ้นปี 2555และ 2556 จำานวน 1,650  ล้านบาท 

และ 1,630 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยมีเงินสด ณ สิ้นปี 2556 ลดลงจำานวน 20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบ

กับปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปีสูง เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเร่งโอนกรรมสิทธิ์บ้าน

และคอนโดมิเนียมที่ขายในช่วงสิ้นปี

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำานวน 88 ล้านบาท และจำานวน 91 ล้านบาท 

ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นจำานวน 3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้อื่นที่เกิดจากการขายอุปกรณ์และเครื่อง

มือโรงงานหล่อแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปให้ผู้รับเหมา

 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายให้ลูกค้ามีระยะเวลาในการชำาระหนี้ภายใน 30 วัน และบริษัทและบริษัทย่อยมีหน่วยงานทำา

หน้าที่เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำาระ เพื่อไม่ให้ลูกค้าค้างชำาระค่าเช่าและบริการเกินกว่า 1 เดือน ซึ่งลูกหนี้ส่วนใหญ่ค้างชำาระไม่เกิน

ระยะเวลา 3 เดือน

- ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ

ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง/ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 มีจำานวน 29,613 ล้านบาท 

และ 29,139 ล้านบาท ตามลำาดับ ลดลงจำานวน 474 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เนื่องจาก

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเติบโตของยอดขายอสังหาริมทรัพย์จึงส่งผลให้มีการตัดต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์จาก

บัญชีที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างมากกว่าเงินลงทุนในการซื้อที่ดินและค่าพัฒนาโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม

ทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 และ 70 ตามลำาดับ
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
  ควอลิตี้ เฮ้าส์

2,017 1,328 2,017 1,301 - (27)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
  เช่าควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

1,053 492 1,053 479 - (13)

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 651 2,087 651 2,638 - 551

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด 
   (มหาชน)

2,671 3,117 2,759 3,220 88 103

    รวม 6,392 7,024 6,480 7,638 88 614

(หน่วย : ล้านบาท)

ทัง้นี ้ ปี 2555 และ 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยม ี “ทีด่นิและงานระหว่างก่อสร้าง” ซึง่เป็นสนิทรพัย์หมนุเวยีนจำานวน 21,697 

ล้านบาทและ 22,558 ล้านบาทตามลำาดับ  โดยที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย

ภายในระยะเวลาประมาณ 1- 3 ปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของโครงการ และเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียน

ของบรษิทัและบรษิทัย่อยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 89 และร้อยละ 91 ตามลำาดบั สำาหรบั “ทีด่นิและต้นทนุในการพฒันาโครงการ” 

ซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 มีจำานวน 7,915 ล้านบาท และ 6,581 ล้านบาทตามลำาดับ ส่วนใหญ่

เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการพัฒนาเพื่อขาย และเป็นที่ดินเปล่ารอการพัฒนาบางส่วน ดังนั้น จึงเป็นสินทรัพย์ที่

ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ในขณะที่แสดงอยู่ภายใต้ชื่อนี้ โดยสินทรัพย์ดังกล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการก่อนที่

จะสร้างรายได้ประมาณ 1 - 2 ปี ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการได้รับใบอนุญาตต่างๆในการจัดสรรที่ดินและการก่อสร้าง 

รวมทั้งขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทโครงการนั้นๆ

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 มีจำานวน 6,392 ล้านบาท และ 6,480 ล้านบาท ตามลำาดับ 

และตามวธิส่ีวนได้เสยีเป็นจำานวน 7,024 ล้านบาท และ 7,638 ล้านบาท ตามลำาดบั บรษิทัมรีายละเอยีดเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 

ดังนี้

- เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทตามวิธีราคาทุน ณ สิ้นปี 2555 และ2556 ไม่เปลี่ยนแปลงมี

จำานวนเท่ากับ 3,393 ล้านบาท 

- เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

บรษิทั ควิ.เอช. อนิเตอร์เนชัน่แนล (บวีไีอ) จำากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัย่อยของบรษิทั ได้ลงทนุใน Harbour View Joint 

Stock Company ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 (รายละเอียดตามส่วนที่ 1 3. ปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3.1 ความเสี่ยงด้านการเงิน 

เรือ่งความเสีย่งจากการลงทนุ การให้กูย้มืเงนิ และการคำา้ประกนับรษิทัทีเ่กีย่วข้องราย Harbour View Joint Stock Company)

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า โดย ณ สิ้นปี 2555 

และ 2556 อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุมมีลูค่าจำานวน 529 ล้านบาท และ 514 ล้านบาทตามลำาดบั ลดลงจำานวน 15 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 3 ซึ่งเกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาระหว่างปี
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กระแสเงินสด ปี 2555 ปี 2556

เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน (1,682) 3,284

เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 2,340 501

เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (121) (3,805)

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคารสำานักงานให้เช่า 1 อาคาร คือ โครงการคิวเฮ้าส์ 

เพลินจิตซึ่งกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัท ในปี 2549 บริษัทได้ให้สิทธิการเช่าโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิตแก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์เป็นระยะเวลา 30 ปี และสามารถต่อได้อีก 30 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ / สิทธิการเช่า

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ / สิทธิการเช่า ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 มีมูลค่าจำานวน  1,434 ล้านบาท และ 1,188 ล้านบาท ตาม

ลำาดับ ลดลงจำานวน 246 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เนื่องจากไตรมาส 1 ของปี 2556 บริษัท

ได้โอนขายที่ดิน อาคาร ส่วนควบอาคาร และสังหาริมทรัพย์ของโครงการเซนเตอร์ พอยต์ ศาลาแดง และการตัดค่าเสื่อมราคา

ระหว่างปี

มลูค่ารวมทัง้หมดของทีด่นิและงานระหว่างก่อสร้าง / ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ / อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ / 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ / สิทธิการเช่า ณ สิ้นปี 2555 และ2556 มีจำานวนรวม 31,576  ล้านบาท และ 30,841 ล้านบาท 

ตามลำาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 และ 74 ตามลำาดับ ซึ่งเป็น

สินทรัพย์ที่ใช้ในการสร้างรายได้ระยะสั้นและระยาวของบริษัทและบริษัทย่อย โดยแสดงตามราคาทุนสุทธิหลังหักสำารองเผื่อ

ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการซึ่งมีจำานวน 357 ล้านบาท 

การตัง้สำารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ บรษิทัและบรษิทัย่อยได้ใช้ราคาตามบญัชเีปรยีบเทยีบกบัราคา

ประเมินจากผู้ประเมินอิสระ ซึ่งในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าประเมิน ส่วนแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่า

ประเมินจะถูกบันทึกเป็นสำารองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใต้บัญชี 

“ค่าใช้จ่ายในการบริหาร”

(2)   การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทย่อยให้เงินกู้ยืมแก่ Harbour View Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ สิ้นปี 2555 และ2556  จำานวน 8 

ล้านบาท และ 34 ล้านบาทตามลำาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมียอดเงินกู้ยืมคงค้างกับธนาคาร

แห่งหนึ่งตามงบการเงินซึ่งจัดทำาโดยฝ่ายบริหารและยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเป็นจำานวน 2.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งบริษัทได้บันทึกตั้งสำารองหนี้สินจากการคำ้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว ณ สิ้นปี 2552 เต็มจำานวนแล้วเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น  61.0 

ล้านบาท (รายละเอียดตาม หัวข้อปัจจัยความเสี่ยง  ข้อ 3.1 ความเสี่ยงด้านการเงิน เรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน การให้กู้ยืมเงิน 

และการคำ้าประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องราย Harbour View Joint Stock Company)

(3)   สภาพคล่อง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาเป็นดังนี้
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 3,284 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมี

ยอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจำานวน 6,493 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 โดย

บริษัทและบริษัทย่อยสามารถรับรู้รายได้และโอนกรรมสิทธิ์หน่วยในอาคารชุดพักอาศัยโครงการใหม่ในปีนี้จำานวน 4 โครงการ 

คือ โครงการเดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ รัชดา - พระราม 3 โครงการคาซ่าคอนโด อโศก-ดินแดง โครงการคาซ่าคอนโด ช้างเผือก 

และเดอะทรัสต์ คอนโด พัทยากลาง ส่งผลให้กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานสุทธิจากการลงทุนในที่ดินและต้นทุนในการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่นๆเพิ่มขึ้นเป็นบวกเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ขณะที่ปี 2555 บริษัท

และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 1,682 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแส

เงินสดใช้ไปในการซื้อที่ดิน การลงทุนในการพัฒนาโครงการบ้านและคอนโดมิเนียม เพื่อเร่งเปิดขายโครงการใหม่รองรับการ

เติบโตของยอดขายในอนาคต

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมลงทุนจำานวน 501 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับเงินปันผล

จากบริษัทร่วมจำานวน 367 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินโครงการเซนเตอร์ พอยต์ ศาลาแดงจำานวน 327 ล้านบาท 

ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่ารวมเพิ่มขึ้นจำานวน 94 ล้านบาท เงินสดจ่ายซื้อ

หุ้นเพิ่มทุนในบมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)จำานวน 88 ล้านบาท และลงทุนอื่นๆอีกจำานวน 11 ล้านบาท 

ขณะที่ปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจำานวน 2,340 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้โอนขายที่ดิน 

อาคาร ส่วนควบอาคาร และสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำ้า  และสุขุมวิท 10  รวมทั้ง บริษัทยังได้โอนสิทธิ

การเช่าอาคารและขายสังหาริมทรัพย์โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้ 

เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 3,342 ล้านบาท และได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำานวน 362 

ล้านบาท ขณะที่ บริษัทได้ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์จำานวน 

1,053 ล้านบาท และลงทุนอื่นๆอีกจำานวน  311 ล้านบาท   

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 3,805 ล้านบาท บริษัทชำาระเงินกู้ยืมระยะ

สั้นรวม 4,965 ล้านบาท ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจำานวน 80 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทจ่ายเงินปันผล

จำานวน 1,745 ล้านบาท ขณะที่รับเงินจากการออกหุ้นกู้สุทธิจำานวน 2,985 ล้านบาท ขณะที่ปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมี

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 121 ล้านบาท ซึ่งเป็นการไถ่ถอนออกหุ้นกู้สุทธิจำานวน 688 ล้านบาท ชำาระ

คืนเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจำานวน 937 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทจ่ายเงินปันผลจำานวน 78 ล้านบาท ขณะที่

บริษัทรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ 1,582 ล้านบาท

(4)   แหล่งที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ด้วยบริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า ดังนั้น ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนจึงต้อง

คำานึงถึงแหล่งที่มาของเงินทุนและสัดส่วนของเงินทุนที่มาจากเงินกู้ยืมและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบกับการบริหารจัดการระดับ

ของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกัน

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่ก่อให้เกิดรายได้ในระยะสั้นและระยะปานกลางประมาณ 1 - 3 ปี ดังนั้น บริษัท

และบริษัทย่อยจึงบริหารและจัดการกระแสเงินสดของกิจการ โดยเงินลงทุนระยะยาวจะใช้แหล่งเงินกู้ยืมระยะยาว การลงทุน

ระยะสั้นจะใช้แหล่งเงินกู้ยืมระยะสั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนของบริษัท 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายใช้แหล่งเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งโดยส่วนใหญ่จากการออกหุ้นกู้อายุ 3 - 5 ปี จำาหน่ายให้แก่สถาบัน
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สัดส่วนเงินกู้ยืม 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556

เงินกู้ยืมระยะสั้น 33 21

เงินกู้ยืมระยะยาว 67 79

รวม 100 100

สัดส่วนหนี้สิน 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556

หนี้สินระยะสั้น 39 30

หนี้สินระยะยาว 61 70

รวม 100 100

(หน่วย : ร้อยละ)

(หน่วย : ร้อยละ)

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำาเนินการ เพิ่มอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อหนี้

สินรวมให้มากกว่าอัตราส่วนหนี้สินระยะสั้นต่อหนี้สินรวม โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้เตรียมจัดหาแหล่งเงินทุน

จากหุ้นกู้ระยะยาว เพื่อชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี เงินและกู้ยืมระยะสั้นรวมจำานวน 5,000 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ณ สิ้นปี 2555 และ2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.65 เท่า และ 1.41 

เท่า ตามลำาดับ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเติบของรายได้จาการ

ขายอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องทางการเงินสุทธิจากการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

ต่างๆคงเหลือ เพื่อจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ตามข้อกำาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ได้กำาหนดให้บริษัทจะต้องดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการ

เงินรวมของบริษัทไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาส โดยส่วนของหนี้สินจะไม่รวม เงินรับล่วงหน้า ค่าเช่า

รับล่วงหน้า เงินมัดจำาจากลูกค้า และภาระคำ้าประกันที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่ต่อบุคคลภายนอกและบริษัทย่อยซึ่งหนี้ของบริษัทย่อยดัง

กล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินแล้ว ดังนั้น ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจะมีอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือ

หุ้นตามข้อกำาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ เท่ากับ 1.50 เท่า (งบการเงินก่อนปรับปรุงใหม่) และ 1.23 เท่า ตามลำาดับ ซึ่ง

เป็นไปตามข้อกำาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

การเงินและบุคคลทั่วไป ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 สัดส่วนของหุ้นกู้ต่อเงินกู้ยืมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 76 และ 98 ตามลำาดับ และ

อีกส่วนหนึ่งมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร สถาบันการเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นที่มีอัตราดอกเบี้ยตำ่า เพื่อใช้ในการ

บริหารต้นทุนดอกเบี้ยให้อยู่ในอัตราถัวเฉลี่ยที่ตำ่า ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 สัดส่วนของเงินกู้ยืมในส่วนนี้ต่อเงินกู้ยืมทั้งหมดคิด

เป็นร้อยละ 24 และ 2 ตามลำาดับ โดยรายละเอียดเงินกู้ยืมได้แสดงไว้ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ (5) หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนร้อยละของเงินกู้ยืมระยะสั้น และระยะยาว และหนี้สินระยะสั้นและ
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เงินกู้ยืม 31 ธ.ค. 2555 กู้เพิ่ม ชำาระคืน 31 ธ.ค. 2556

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/เงินกู้ยืมระยะสั้น 5,272 8,825 10,887 323

เงินกู้ยืมระยะยาว 80 80 -

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 17,012 5,000 2,015 19,997

รวม 22,364 11,825 12,902 20,320

(หน่วย : ล้านบาท)

(5)   หนี้สิน
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/ธนาคาร และหุ้นกู้ 

จำานวนรวม 22,364  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86 ของหนี้สินรวม รายละเอียดดังนี้

บรษิทัและบรษิทัย่อยได้นำาทีด่นิ อาคาร สิทธิการเช่าพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินและสิทธิการเช่าบางส่วนไปจดจำานองเป็น

หลักประกันเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืม 

ณ สิ้นปี 2555และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 26,076 ล้านบาท 24,375 ล้านบาทตามลำาดับ โดย ณ สิ้นปี 2556 

ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 7,481 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว 16,894 ล้านบาท 

(6)   ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำานวน 15,795 ล้านบาท และ 17,277 ล้านบาทตามลำาดับ 

โดย ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวน 1,482 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เนื่องจาก

- บริษัทและบริษัทย่อยมียอดกำาไรสำาหรับปีจำานวน 3,307 ล้านบาท  

- องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในบริษัทร่วม

จำานวน 80 ล้านบาท

- ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจำานวน 1,102 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 เมื่อ

วันที่ 19 เมษายน 2556 และในเดือนกันยายน 2556 บริษัท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำานวน 643 ล้านบาท สำาหรับผลการ

ดำาเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 

(7)   ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น คงเหลืออยู่

ดังต่อไปนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

รายการ ปี 2555 ปี 2556

สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 6,033 5,320

สัญญาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต 144 720

(หน่วย : ล้านบาท)
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จ่ายชำาระ ปี 2555 ปี 2556

ภายใน 1 ปี 19 23

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 62 61

มากกว่า 5 ปี 65 51

(หน่วย : ล้านบาท)

- บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและอาคารซึ่งมีอายุสัญญาโดยประมาณ 30 ปี 

และการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ซึ่งมีอายุสัญญาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า

ดำาเนินงานดังกล่าว ดังนี้

จ่ายชำาระ ปี 2555 ปี 2556

ภายใน 1 ปี 53 53

จ่ายชำาระ ปี 2555 ปี 2556

ภายใน 1 ปี 168 168

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 260 92

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญาเช่าอาคารและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์

แอนด์เฮ้าส์-II (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) สัญญาเช่ามีกำาหนดระยะเวลา 1 ปี ถึง 3 ปี โดยบริษัทย่อยสามารถต่ออายุสัญญาได้โดย

การแจ้งให้กองทุนฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันครบระยะเวลาการเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้

ทั้งนี้ หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนกำาหนด ให้ทำาหนังสือแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 30 วัน โดยจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเห็นชอบด้วย นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะไม่มี

การจ่ายชำาระค่าเช่ารายเดือนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มปิดปรับปรุงโครงการจนถึงวันที่เริ่มเปิดโครงการ

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทำาสัญญาเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิต้ี เฮ้าส์ โฮเทล

แอนด์ เรซิเดนซ์ (บริษัทร่วม) โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และให้คำามั่นที่จะเช่าต่ออีก 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่า

ออกไปอีกครั้งละ 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงแต่ละคราวโดยมีอัตราค่าเช่าคงที่และค่าเช่าผันแปร

ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556  บริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายสำาหรับค่าเช่าคงที่ตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้
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- บรษิทัและบรษิทัย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกบัสญัญาบรกิารต่างๆ ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 เป็นจำนวนเงนิ 17 ล้านบาท และ13 

ล้านบาท ตามลำาดับ

- บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งยังไม่ได้กำาหนดเรียกชำาระ ณ  สิ้นปี 2555 และ 2556 

เป็นจำานวนเงิน 19 ล้านบาทเท่ากัน 

- บรษิทัมหีนีส้นิทีอ่าจเกิดขึน้จากการคำา้ประกนัเงนิกูย้มืของ Harbour View Joint Stock Company เป็นจำานวนเท่ากบัร้อยละ 50 

ของภาระหนี้ที่บริษัทดังกล่าวมีอยู่กับธนาคารแห่งหน่ึง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556) บริษัทดังกล่าวมียอดหนี้คง

ค้างกับธนาคารแห่งนั้นตามงบการเงินซึ่งจัดทำาโดยฝ่ายบริหารซึ่งยังไม่ได้สอบทานโดยผู้สอบบัญชีจำานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ 

อเมริกา) อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้บันทึกสำารองเผื่อหนี้สินดังกล่าวไว้เป็นจำานวน 61 ล้านบาท

เท่ากับ ณ สิ้นปี 2555  

- บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุนการเงินให้กับบริษัทย่อยสำาหรับเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อใช้ใน

โครงการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทย่อยดังกล่าวมียอดหนี้คงค้างกับธนาคารดังกล่าวเป็น

จำานวนเงิน 80 ล้านบาท และ ไม่มียอดหนี้คงค้างกับธนาคารดังกล่าวตามลำาดับ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจำายอมรวมจำานวนประมาณ 34 ไร่ 

และ 35 ไร่ ตามลำาดับ ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ติดภาระจำายอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว

ปัจจยัและเหตุการณ์ทีอ่าจมผีลต่อฐานะการเงนิหรอืการด�าเนินงานในอนาคต
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ได้แก่ 

(1)   ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองและการชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่ยังไม่ทราบว่าจะยุติลงเมื่อใด ประกอบกับการจัดการเลือก

ตั้งก็ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังคงมีประเด็นข้อกฎหมายการเลือกตั้งที่ยังต้องใช้ระยะเวลาในการสรุปให้ชัดเจน จึงส่งผลให้

ประเทศไทยยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่แทนรัฐบาลรักษาการ จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลรักษาการไม่สามารถใช้อำานาจในการบริหารประเทศหรือใช้งบประมาณของรัฐบาลในการกระตุ้น

เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเต็มที่ตามภาวะการณ์ปกติโดยทั่วไป ประกอบกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการ

ชุมนุมประท้วงต่อต้านรฐับาลต่างๆ ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยอาจจะชะลอตัวลง ผูบ้รโิภคขาดความเชือ่มัน่ในการใช้จ่าย

และการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ และอาจเกิดการชะลอตัวของการลงทุนภาคธุรกิจ รวมทั้ง การเดินทางของชาวต่างชาติเพื่อ

เข้ามาทำางานหรือท่องเที่ยวในประเทศไทยอาจลดลงและมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม

ถงึแม้ว่า ปัจจยัดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่การชุมนุมประท้วง ทำาให้อตัราการเข้าพกัของธรุกจิ

โรงแรมลดลง ดังนั้น ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยก็ยังคงใช้นโยบายการดำาเนินงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ ด้วย

การควบคุมงบการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น โดยพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและ

บริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด แต่ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อยคิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากธุรกิจหลักของ

บริษัทและบริษัทย่อย
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  (2)    การเพิม่ข้ึนของราคาวสัดกุ่อสร้างและต้นทนุการพฒันาโครงการอืน่  อนัเนือ่งจากอตัราค่าจ้างแรงงานรายวนัขัน้ตำา่วนัละ 300 บาท 

และเงินเดือนระดับปริญญาตรีจบใหม่ขั้นตำ่าเดือนละ 15,000 บาท จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างและพัฒนาโครงการที่

ต้องเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยอาจไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้เพิ่มสูงขึ้นเท่ากับต้นทุนค่าก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นได้ ถ้าหาก

ภาวะการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันมากขึ้น 

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยก็ยังคงใช้นโยบายการดำาเนินงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ ด้วยการลดค่าใช้จ่าย

ที่ไม่จำาเป็น และยังคงมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้า การควบคุมต้นทุนการผลิต โดยปรับเปลี่ยนวิธีการ

ก่อสร้างบ้านจากระบบก่ออิฐฉาบปูนสำาหรับบ้านที่อยู่ในระดับล่าง-ระดับกลางเป็นระบบพรีคาสท์คอนกรีต เพื่อลดระยะเวลาการ

ผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และใช้ระยะเวลาให้สั้นลง 

นอกจากนี ้ บรษิทัและบรษิทัย่อยยงัมกีารศกึษาและวจิยัความต้องการของลกูค้ากลุม่ต่างๆ เพือ่ให้สามารถเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย

ของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างทั่วถึง และได้มีการขยายตลาดบ้านและอาคารที่พักอาศัยเพื่อขายไปยังกลุ่มลูกค้าระดับกลาง

และระดับล่างมากขึ้น รวมทัง้มีนโยบายท่ีจะปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นเงินทุนระยะปานกลาง

และระยะยาวเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งอาศัยแหล่งเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาว
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

ข้อมูลทางการเงิน

•  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
•  งบการเงิน
•  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Independent Auditor's Repor t

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 งบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลง  ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม สำาหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด 
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิด
ชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู ้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำา งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ
ของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบั
การจัดทำาและการนำาเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม  

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 
เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และนำาเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้นำามาถือ
ปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

พิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
(เดิมชื่อ บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด)
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2557
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7, 8 1,630,327,013   1,649,810,180   1,113,322,277   478,376,890     763,124,593     573,439,807     

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7, 9 91,177,925       87,774,810       67,321,657       51,176,671       68,305,703       58,020,845       

ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 10 22,557,805,114 21,697,163,358 16,426,938,092 9,222,109,469   8,783,894,231   6,840,172,302   

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 520,885,342     809,655,336     292,147,056     168,581,009     152,888,744     19,839,529       

สํารองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง 65,115,481       57,355,994       59,600,472       50,106,861       13,689,197       30,612,638       

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 36,180,538       194,717,365     216,745,572     18,304,064       127,355,077     140,607,983     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 24,901,491,413 24,496,477,043 18,176,075,126 9,988,654,964   9,909,257,545   7,662,693,104   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน 11 30,695,883       30,306,964       22,528,123       26,710,407       26,426,249       22,208,123       

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -                     -                     -                     3,393,027,000   3,393,027,000   3,388,027,500   

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 7,638,221,250   7,024,403,040   6,073,702,654   6,480,264,230   6,392,345,749   5,339,545,750   

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 14 1,998               1,998               1,998               1,998               1,998               1,998               

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 35,930,676       8,581,029         3,532,458         14,040,195,357 14,747,483,722 11,429,822,585 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 15 514,436,919     529,364,416     544,291,914     514,436,919     529,364,416     544,291,914     

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 339,123,312     505,678,786     1,433,913,818   250,023,733     440,750,668     1,375,494,714   

สิทธิการเช่า 17 848,411,187     928,100,879     1,512,365,076   848,411,187     928,100,879     1,512,365,076   

ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ 18 6,580,693,616   7,915,453,326   10,031,519,389 935,341,495     2,081,449,906   3,888,842,155   

เงินมัดจําการเช่าที่ดินและอาคาร 85,471,019       90,430,386       95,389,753       85,471,019       90,430,386       95,389,753       

เงินมัดจําการซื้อที่ดิน 317,259,000     9,922,500         56,130,824       -                     -                     4,720,000         

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4, 27 321,245,335     297,335,109     227,909,321     191,139,487     177,736,182     123,467,159     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7 38,795,134       35,272,356       31,097,121       20,117,713       20,361,888       20,898,824       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 16,750,285,329 17,374,850,789 20,032,382,449 26,785,140,545 28,827,479,043 27,745,075,551 

รวมสินทรัพย์ 41,651,776,742 41,871,327,832 38,208,457,575 36,773,795,509 38,736,736,588 35,407,768,655 

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7, 8 1,630,327,013   1,649,810,180   1,113,322,277   478,376,890     763,124,593     573,439,807     

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7, 9 91,177,925       87,774,810       67,321,657       51,176,671       68,305,703       58,020,845       

ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 10 22,557,805,114 21,697,163,358 16,426,938,092 9,222,109,469   8,783,894,231   6,840,172,302   

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 520,885,342     809,655,336     292,147,056     168,581,009     152,888,744     19,839,529       

สํารองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง 65,115,481       57,355,994       59,600,472       50,106,861       13,689,197       30,612,638       

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 36,180,538       194,717,365     216,745,572     18,304,064       127,355,077     140,607,983     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 24,901,491,413 24,496,477,043 18,176,075,126 9,988,654,964   9,909,257,545   7,662,693,104   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน 11 30,695,883       30,306,964       22,528,123       26,710,407       26,426,249       22,208,123       

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -                     -                     -                     3,393,027,000   3,393,027,000   3,388,027,500   

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 7,638,221,250   7,024,403,040   6,073,702,654   6,480,264,230   6,392,345,749   5,339,545,750   

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 14 1,998               1,998               1,998               1,998               1,998               1,998               

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 35,930,676       8,581,029         3,532,458         14,040,195,357 14,747,483,722 11,429,822,585 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 15 514,436,919     529,364,416     544,291,914     514,436,919     529,364,416     544,291,914     

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 339,123,312     505,678,786     1,433,913,818   250,023,733     440,750,668     1,375,494,714   

สิทธิการเช่า 17 848,411,187     928,100,879     1,512,365,076   848,411,187     928,100,879     1,512,365,076   

ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ 18 6,580,693,616   7,915,453,326   10,031,519,389 935,341,495     2,081,449,906   3,888,842,155   

เงินมัดจําการเช่าที่ดินและอาคาร 85,471,019       90,430,386       95,389,753       85,471,019       90,430,386       95,389,753       

เงินมัดจําการซื้อที่ดิน 317,259,000     9,922,500         56,130,824       -                     -                     4,720,000         

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4, 27 321,245,335     297,335,109     227,909,321     191,139,487     177,736,182     123,467,159     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7 38,795,134       35,272,356       31,097,121       20,117,713       20,361,888       20,898,824       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 16,750,285,329 17,374,850,789 20,032,382,449 26,785,140,545 28,827,479,043 27,745,075,551 

รวมสินทรัพย์ 41,651,776,742 41,871,327,832 38,208,457,575 36,773,795,509 38,736,736,588 35,407,768,655 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 19 -                     700,000,000     -                     -                     700,000,000     -                     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 7, 20 882,391,863     804,827,547     545,918,396     360,259,199     442,536,801     307,001,234     

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 21 -                     80,001,000       294,353,000     -                     -                     -                     

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 22 3,985,000,000   2,000,000,000   5,700,000,000   3,985,000,000   2,000,000,000   5,700,000,000   

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 19 323,358,012     4,571,860,851   3,683,131,730   323,358,012     4,571,860,851   3,683,131,730   

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 -                     -                     -                     156,350,701     145,310,561     142,793,342     

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 303,182,697     528,234,919     11,286,815       28,737,971       412,945,927     -                     

ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน 24 232,170,577     182,041,020     201,276,575     105,135,806     93,295,547       115,095,687     

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 7 677,820,518     493,089,059     226,135,389     559,384,859     200,035,859     55,973,599       

เงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริการ 7 101,713,100     100,789,292     114,611,022     75,867,569       73,668,253       89,238,780       

เงินประกันงานก่อสร้าง 450,432,537     352,857,953     264,468,942     172,578,400     128,927,432     130,176,593     

ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 7 27,224,000       27,224,000       27,224,000       27,224,000       27,224,000       27,224,000       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7 497,566,644     345,303,617     201,017,573     202,476,252     145,085,302     104,528,220     

รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,480,859,948   10,186,229,258 11,269,423,442 5,996,372,769   8,940,890,533   10,355,163,185 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 21 -                     -                     722,648,000     -                     -                     -                     

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งปี 22 16,012,000,000 15,012,000,000 12,000,000,000 16,012,000,000 15,012,000,000 12,000,000,000 

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 -                     -                     -                     272,814,985     246,190,824     252,297,595     

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 23 110,830,925     108,476,747     77,171,843       81,227,362       84,383,947       70,262,516       

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 7, 24 174,569,709     146,144,595     80,046,253       174,569,709     146,144,595     80,046,253       

ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้

   ภายในหนึ่งปี 7 595,856,645     623,023,312     649,266,935     595,856,645     623,023,312     649,266,935     

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4, 27 363,282           288,391           230,809           -                     -                     -                     

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 16,893,620,561 15,889,933,045 13,529,363,840 17,136,468,701 16,111,742,678 13,051,873,299 

รวมหนี้สิน 24,374,480,509 26,076,162,303 24,798,787,282 23,132,841,470 25,052,633,211 23,407,036,484 

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 19 -                     700,000,000     -                     -                     700,000,000     -                     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 7, 20 882,391,863     804,827,547     545,918,396     360,259,199     442,536,801     307,001,234     

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 21 -                     80,001,000       294,353,000     -                     -                     -                     

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 22 3,985,000,000   2,000,000,000   5,700,000,000   3,985,000,000   2,000,000,000   5,700,000,000   

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 19 323,358,012     4,571,860,851   3,683,131,730   323,358,012     4,571,860,851   3,683,131,730   

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 -                     -                     -                     156,350,701     145,310,561     142,793,342     

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 303,182,697     528,234,919     11,286,815       28,737,971       412,945,927     -                     

ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน 24 232,170,577     182,041,020     201,276,575     105,135,806     93,295,547       115,095,687     

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 7 677,820,518     493,089,059     226,135,389     559,384,859     200,035,859     55,973,599       

เงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริการ 7 101,713,100     100,789,292     114,611,022     75,867,569       73,668,253       89,238,780       

เงินประกันงานก่อสร้าง 450,432,537     352,857,953     264,468,942     172,578,400     128,927,432     130,176,593     

ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 7 27,224,000       27,224,000       27,224,000       27,224,000       27,224,000       27,224,000       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7 497,566,644     345,303,617     201,017,573     202,476,252     145,085,302     104,528,220     

รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,480,859,948   10,186,229,258 11,269,423,442 5,996,372,769   8,940,890,533   10,355,163,185 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 21 -                     -                     722,648,000     -                     -                     -                     

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งปี 22 16,012,000,000 15,012,000,000 12,000,000,000 16,012,000,000 15,012,000,000 12,000,000,000 

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 -                     -                     -                     272,814,985     246,190,824     252,297,595     

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 23 110,830,925     108,476,747     77,171,843       81,227,362       84,383,947       70,262,516       

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 7, 24 174,569,709     146,144,595     80,046,253       174,569,709     146,144,595     80,046,253       

ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้

   ภายในหนึ่งปี 7 595,856,645     623,023,312     649,266,935     595,856,645     623,023,312     649,266,935     

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4, 27 363,282           288,391           230,809           -                     -                     -                     

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 16,893,620,561 15,889,933,045 13,529,363,840 17,136,468,701 16,111,742,678 13,051,873,299 

รวมหนี้สิน 24,374,480,509 26,076,162,303 24,798,787,282 23,132,841,470 25,052,633,211 23,407,036,484 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 25

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 9,183,784,692 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

         (1 มกราคม 2555: หุ้นสามัญ 8,883,558,370 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 9,183,784,692   9,183,784,692   8,883,558,370   9,183,784,692   9,183,784,692   8,883,558,370   

   ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 9,183,767,553 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

         (1 มกราคม 2555: หุ้นสามัญ 8,477,339,715 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 9,183,767,553   9,183,767,553   8,477,339,715   9,183,767,553   9,183,767,553   8,477,339,715   

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

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 26 611,866,251     526,779,581     441,120,546     611,866,251     526,779,581     441,120,546     

   ยังไม่ได้จัดสรร 7,117,006,693   5,639,646,936   4,070,320,615   3,466,072,827   3,594,308,835   2,703,024,502   

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (14,590,378)      65,725,345       41,643,303       1,294               1,294               1,294               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,277,296,233 15,795,165,529 13,409,670,293 13,640,954,039 13,684,103,377 12,000,732,171 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,651,776,742 41,871,327,832 38,208,457,575 36,773,795,509 38,736,736,588 35,407,768,655 

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 25

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 9,183,784,692 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

         (1 มกราคม 2555: หุ้นสามัญ 8,883,558,370 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 9,183,784,692   9,183,784,692   8,883,558,370   9,183,784,692   9,183,784,692   8,883,558,370   

   ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 9,183,767,553 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

         (1 มกราคม 2555: หุ้นสามัญ 8,477,339,715 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 9,183,767,553   9,183,767,553   8,477,339,715   9,183,767,553   9,183,767,553   8,477,339,715   

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

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 26 611,866,251     526,779,581     441,120,546     611,866,251     526,779,581     441,120,546     

   ยังไม่ได้จัดสรร 7,117,006,693   5,639,646,936   4,070,320,615   3,466,072,827   3,594,308,835   2,703,024,502   

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (14,590,378)      65,725,345       41,643,303       1,294               1,294               1,294               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,277,296,233 15,795,165,529 13,409,670,293 13,640,954,039 13,684,103,377 12,000,732,171 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,651,776,742 41,871,327,832 38,208,457,575 36,773,795,509 38,736,736,588 35,407,768,655 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 7 18,477,407,811    11,984,369,166    5,274,431,732      3,841,539,415      

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 7 1,221,514,731      1,092,440,562      522,237,940         710,984,370         

รายได้อื่น

   เงินปันผลรับ 7, 12, 13 -                         -                         1,266,610,427      361,986,743         

   ดอกเบี้ยรับ 7 16,359,086          18,992,539          578,680,843         576,680,387         

   รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด 11,444,809          12,178,227          194,773               8,941,648            

   กําไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคาร

      ของโครงการพักอาศัย 7, 16 139,879,477         1,183,613,564      139,879,477         1,784,339,542      

   อื่น ๆ 7 132,017,116         117,838,415         88,288,895          88,897,963          

รวมรายได้ 19,998,623,030    14,409,432,473    7,870,324,087      7,373,370,068      

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 7 12,488,845,404    8,309,566,826      3,594,002,144      2,628,472,493      

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 7 822,839,170         717,933,888         301,115,923         422,537,974         

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,759,685,961      1,112,486,780      560,757,880         369,811,809         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7 1,634,136,867      1,526,161,873      814,176,692         903,783,747         

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของโครงการ 7, 16 65,033,513          76,562,647          94,709,000          111,499,000         

รวมค่าใช้จ่าย 16,770,540,915    11,742,712,014    5,364,761,639      4,436,105,023      

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,228,082,115      2,666,720,459      2,505,562,448      2,937,265,045      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 943,151,875         801,594,712         -                         -                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,171,233,990      3,468,315,171      2,505,562,448      2,937,265,045      

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 7 (228,061,815)        (294,807,114)        (663,215,214)        (726,087,495)        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,943,172,175      3,173,508,057      1,842,347,234      2,211,177,550      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (635,843,001)        (723,450,945)        (140,613,825)        (444,834,089)        

กําไรสําหรับปี 3,307,329,174      2,450,057,112      1,701,733,409      1,766,343,461      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23, 27 -                         (10,167,387)         -                         (4,495,724)           

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13, 27 (80,315,723)         24,082,042          -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (80,315,723)         13,914,655          -                         (4,495,724)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,227,013,451      2,463,971,767      1,701,733,409      1,761,847,737      

กําไรต่อหุ้น 29
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

   กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.36 0.27 0.19 0.19

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 7 18,477,407,811    11,984,369,166    5,274,431,732      3,841,539,415      

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 7 1,221,514,731      1,092,440,562      522,237,940         710,984,370         

รายได้อื่น

   เงินปันผลรับ 7, 12, 13 -                         -                         1,266,610,427      361,986,743         

   ดอกเบี้ยรับ 7 16,359,086          18,992,539          578,680,843         576,680,387         

   รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด 11,444,809          12,178,227          194,773               8,941,648            

   กําไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคาร

      ของโครงการพักอาศัย 7, 16 139,879,477         1,183,613,564      139,879,477         1,784,339,542      

   อื่น ๆ 7 132,017,116         117,838,415         88,288,895          88,897,963          

รวมรายได้ 19,998,623,030    14,409,432,473    7,870,324,087      7,373,370,068      

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 7 12,488,845,404    8,309,566,826      3,594,002,144      2,628,472,493      

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 7 822,839,170         717,933,888         301,115,923         422,537,974         

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,759,685,961      1,112,486,780      560,757,880         369,811,809         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7 1,634,136,867      1,526,161,873      814,176,692         903,783,747         

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของโครงการ 7, 16 65,033,513          76,562,647          94,709,000          111,499,000         

รวมค่าใช้จ่าย 16,770,540,915    11,742,712,014    5,364,761,639      4,436,105,023      

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,228,082,115      2,666,720,459      2,505,562,448      2,937,265,045      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 943,151,875         801,594,712         -                         -                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,171,233,990      3,468,315,171      2,505,562,448      2,937,265,045      

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 7 (228,061,815)        (294,807,114)        (663,215,214)        (726,087,495)        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,943,172,175      3,173,508,057      1,842,347,234      2,211,177,550      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (635,843,001)        (723,450,945)        (140,613,825)        (444,834,089)        

กําไรสําหรับปี 3,307,329,174      2,450,057,112      1,701,733,409      1,766,343,461      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23, 27 -                         (10,167,387)         -                         (4,495,724)           

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13, 27 (80,315,723)         24,082,042          -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (80,315,723)         13,914,655          -                         (4,495,724)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,227,013,451      2,463,971,767      1,701,733,409      1,761,847,737      

กําไรต่อหุ้น 29
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

   กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.36 0.27 0.19 0.19

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 7 18,477,407,811    11,984,369,166    5,274,431,732      3,841,539,415      

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 7 1,221,514,731      1,092,440,562      522,237,940         710,984,370         

รายได้อื่น

   เงินปันผลรับ 7, 12, 13 -                         -                         1,266,610,427      361,986,743         

   ดอกเบี้ยรับ 7 16,359,086          18,992,539          578,680,843         576,680,387         

   รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด 11,444,809          12,178,227          194,773               8,941,648            

   กําไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคาร

      ของโครงการพักอาศัย 7, 16 139,879,477         1,183,613,564      139,879,477         1,784,339,542      

   อื่น ๆ 7 132,017,116         117,838,415         88,288,895          88,897,963          

รวมรายได้ 19,998,623,030    14,409,432,473    7,870,324,087      7,373,370,068      

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 7 12,488,845,404    8,309,566,826      3,594,002,144      2,628,472,493      

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 7 822,839,170         717,933,888         301,115,923         422,537,974         

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,759,685,961      1,112,486,780      560,757,880         369,811,809         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7 1,634,136,867      1,526,161,873      814,176,692         903,783,747         

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของโครงการ 7, 16 65,033,513          76,562,647          94,709,000          111,499,000         

รวมค่าใช้จ่าย 16,770,540,915    11,742,712,014    5,364,761,639      4,436,105,023      

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,228,082,115      2,666,720,459      2,505,562,448      2,937,265,045      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 943,151,875         801,594,712         -                         -                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,171,233,990      3,468,315,171      2,505,562,448      2,937,265,045      

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 7 (228,061,815)        (294,807,114)        (663,215,214)        (726,087,495)        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,943,172,175      3,173,508,057      1,842,347,234      2,211,177,550      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (635,843,001)        (723,450,945)        (140,613,825)        (444,834,089)        

กําไรสําหรับปี 3,307,329,174      2,450,057,112      1,701,733,409      1,766,343,461      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23, 27 -                         (10,167,387)         -                         (4,495,724)           

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13, 27 (80,315,723)         24,082,042          -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (80,315,723)         13,914,655          -                         (4,495,724)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,227,013,451      2,463,971,767      1,701,733,409      1,761,847,737      

กําไรต่อหุ้น 29
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

   กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.36 0.27 0.19 0.19

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 7 18,477,407,811    11,984,369,166    5,274,431,732      3,841,539,415      

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 7 1,221,514,731      1,092,440,562      522,237,940         710,984,370         

รายได้อื่น

   เงินปันผลรับ 7, 12, 13 -                         -                         1,266,610,427      361,986,743         

   ดอกเบี้ยรับ 7 16,359,086          18,992,539          578,680,843         576,680,387         

   รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด 11,444,809          12,178,227          194,773               8,941,648            

   กําไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคาร

      ของโครงการพักอาศัย 7, 16 139,879,477         1,183,613,564      139,879,477         1,784,339,542      

   อื่น ๆ 7 132,017,116         117,838,415         88,288,895          88,897,963          

รวมรายได้ 19,998,623,030    14,409,432,473    7,870,324,087      7,373,370,068      

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 7 12,488,845,404    8,309,566,826      3,594,002,144      2,628,472,493      

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 7 822,839,170         717,933,888         301,115,923         422,537,974         

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,759,685,961      1,112,486,780      560,757,880         369,811,809         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7 1,634,136,867      1,526,161,873      814,176,692         903,783,747         

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของโครงการ 7, 16 65,033,513          76,562,647          94,709,000          111,499,000         

รวมค่าใช้จ่าย 16,770,540,915    11,742,712,014    5,364,761,639      4,436,105,023      

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,228,082,115      2,666,720,459      2,505,562,448      2,937,265,045      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 943,151,875         801,594,712         -                         -                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,171,233,990      3,468,315,171      2,505,562,448      2,937,265,045      

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 7 (228,061,815)        (294,807,114)        (663,215,214)        (726,087,495)        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,943,172,175      3,173,508,057      1,842,347,234      2,211,177,550      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (635,843,001)        (723,450,945)        (140,613,825)        (444,834,089)        

กําไรสําหรับปี 3,307,329,174      2,450,057,112      1,701,733,409      1,766,343,461      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23, 27 -                         (10,167,387)         -                         (4,495,724)           

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13, 27 (80,315,723)         24,082,042          -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (80,315,723)         13,914,655          -                         (4,495,724)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,227,013,451      2,463,971,767      1,701,733,409      1,761,847,737      

กําไรต่อหุ้น 29
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

   กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.36 0.27 0.19 0.19

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 7 18,477,407,811    11,984,369,166    5,274,431,732      3,841,539,415      

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 7 1,221,514,731      1,092,440,562      522,237,940         710,984,370         

รายได้อื่น

   เงินปันผลรับ 7, 12, 13 -                         -                         1,266,610,427      361,986,743         

   ดอกเบี้ยรับ 7 16,359,086          18,992,539          578,680,843         576,680,387         

   รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด 11,444,809          12,178,227          194,773               8,941,648            

   กําไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคาร

      ของโครงการพักอาศัย 7, 16 139,879,477         1,183,613,564      139,879,477         1,784,339,542      

   อื่น ๆ 7 132,017,116         117,838,415         88,288,895          88,897,963          

รวมรายได้ 19,998,623,030    14,409,432,473    7,870,324,087      7,373,370,068      

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 7 12,488,845,404    8,309,566,826      3,594,002,144      2,628,472,493      

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 7 822,839,170         717,933,888         301,115,923         422,537,974         

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,759,685,961      1,112,486,780      560,757,880         369,811,809         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7 1,634,136,867      1,526,161,873      814,176,692         903,783,747         

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของโครงการ 7, 16 65,033,513          76,562,647          94,709,000          111,499,000         

รวมค่าใช้จ่าย 16,770,540,915    11,742,712,014    5,364,761,639      4,436,105,023      

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,228,082,115      2,666,720,459      2,505,562,448      2,937,265,045      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 943,151,875         801,594,712         -                         -                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,171,233,990      3,468,315,171      2,505,562,448      2,937,265,045      

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 7 (228,061,815)        (294,807,114)        (663,215,214)        (726,087,495)        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,943,172,175      3,173,508,057      1,842,347,234      2,211,177,550      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (635,843,001)        (723,450,945)        (140,613,825)        (444,834,089)        

กําไรสําหรับปี 3,307,329,174      2,450,057,112      1,701,733,409      1,766,343,461      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23, 27 -                         (10,167,387)         -                         (4,495,724)           

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13, 27 (80,315,723)         24,082,042          -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (80,315,723)         13,914,655          -                         (4,495,724)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,227,013,451      2,463,971,767      1,701,733,409      1,761,847,737      

กําไรต่อหุ้น 29
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

   กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.36 0.27 0.19 0.19

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 7 18,477,407,811    11,984,369,166    5,274,431,732      3,841,539,415      

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 7 1,221,514,731      1,092,440,562      522,237,940         710,984,370         

รายได้อื่น

   เงินปันผลรับ 7, 12, 13 -                         -                         1,266,610,427      361,986,743         

   ดอกเบี้ยรับ 7 16,359,086          18,992,539          578,680,843         576,680,387         

   รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด 11,444,809          12,178,227          194,773               8,941,648            

   กําไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคาร

      ของโครงการพักอาศัย 7, 16 139,879,477         1,183,613,564      139,879,477         1,784,339,542      

   อื่น ๆ 7 132,017,116         117,838,415         88,288,895          88,897,963          

รวมรายได้ 19,998,623,030    14,409,432,473    7,870,324,087      7,373,370,068      

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 7 12,488,845,404    8,309,566,826      3,594,002,144      2,628,472,493      

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 7 822,839,170         717,933,888         301,115,923         422,537,974         

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,759,685,961      1,112,486,780      560,757,880         369,811,809         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7 1,634,136,867      1,526,161,873      814,176,692         903,783,747         

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของโครงการ 7, 16 65,033,513          76,562,647          94,709,000          111,499,000         

รวมค่าใช้จ่าย 16,770,540,915    11,742,712,014    5,364,761,639      4,436,105,023      

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,228,082,115      2,666,720,459      2,505,562,448      2,937,265,045      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 943,151,875         801,594,712         -                         -                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,171,233,990      3,468,315,171      2,505,562,448      2,937,265,045      

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 7 (228,061,815)        (294,807,114)        (663,215,214)        (726,087,495)        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,943,172,175      3,173,508,057      1,842,347,234      2,211,177,550      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (635,843,001)        (723,450,945)        (140,613,825)        (444,834,089)        

กําไรสําหรับปี 3,307,329,174      2,450,057,112      1,701,733,409      1,766,343,461      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23, 27 -                         (10,167,387)         -                         (4,495,724)           

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13, 27 (80,315,723)         24,082,042          -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (80,315,723)         13,914,655          -                         (4,495,724)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,227,013,451      2,463,971,767      1,701,733,409      1,761,847,737      

กําไรต่อหุ้น 29
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

   กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.36 0.27 0.19 0.19

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 7 18,477,407,811    11,984,369,166    5,274,431,732      3,841,539,415      

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 7 1,221,514,731      1,092,440,562      522,237,940         710,984,370         

รายได้อื่น

   เงินปันผลรับ 7, 12, 13 -                         -                         1,266,610,427      361,986,743         

   ดอกเบี้ยรับ 7 16,359,086          18,992,539          578,680,843         576,680,387         

   รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด 11,444,809          12,178,227          194,773               8,941,648            

   กําไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคาร

      ของโครงการพักอาศัย 7, 16 139,879,477         1,183,613,564      139,879,477         1,784,339,542      

   อื่น ๆ 7 132,017,116         117,838,415         88,288,895          88,897,963          

รวมรายได้ 19,998,623,030    14,409,432,473    7,870,324,087      7,373,370,068      

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 7 12,488,845,404    8,309,566,826      3,594,002,144      2,628,472,493      

ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 7 822,839,170         717,933,888         301,115,923         422,537,974         

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,759,685,961      1,112,486,780      560,757,880         369,811,809         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7 1,634,136,867      1,526,161,873      814,176,692         903,783,747         

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของโครงการ 7, 16 65,033,513          76,562,647          94,709,000          111,499,000         

รวมค่าใช้จ่าย 16,770,540,915    11,742,712,014    5,364,761,639      4,436,105,023      

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,228,082,115      2,666,720,459      2,505,562,448      2,937,265,045      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 943,151,875         801,594,712         -                         -                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,171,233,990      3,468,315,171      2,505,562,448      2,937,265,045      

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 7 (228,061,815)        (294,807,114)        (663,215,214)        (726,087,495)        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,943,172,175      3,173,508,057      1,842,347,234      2,211,177,550      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (635,843,001)        (723,450,945)        (140,613,825)        (444,834,089)        

กําไรสําหรับปี 3,307,329,174      2,450,057,112      1,701,733,409      1,766,343,461      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23, 27 -                         (10,167,387)         -                         (4,495,724)           

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13, 27 (80,315,723)         24,082,042          -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (80,315,723)         13,914,655          -                         (4,495,724)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,227,013,451      2,463,971,767      1,701,733,409      1,761,847,737      

กําไรต่อหุ้น 29
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

   กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.36 0.27 0.19 0.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี 3,943,172,175          3,173,508,057      1,842,347,234      2,211,177,550      

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย 12,488,845,404        8,309,566,826      3,594,002,144      2,628,472,493      

   ค่าเส่ือมราคา 76,258,872              104,537,029        51,835,012          90,465,002          

   ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า 94,590,985              111,744,629        94,590,985          111,744,629        

   ค่าตัดจําหน่ายอื่น ๆ 4,959,367                4,959,367            4,959,367            4,959,367            

   กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (1,864,925)               (607,589)             (267,157)             (497,825)             

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (943,151,875)           (801,594,712)       -                         -                         

   รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด (11,444,809)             (12,178,227)         (194,773)             (8,941,648)           

   ดอกเบี้ยรับ (16,359,086)             (18,992,539)         (578,680,843)       (576,680,387)       

   เงินปันผลรับ -                            -                         (1,266,610,427)     (361,986,743)       

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์ (2,012,435)               3,960,446            (2,047,602)           4,054,135            

   กําไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคารของโครงการพักอาศัย (139,879,477)           (1,183,613,564)     (139,879,477)       (1,784,339,542)     

   ค่าเผ่ือผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง -                            19,145,249          -                         19,145,249          

สํารองค่าเผ่ือค่าใช้จ่ายในประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของโครงการ 65 033 513 76 562 647 94 709 000 111 499 000   สารองคาเผอคาใชจายในประกนรายไดคาเชาขนตาของโครงการ 65,033,513            76,562,647        94,709,000          111,499,000      

   สํารองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ -                            64,308,059          -                         59,934,995          

   โอนกลับสํารองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (39,983,296)             (30,882,983)         (39,983,296)         (22,326,444)         

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15,542,678              19,084,437          10,031,915          8,990,542            

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 186,337,933            253,674,462        633,252,580        698,871,984        

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 15,720,045,024        10,093,181,594    4,298,064,662      3,194,542,357      

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (3,403,115)               (20,453,153)         17,129,033          (10,284,858)         

   ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง (7,652,711,742)         (6,548,928,399)     (2,398,792,603)     (1,892,338,693)     

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 288,769,994            (517,508,280)       (15,692,265)         (133,049,215)       

   สํารองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง (7,759,488)               2,244,478            (36,417,665)         16,923,441          

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 160,175,902            22,612,249          109,049,559        13,252,906          

   ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ (3,644,385,700)         (4,140,085,274)     (209,587,836)       (589,085,766)       

   เงินมัดจําการซื้อที่ดิน (317,259,000)           10,143,500          -                         -                         

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (3,522,679)               (4,175,235)           244,175              536,936              

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 104,871,961            171,468,937        (55,015,984)         47,918,012          

   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 169,009,602            252,888,274        332,377,107        126,760,284        

   เงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริการ 923,809                  (13,821,730)         2,199,316            (15,570,527)         

   เงินประกันงานก่อสร้าง 97,574,585              88,389,011          43,650,968          (1,249,161)           

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 202,393,965            123,768,289        62,918,039          18,756,942          

   ชําระค่าใช้จ่ายในการคํ้าประกันรายได้ค่าเช่าข้ันตํ่าของโครงการ (88,663,699)             -                         (88,663,699)         -                         

   ชําระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง (10,500,000)             (2,212,573)           (10,500,000)         (2,212,573)           

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (13,188,500)             (471,100)             (6,875,330)           (471,100)             

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 5,002,370,919          (482,959,412)       2,044,087,477      774,428,985        

   จ่ายดอกเบี้ย (831,992,819)           (926,270,578)       (850,617,635)       (909,982,657)       

   จ่ายภาษีเงินได้ (886,369,631)         (272,648,711)     (538,223,633)       (85,050,921)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 3,284,008,469          (1,681,878,701)     655,246,209        (220,604,593)       

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี 3,943,172,175          3,173,508,057      1,842,347,234      2,211,177,550      

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย 12,488,845,404        8,309,566,826      3,594,002,144      2,628,472,493      

   ค่าเส่ือมราคา 76,258,872              104,537,029        51,835,012          90,465,002          

   ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า 94,590,985              111,744,629        94,590,985          111,744,629        

   ค่าตัดจําหน่ายอื่น ๆ 4,959,367                4,959,367            4,959,367            4,959,367            

   กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (1,864,925)               (607,589)             (267,157)             (497,825)             

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (943,151,875)           (801,594,712)       -                         -                         

   รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด (11,444,809)             (12,178,227)         (194,773)             (8,941,648)           

   ดอกเบี้ยรับ (16,359,086)             (18,992,539)         (578,680,843)       (576,680,387)       

   เงินปันผลรับ -                            -                         (1,266,610,427)     (361,986,743)       

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์ (2,012,435)               3,960,446            (2,047,602)           4,054,135            

   กําไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคารของโครงการพักอาศัย (139,879,477)           (1,183,613,564)     (139,879,477)       (1,784,339,542)     

   ค่าเผ่ือผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง -                            19,145,249          -                         19,145,249          

สํารองค่าเผ่ือค่าใช้จ่ายในประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของโครงการ 65 033 513 76 562 647 94 709 000 111 499 000   สารองคาเผอคาใชจายในประกนรายไดคาเชาขนตาของโครงการ 65,033,513            76,562,647        94,709,000          111,499,000      

   สํารองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ -                            64,308,059          -                         59,934,995          

   โอนกลับสํารองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (39,983,296)             (30,882,983)         (39,983,296)         (22,326,444)         

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15,542,678              19,084,437          10,031,915          8,990,542            

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 186,337,933            253,674,462        633,252,580        698,871,984        

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 15,720,045,024        10,093,181,594    4,298,064,662      3,194,542,357      

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (3,403,115)               (20,453,153)         17,129,033          (10,284,858)         

   ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง (7,652,711,742)         (6,548,928,399)     (2,398,792,603)     (1,892,338,693)     

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 288,769,994            (517,508,280)       (15,692,265)         (133,049,215)       

   สํารองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง (7,759,488)               2,244,478            (36,417,665)         16,923,441          

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 160,175,902            22,612,249          109,049,559        13,252,906          

   ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ (3,644,385,700)         (4,140,085,274)     (209,587,836)       (589,085,766)       

   เงินมัดจําการซื้อที่ดิน (317,259,000)           10,143,500          -                         -                         

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (3,522,679)               (4,175,235)           244,175              536,936              

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 104,871,961            171,468,937        (55,015,984)         47,918,012          

   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 169,009,602            252,888,274        332,377,107        126,760,284        

   เงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริการ 923,809                  (13,821,730)         2,199,316            (15,570,527)         

   เงินประกันงานก่อสร้าง 97,574,585              88,389,011          43,650,968          (1,249,161)           

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 202,393,965            123,768,289        62,918,039          18,756,942          

   ชําระค่าใช้จ่ายในการคํ้าประกันรายได้ค่าเช่าข้ันตํ่าของโครงการ (88,663,699)             -                         (88,663,699)         -                         

   ชําระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง (10,500,000)             (2,212,573)           (10,500,000)         (2,212,573)           

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (13,188,500)             (471,100)             (6,875,330)           (471,100)             

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 5,002,370,919          (482,959,412)       2,044,087,477      774,428,985        

   จ่ายดอกเบี้ย (831,992,819)           (926,270,578)       (850,617,635)       (909,982,657)       

   จ่ายภาษีเงินได้ (886,369,631)         (272,648,711)     (538,223,633)       (85,050,921)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 3,284,008,469          (1,681,878,701)     655,246,209        (220,604,593)       

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี 3,943,172,175          3,173,508,057      1,842,347,234      2,211,177,550      

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย 12,488,845,404        8,309,566,826      3,594,002,144      2,628,472,493      

   ค่าเส่ือมราคา 76,258,872              104,537,029        51,835,012          90,465,002          

   ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า 94,590,985              111,744,629        94,590,985          111,744,629        

   ค่าตัดจําหน่ายอื่น ๆ 4,959,367                4,959,367            4,959,367            4,959,367            

   กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (1,864,925)               (607,589)             (267,157)             (497,825)             

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (943,151,875)           (801,594,712)       -                         -                         

   รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด (11,444,809)             (12,178,227)         (194,773)             (8,941,648)           

   ดอกเบี้ยรับ (16,359,086)             (18,992,539)         (578,680,843)       (576,680,387)       

   เงินปันผลรับ -                            -                         (1,266,610,427)     (361,986,743)       

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์ (2,012,435)               3,960,446            (2,047,602)           4,054,135            

   กําไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคารของโครงการพักอาศัย (139,879,477)           (1,183,613,564)     (139,879,477)       (1,784,339,542)     

   ค่าเผ่ือผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง -                            19,145,249          -                         19,145,249          

สํารองค่าเผ่ือค่าใช้จ่ายในประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของโครงการ 65 033 513 76 562 647 94 709 000 111 499 000   สารองคาเผอคาใชจายในประกนรายไดคาเชาขนตาของโครงการ 65,033,513            76,562,647        94,709,000          111,499,000      

   สํารองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ -                            64,308,059          -                         59,934,995          

   โอนกลับสํารองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (39,983,296)             (30,882,983)         (39,983,296)         (22,326,444)         

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15,542,678              19,084,437          10,031,915          8,990,542            

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 186,337,933            253,674,462        633,252,580        698,871,984        

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 15,720,045,024        10,093,181,594    4,298,064,662      3,194,542,357      

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (3,403,115)               (20,453,153)         17,129,033          (10,284,858)         

   ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง (7,652,711,742)         (6,548,928,399)     (2,398,792,603)     (1,892,338,693)     

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 288,769,994            (517,508,280)       (15,692,265)         (133,049,215)       

   สํารองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง (7,759,488)               2,244,478            (36,417,665)         16,923,441          

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 160,175,902            22,612,249          109,049,559        13,252,906          

   ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ (3,644,385,700)         (4,140,085,274)     (209,587,836)       (589,085,766)       

   เงินมัดจําการซื้อที่ดิน (317,259,000)           10,143,500          -                         -                         

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (3,522,679)               (4,175,235)           244,175              536,936              

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 104,871,961            171,468,937        (55,015,984)         47,918,012          

   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 169,009,602            252,888,274        332,377,107        126,760,284        

   เงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริการ 923,809                  (13,821,730)         2,199,316            (15,570,527)         

   เงินประกันงานก่อสร้าง 97,574,585              88,389,011          43,650,968          (1,249,161)           

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 202,393,965            123,768,289        62,918,039          18,756,942          

   ชําระค่าใช้จ่ายในการคํ้าประกันรายได้ค่าเช่าข้ันตํ่าของโครงการ (88,663,699)             -                         (88,663,699)         -                         

   ชําระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง (10,500,000)             (2,212,573)           (10,500,000)         (2,212,573)           

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (13,188,500)             (471,100)             (6,875,330)           (471,100)             

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 5,002,370,919          (482,959,412)       2,044,087,477      774,428,985        

   จ่ายดอกเบี้ย (831,992,819)           (926,270,578)       (850,617,635)       (909,982,657)       

   จ่ายภาษีเงินได้ (886,369,631)         (272,648,711)     (538,223,633)       (85,050,921)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 3,284,008,469          (1,681,878,701)     655,246,209        (220,604,593)       

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี 3,943,172,175          3,173,508,057      1,842,347,234      2,211,177,550      

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย 12,488,845,404        8,309,566,826      3,594,002,144      2,628,472,493      

   ค่าเส่ือมราคา 76,258,872              104,537,029        51,835,012          90,465,002          

   ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า 94,590,985              111,744,629        94,590,985          111,744,629        

   ค่าตัดจําหน่ายอื่น ๆ 4,959,367                4,959,367            4,959,367            4,959,367            

   กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (1,864,925)               (607,589)             (267,157)             (497,825)             

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (943,151,875)           (801,594,712)       -                         -                         

   รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด (11,444,809)             (12,178,227)         (194,773)             (8,941,648)           

   ดอกเบี้ยรับ (16,359,086)             (18,992,539)         (578,680,843)       (576,680,387)       

   เงินปันผลรับ -                            -                         (1,266,610,427)     (361,986,743)       

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์ (2,012,435)               3,960,446            (2,047,602)           4,054,135            

   กําไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคารของโครงการพักอาศัย (139,879,477)           (1,183,613,564)     (139,879,477)       (1,784,339,542)     

   ค่าเผ่ือผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง -                            19,145,249          -                         19,145,249          

สํารองค่าเผ่ือค่าใช้จ่ายในประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของโครงการ 65 033 513 76 562 647 94 709 000 111 499 000   สารองคาเผอคาใชจายในประกนรายไดคาเชาขนตาของโครงการ 65,033,513            76,562,647        94,709,000          111,499,000      

   สํารองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ -                            64,308,059          -                         59,934,995          

   โอนกลับสํารองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (39,983,296)             (30,882,983)         (39,983,296)         (22,326,444)         

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15,542,678              19,084,437          10,031,915          8,990,542            

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 186,337,933            253,674,462        633,252,580        698,871,984        

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 15,720,045,024        10,093,181,594    4,298,064,662      3,194,542,357      

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (3,403,115)               (20,453,153)         17,129,033          (10,284,858)         

   ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง (7,652,711,742)         (6,548,928,399)     (2,398,792,603)     (1,892,338,693)     

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 288,769,994            (517,508,280)       (15,692,265)         (133,049,215)       

   สํารองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง (7,759,488)               2,244,478            (36,417,665)         16,923,441          

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 160,175,902            22,612,249          109,049,559        13,252,906          

   ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ (3,644,385,700)         (4,140,085,274)     (209,587,836)       (589,085,766)       

   เงินมัดจําการซื้อที่ดิน (317,259,000)           10,143,500          -                         -                         

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (3,522,679)               (4,175,235)           244,175              536,936              

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 104,871,961            171,468,937        (55,015,984)         47,918,012          

   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 169,009,602            252,888,274        332,377,107        126,760,284        

   เงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริการ 923,809                  (13,821,730)         2,199,316            (15,570,527)         

   เงินประกันงานก่อสร้าง 97,574,585              88,389,011          43,650,968          (1,249,161)           

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 202,393,965            123,768,289        62,918,039          18,756,942          

   ชําระค่าใช้จ่ายในการคํ้าประกันรายได้ค่าเช่าข้ันตํ่าของโครงการ (88,663,699)             -                         (88,663,699)         -                         

   ชําระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง (10,500,000)             (2,212,573)           (10,500,000)         (2,212,573)           

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (13,188,500)             (471,100)             (6,875,330)           (471,100)             

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 5,002,370,919          (482,959,412)       2,044,087,477      774,428,985        

   จ่ายดอกเบี้ย (831,992,819)           (926,270,578)       (850,617,635)       (909,982,657)       

   จ่ายภาษีเงินได้ (886,369,631)         (272,648,711)     (538,223,633)       (85,050,921)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 3,284,008,469          (1,681,878,701)     655,246,209        (220,604,593)       

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี 3,943,172,175          3,173,508,057      1,842,347,234      2,211,177,550      

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย 12,488,845,404        8,309,566,826      3,594,002,144      2,628,472,493      

   ค่าเส่ือมราคา 76,258,872              104,537,029        51,835,012          90,465,002          

   ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า 94,590,985              111,744,629        94,590,985          111,744,629        

   ค่าตัดจําหน่ายอื่น ๆ 4,959,367                4,959,367            4,959,367            4,959,367            

   กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (1,864,925)               (607,589)             (267,157)             (497,825)             

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (943,151,875)           (801,594,712)       -                         -                         

   รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด (11,444,809)             (12,178,227)         (194,773)             (8,941,648)           

   ดอกเบี้ยรับ (16,359,086)             (18,992,539)         (578,680,843)       (576,680,387)       

   เงินปันผลรับ -                            -                         (1,266,610,427)     (361,986,743)       

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์ (2,012,435)               3,960,446            (2,047,602)           4,054,135            

   กําไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคารของโครงการพักอาศัย (139,879,477)           (1,183,613,564)     (139,879,477)       (1,784,339,542)     

   ค่าเผ่ือผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง -                            19,145,249          -                         19,145,249          

สํารองค่าเผ่ือค่าใช้จ่ายในประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของโครงการ 65 033 513 76 562 647 94 709 000 111 499 000   สารองคาเผอคาใชจายในประกนรายไดคาเชาขนตาของโครงการ 65,033,513            76,562,647        94,709,000          111,499,000      

   สํารองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ -                            64,308,059          -                         59,934,995          

   โอนกลับสํารองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (39,983,296)             (30,882,983)         (39,983,296)         (22,326,444)         

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15,542,678              19,084,437          10,031,915          8,990,542            

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 186,337,933            253,674,462        633,252,580        698,871,984        

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 15,720,045,024        10,093,181,594    4,298,064,662      3,194,542,357      

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (3,403,115)               (20,453,153)         17,129,033          (10,284,858)         

   ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง (7,652,711,742)         (6,548,928,399)     (2,398,792,603)     (1,892,338,693)     

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 288,769,994            (517,508,280)       (15,692,265)         (133,049,215)       

   สํารองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง (7,759,488)               2,244,478            (36,417,665)         16,923,441          

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 160,175,902            22,612,249          109,049,559        13,252,906          

   ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ (3,644,385,700)         (4,140,085,274)     (209,587,836)       (589,085,766)       

   เงินมัดจําการซื้อที่ดิน (317,259,000)           10,143,500          -                         -                         

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (3,522,679)               (4,175,235)           244,175              536,936              

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 104,871,961            171,468,937        (55,015,984)         47,918,012          

   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 169,009,602            252,888,274        332,377,107        126,760,284        

   เงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริการ 923,809                  (13,821,730)         2,199,316            (15,570,527)         

   เงินประกันงานก่อสร้าง 97,574,585              88,389,011          43,650,968          (1,249,161)           

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 202,393,965            123,768,289        62,918,039          18,756,942          

   ชําระค่าใช้จ่ายในการคํ้าประกันรายได้ค่าเช่าข้ันตํ่าของโครงการ (88,663,699)             -                         (88,663,699)         -                         

   ชําระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง (10,500,000)             (2,212,573)           (10,500,000)         (2,212,573)           

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (13,188,500)             (471,100)             (6,875,330)           (471,100)             

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 5,002,370,919          (482,959,412)       2,044,087,477      774,428,985        

   จ่ายดอกเบี้ย (831,992,819)           (926,270,578)       (850,617,635)       (909,982,657)       

   จ่ายภาษีเงินได้ (886,369,631)         (272,648,711)     (538,223,633)       (85,050,921)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 3,284,008,469          (1,681,878,701)     655,246,209        (220,604,593)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกันเพ่ิมขึ้น (388,918)                 (7,778,841)           (284,159)             (4,218,126)           

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทย่อย -                            -                         -                         (4,999,500)           

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย -                            -                         900,000,000        -                         

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 366,610,427 361,986,743        366,610,427 361,986,743        

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทร่วม (87,918,480)             (1,052,800,000)     (87,918,480)         (1,052,800,000)     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพ่ิมขึ้น) (25,484,722)             (4,388,177)           707,554,254        (3,311,102,175)     

ดอกเบี้ยรับ 16,359,086              18,939,735          578,682,111        570,619,250        

เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคารของโครงการพักอาศัย 326,595,977            3,159,671,030      326,595,977        3,159,671,030      

สิทธิการเช่าเพ่ิมขึ้น (14,901,293)             (50,891,215)         (14,901,293)         (50,891,215)         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น (สุทธิจากการขาย) (79,479,966)             (84,896,141)         (30,849,477)         (64,408,788)         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 501,392,111            2,339,843,134      2,745,489,360      (396,142,781)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง (700,000,000)         -                        (700,000,000)       -                       ู , , , ,

เงินกู้ยืมระยะส้ันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (4,265,000,000)         1,582,000,000      (4,265,000,000)     1,582,000,000      

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) -                            -                         19,128,703          (3,000,000)           

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว -                            1,257,593,669 -                         864,500,000        

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (80,001,000)             (2,194,593,669)     -                         (864,500,000)       

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) -                            -                         20,270,772          (6,091,310)           

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 5,000,000,000          5,012,000,000      5,000,000,000      5,012,000,000      

เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้ (2,015,000,000)         (5,700,000,000)     (2,015,000,000)     (5,700,000,000)     

เงินปันผลจ่าย (1,744,882,747)         (78,476,530)         (1,744,882,747)     (78,476,530)         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (3,804,883,747)         (121,476,530)       (3,685,483,272)     806,432,160        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (19,483,167)             536,487,903        (284,747,703)       189,684,786        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 1,649,810,180          1,113,322,277      763,124,593        573,439,807        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 1,630,327,013          1,649,810,180      478,376,890        763,124,593        

-                            -                         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการที่มิใช่เงินสด

   หุ้นปันผลจ่าย -                            706,427,838 -                         706,427,838

   โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 5,029,476,365 6,430,216,537 1,358,593,501 2,475,909,551

   โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ -                            88,640,490          -                         88,640,490          

   โอนที่ดินและต้นทุนการพัฒนาโครงการเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                            21,000,000          -                         21,000,000          

   โอนเงินมัดจําการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ 9,922,500 36,064,824 -                         4,720,000

   รายการขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            (10,167,387)         -                         (4,495,724)           

   การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ (80,315,723)             24,082,042          -                         -                         

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกันเพ่ิมขึ้น (388,918)                 (7,778,841)           (284,159)             (4,218,126)           

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทย่อย -                            -                         -                         (4,999,500)           

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย -                            -                         900,000,000        -                         

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 366,610,427 361,986,743        366,610,427 361,986,743        

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทร่วม (87,918,480)             (1,052,800,000)     (87,918,480)         (1,052,800,000)     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพ่ิมขึ้น) (25,484,722)             (4,388,177)           707,554,254        (3,311,102,175)     

ดอกเบี้ยรับ 16,359,086              18,939,735          578,682,111        570,619,250        

เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคารของโครงการพักอาศัย 326,595,977            3,159,671,030      326,595,977        3,159,671,030      

สิทธิการเช่าเพ่ิมขึ้น (14,901,293)             (50,891,215)         (14,901,293)         (50,891,215)         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น (สุทธิจากการขาย) (79,479,966)             (84,896,141)         (30,849,477)         (64,408,788)         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 501,392,111            2,339,843,134      2,745,489,360      (396,142,781)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง (700,000,000)         -                        (700,000,000)       -                       ู , , , ,

เงินกู้ยืมระยะส้ันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (4,265,000,000)         1,582,000,000      (4,265,000,000)     1,582,000,000      

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) -                            -                         19,128,703          (3,000,000)           

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว -                            1,257,593,669 -                         864,500,000        

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (80,001,000)             (2,194,593,669)     -                         (864,500,000)       

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) -                            -                         20,270,772          (6,091,310)           

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 5,000,000,000          5,012,000,000      5,000,000,000      5,012,000,000      

เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้ (2,015,000,000)         (5,700,000,000)     (2,015,000,000)     (5,700,000,000)     

เงินปันผลจ่าย (1,744,882,747)         (78,476,530)         (1,744,882,747)     (78,476,530)         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (3,804,883,747)         (121,476,530)       (3,685,483,272)     806,432,160        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (19,483,167)             536,487,903        (284,747,703)       189,684,786        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 1,649,810,180          1,113,322,277      763,124,593        573,439,807        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 1,630,327,013          1,649,810,180      478,376,890        763,124,593        

-                            -                         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการที่มิใช่เงินสด

   หุ้นปันผลจ่าย -                            706,427,838 -                         706,427,838

   โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 5,029,476,365 6,430,216,537 1,358,593,501 2,475,909,551

   โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ -                            88,640,490          -                         88,640,490          

   โอนที่ดินและต้นทุนการพัฒนาโครงการเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                            21,000,000          -                         21,000,000          

   โอนเงินมัดจําการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ 9,922,500 36,064,824 -                         4,720,000

   รายการขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            (10,167,387)         -                         (4,495,724)           

   การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ (80,315,723)             24,082,042          -                         -                         

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกันเพ่ิมขึ้น (388,918)                 (7,778,841)           (284,159)             (4,218,126)           

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทย่อย -                            -                         -                         (4,999,500)           

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย -                            -                         900,000,000        -                         

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 366,610,427 361,986,743        366,610,427 361,986,743        

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทร่วม (87,918,480)             (1,052,800,000)     (87,918,480)         (1,052,800,000)     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพ่ิมขึ้น) (25,484,722)             (4,388,177)           707,554,254        (3,311,102,175)     

ดอกเบี้ยรับ 16,359,086              18,939,735          578,682,111        570,619,250        

เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคารของโครงการพักอาศัย 326,595,977            3,159,671,030      326,595,977        3,159,671,030      

สิทธิการเช่าเพ่ิมขึ้น (14,901,293)             (50,891,215)         (14,901,293)         (50,891,215)         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น (สุทธิจากการขาย) (79,479,966)             (84,896,141)         (30,849,477)         (64,408,788)         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 501,392,111            2,339,843,134      2,745,489,360      (396,142,781)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง (700,000,000)         -                        (700,000,000)       -                       ู , , , ,

เงินกู้ยืมระยะส้ันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (4,265,000,000)         1,582,000,000      (4,265,000,000)     1,582,000,000      

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) -                            -                         19,128,703          (3,000,000)           

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว -                            1,257,593,669 -                         864,500,000        

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (80,001,000)             (2,194,593,669)     -                         (864,500,000)       

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) -                            -                         20,270,772          (6,091,310)           

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 5,000,000,000          5,012,000,000      5,000,000,000      5,012,000,000      

เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้ (2,015,000,000)         (5,700,000,000)     (2,015,000,000)     (5,700,000,000)     

เงินปันผลจ่าย (1,744,882,747)         (78,476,530)         (1,744,882,747)     (78,476,530)         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (3,804,883,747)         (121,476,530)       (3,685,483,272)     806,432,160        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (19,483,167)             536,487,903        (284,747,703)       189,684,786        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 1,649,810,180          1,113,322,277      763,124,593        573,439,807        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 1,630,327,013          1,649,810,180      478,376,890        763,124,593        

-                            -                         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการที่มิใช่เงินสด

   หุ้นปันผลจ่าย -                            706,427,838 -                         706,427,838

   โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 5,029,476,365 6,430,216,537 1,358,593,501 2,475,909,551

   โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ -                            88,640,490          -                         88,640,490          

   โอนที่ดินและต้นทุนการพัฒนาโครงการเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                            21,000,000          -                         21,000,000          

   โอนเงินมัดจําการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ 9,922,500 36,064,824 -                         4,720,000

   รายการขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            (10,167,387)         -                         (4,495,724)           

   การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ (80,315,723)             24,082,042          -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 
 
1. ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ
บริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทร
ใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 
 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย

แสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน 
ฉบับภาษาไทยนี้ 
 
งบการเงินนี้ได้จัดทําข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) 

และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปน้ี 
 จัดตั้งข้ึน อัตรารอ้ยละ

บริษัทย่อย ลักษณะธรุกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น
  2556 2555

 ร้อยละ ร้อยละ
บริษัท คาซ่า วิลล ์จํากัด   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด ให้เช่าอาคารที่พักอาศัยและรับจ้าง ไทย 100 100
   บรหิารอะพาร์ตเม้นต์   
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จํากัด ให้เช่าท่ีดิน ไทย 100 100
บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลติี้ จาํกัด ให้เช่าอาคารที่พักอาศัย ไทย 100 100
บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จาํกัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จาํกดั รับจา้งบรหิารงานสาธารณูปโภค ไทย 81 81
   (ถือหุ้นผ่านบรษิัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์   ส่วนกลางในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์   
   จาํกัด อีกในอัตราร้อยละ 19)   และเจ้าของที่ดนิ   
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จํากัด** ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เกาะบริติช 

เวอร์จิน 
- -

บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
บริษัท ไอเดีย ฟิตต้ิง จํากัด* จําหน่ายและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ไทย - -
บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -

บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 
 
1. ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ
บริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทร
ใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 
 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย

แสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน 
ฉบับภาษาไทยนี้ 
 
งบการเงินนี้ได้จัดทําข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) 

และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปน้ี 
 จัดตั้งข้ึน อัตรารอ้ยละ

บริษัทย่อย ลักษณะธรุกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น
  2556 2555

 ร้อยละ ร้อยละ
บริษัท คาซ่า วิลล ์จํากัด   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด ให้เช่าอาคารที่พักอาศัยและรับจ้าง ไทย 100 100
   บรหิารอะพาร์ตเม้นต์   
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จํากัด ให้เช่าท่ีดิน ไทย 100 100
บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลติี้ จาํกัด ให้เช่าอาคารที่พักอาศัย ไทย 100 100
บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จาํกัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จาํกดั รับจา้งบรหิารงานสาธารณูปโภค ไทย 81 81
   (ถือหุ้นผ่านบรษิัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์   ส่วนกลางในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์   
   จาํกัด อีกในอัตราร้อยละ 19)   และเจ้าของที่ดนิ   
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จํากัด** ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เกาะบริติช 

เวอร์จิน 
- -

บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
บริษัท ไอเดีย ฟิตต้ิง จํากัด* จําหน่ายและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ไทย - -
บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จํากัด* พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - -
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* ถือหุ้นผ่านบริษัท คาซ่า วิลล์ จํากัด ในอัตราร้อยละ 100 
** ถือหุ้นผ่านบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ในอัตราร้อยละ 100 
 
ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทย่อย

จนถึงวันท่ีบริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น   
ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทําข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 
ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว  
 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธี
ราคาทุน 

 
 
3. มาตรฐานการบัญชีใหม  
 

มาตรฐานการบัญชีท่ีเริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

 มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 12  

 
ภาษีเงินได้

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 8 ส่วนงานดําเนินงาน
 การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน

ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

  
 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 
 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้  
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และ
หนี้สินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและปรับ
ย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษี
เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดง
อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 
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ข.  มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต 
  วันท่ีมีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์พนักงาน 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไม่เพ่ือขายและการ

ดําเนินงานที่ยกเลิก
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับท่ี 15 สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่งจงูใจท่ีให้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าท่ีทําข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 7 การปรับปรงุย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิท่ี
มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 17 การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557
ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557

ถือไว้
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ 
 
 

4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเนือ่งจากการนาํมาตรฐานการบญัชใีหมมาถอืปฏบิัต ิ 
 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 3 เนื่องจาก
บริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 
จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

ณ วันท่ี      
31 ธันวาคม 

2556 

ณ วันท่ี      
31 ธันวาคม 

2555

ณ วันท่ี      
1 มกราคม 

2555

ณ วันท่ี      
31 ธันวาคม 

2556

ณ วันท่ี      
31 ธันวาคม 

2555 

ณ วันท่ี      
1 มกราคม 

2555
งบแสดงฐานะการเงิน   
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิม่ขึ้น 42,118 9,230 14,394 - - -
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีเพิ่มข้ึน 321,245 297,335 227,909 191,139 177,736 123,467
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี

เพิ่มขึ้น 363 288 231 - - -
กําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรเพิม่ขึ้น 365,307 323,169 256,256 191,139 177,736 123,467
องค์ประกอบอื่นของส่วนของ  

ผู้ถือหุ้น - ส่วนแบ่งกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ในบริษัท
ร่วมลดลง (2,307) (16,892) (14,184) - - -

 
(หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2556 2555 2556 2555
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ  
กําไรหรือขาดทุน  
ค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได้ลดลง 23,835 66,844 13,403 53,163
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 18,303 (2,456)
              

- 
  

-
กําไรสาํหรับปีเพิ่มขึ้น  42,138 64,388 13,403 53,163
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น (บาท) 0.00459          0.00701            0.00146             0.00579
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน  
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยลดลง - 2,524
              

- 1,106
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนใน

บริษัทรว่มเพิม่ขึ้น (ลดลง) 14,585 (2,708)
              

- 
  

-
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5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
5.1 การรับรู้รายได้ 

ก) รายได้จากการขายบ้านพร้อมท่ีดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเม่ือ
กิจการได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีสําคัญให้แก่ผู้ซ้ือแล้ว โดยรับรู้รายได้เม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการ
โอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ซ้ือหลังจากได้รับชําระจากผู้ซ้ือครบถ้วนแล้ว   
 

ข) รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 
รายได้จากค่าเช่าพ้ืนท่ีในอาคารสํานักงานและอาคารพักอาศัยและค่าบริการท่ีเกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ตลอดอายุสัญญาเช่า 
 

ค) ดอกเบี้ยรับ 
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 
 

ง) เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

5.2 ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 
ในการคํานวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําการแบ่งสรรต้นทุน
การพัฒนาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงด้วย) ให้กับบ้านพร้อมท่ีดินท่ีขายได้ตามเกณฑ์พ้ืนท่ีท่ีขาย 
ส่วนหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑ์พ้ืนท่ีท่ีขายถ่วงน้ําหนักด้วยราคาที่ขายในแต่ละหน่วย แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขายใน
กําไรหรือขาดทุนตามรายได้จากการขายท่ีได้บันทึกไว้ 
 
ต้นทุนการพัฒนาแสดงตามราคาทุนซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนท่ีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค คา่ก่อสร้างและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง 
 

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกําหนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได้มาและไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ 

 
5.4 ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์
อายุหนี้  
 

5.5 ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 
ท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคาทุนสุทธิจากสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ โดยมีรายละเอียด 
การคํานวณราคาทุนดังนี้ 
 
ท่ีดิน   - ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักโดยแยกที่ดินตามแต่ละโครงการ 
งานระหว่างก่อสร้าง - ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนงานก่อสร้างงานสาธารณูปโภคส่วนกลางและ

ดอกเบี้ยจ่ายท่ีถือเป็นต้นทุนของโครงการ โดยต้นทุนงานก่อสร้างและงานสาธารณปูโภคจะ
บันทึกตามที่เกิดข้ึนจริง 
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5.6 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกใน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือได้จําหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป  
 
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ

ด้อยคา่ (ถ้ามี)   
 
ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ

ด้อยค่า (ถ้ามี) 
 
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของปี มูลค่า
ยุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน 
 
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน  
 
เม่ือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของ
กําไรหรือขาดทุน 

 
5.7 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการทํารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะ
บันทึกอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 
 
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ  
15 - 60 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 
บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน
ในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 
 

5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)  
 
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
เป็นดังนี้ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 10 ปี 
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า - 5 - 20 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 60 ปี 
อุปกรณ์และอุปกรณ์ดําเนินงาน - 1 - 5 ปี 
ยานพาหนะ - 5 ปี 
 
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
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ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับท่ีดิน และสินทรัพย์ระหว่างพัฒนา 
 
บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 
(ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกําไร
หรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 
 

5.9 สิทธิการเช่าและค่าตัดจําหน่าย 
สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม บริษัทฯตัดจําหน่ายสิทธิการเช่าตามวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า 
 
ค่าตัดจําหน่ายรวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 
5.10 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อม
ใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์  ส่วน
ต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นท่ีเกิดขึ้นจากการ
กู้ยืมนั้น  
 
อัตราการตั้งข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรัพย์คํานวณจากอัตราถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของดอกเบี้ยจ่ายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีของเงิน
กู้ยืมเพ่ือใช้ในการพัฒนาโครงการ 
 

5.11   รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่า
จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
 
นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงทํา
ให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 

5.12 สัญญาเช่าระยะยาว 
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึก
เป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า 
 

5.13 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกจิการนั้น 
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รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็น
ตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 

5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์และที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการหรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ 
ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่า
กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ท้ังนี้มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 
การกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อน
ภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะ
ของสินทรัพย์ท่ีกําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจําลองการ
ประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซ่ึงสะท้อนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หัก
ด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้น ผู้ซ้ือกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรอง
ราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 
 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 
 
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อน
ได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช้กําหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้อง
ไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯจะ
บันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

 
5.15 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
โครงการสมทบเงิน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ี
บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย เงินท่ีบริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ  
 
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทฯและ
บริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  
 
บริษัทฯและบริษัทย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย  
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ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรู้ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
 
หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ หักด้วยต้นทุนบริการในอดีตท่ียังไม่ได้รับรู้ และผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้ 
 

5.16 ประมาณการหนี้สิน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น 
และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
 

5.17 ภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน  
 
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าท่ีมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้
หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้นั้น 
 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอ
ต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 
 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับรายการ
ท่ีได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  
 
 

6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 
 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ี
มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อ
ข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 
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การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน  
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอน
หรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหน้ีสินดังกล่าว 
 
สัญญาเช่า  
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงินฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีเช่า
ดังกล่าวแล้วหรือไม่ 
 

 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น  
 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินท่ีไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง 
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์และแบบจําลอง
การประเมินมูลค่า ซ่ึงตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตลาดโดยคํานึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูล
ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 
 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนท่ัวไปเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุน
ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 
ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทําการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
 
นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลย
พินิจท่ีเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี
ไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
และขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 
การประมาณต้นทุนท้ังหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
ในการคํานวณต้นทุนขายบ้านพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องประมาณต้นทุนท้ังหมดท่ี
จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนท่ีดินและการปรับปรุงท่ีดิน ต้นทุนค่า
ออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืมเพ่ือใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
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ท้ังนี้ ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการ
ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเม่ือต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระสําคัญ 
 
ค่าเผ่ือผลเสียหายจากการคํ้าประกันเงินกู้ยืม 
ในการบันทึกค่าเผื่อผลเสียหายจากการค้ําประกันเงินกู้ยืมของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทดังกล่าวท่ีมีต่อผู้ให้กู้ และบันทึกประมาณการหนี้สินตามสัดส่วนการค้ําประกันของ
บริษัทฯ 
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการน้ัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็นต้น 
 
ประมาณการสํารองเผื่อค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการสํารองเผื่อค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภคโดยฝ่ายบริหารพิจารณาจากประสบการณ์ใน
อดีตและ/หรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสําหรับงานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ 
 
ประมาณการสํารองการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าของโครงการ 
ในการบันทึกสํารองการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําของโครงการ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณผลประกอบการ
ของโครงการ โดยพิจารณาจากข้อมูลรายได้ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการในอดีตประกอบกับข้อมูลท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน และบันทึกประมาณการหนี้สินตามจํานวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่กองทุน 
 
เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้านโดยใช้อัตราตามท่ีกฎหมายกําหนดและใช้มูลค่า
ประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการคํานวณ 
 
คดีฟ้องร้อง 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้วเพ่ือบันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตามผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้ 
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7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

7.1 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธรุกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา
 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว้) 
ดอกเบี้ยรับ - - 570 562 3.90% ถึง 4.40%, MLR และ MLR 

ลบอัตราคงท่ีต่อป ี
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - - 1 2 ราคาตลาด 
ค่าบริการอื่นจ่าย - - 26 28 ราคาตลาด 
รายได้ค่าบริหารอาคาร - - 2 10 ราคาตามสัญญา 
รายได้ค่าบริการอืน่ - - 2 - ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 900 - ตามท่ีประกาศจา่ย 
ดอกเบี้ยจา่ย - - 19 18 3.90% ถึง 4.40% และ MLR

ลบอัตราคงท่ีต่อป ี
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม  
ค่าวัสดุก่อสร้างจา่ย 29 10 12 5 ราคาขายส่งท่ีบริษทัท่ีเกี่ยวข้องกัน
  ขายใหบุ้คคลภายนอก 
ค่าเช่าอาคารจา่ย 243 111 33 34 ราคาตามสัญญา 
ค่าธรรมเนียมธนาคารจา่ย 1 - 1 - ราคาตลาด 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 28 28 28 28 ราคาตลาด 
กําไรจากการขายทรัพย์สิน - 1,184 - 1,784 ราคาตามสัญญา 
   และโอนสิทธิการเช่าอาคาร  
   ของโครงการพกัอาศัย  
ค่าใช้จา่ยในการค้าํประกัน 65 76 95 111 ราคาตามสัญญา 
   รายได้ค่าเช่าขั้นต่ําของโครงการ  
รายได้ค่าบริหารอาคาร 26 25 8 8 ร้อยละ 1 ของรายได้จากการ

ดําเนินงานของทรพัย์สินและร้อยละ 
2.40 ของกําไรสุทธิของทรัพย์สิน

ดอกเบี้ยรับ 12 13 7 10 0.88% ถึง 2.50% ต่อป ี
เงินปันผลรับ - - 367 362 ตามท่ีประกาศจา่ย 
ค่าบริการอื่นจ่าย 19 3 - 1 ราคาตามสัญญา 
 
รายการธุรกิจกับกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 
ค่าเช่าท่ีดินและอาคารจา่ย 75 89 - - ราคาตามสัญญาโดยเปรียบเทียบกบั

ราคาประเมินโดยท่ีปรึกษาอิสระ
ค่าวัสดุก่อสร้างจา่ย 62 116 19 26 ราคาตลาด 
ดอกเบี้ยรับ 1 - - - LIBOR + 2.00%, LIBOR + 3.00% 

และ 8.00% ต่อปี 
ค่าบริการอื่นจ่าย 24 22 - 3 ราคาตามสัญญา 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 5 14 5 13 ราคาตลาด 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรพัย์ 19 - 19 - ราคาตลาด 
รายได้ค่าบริหารอาคาร 29 16 8 4 ราคาตามสัญญา 
รายได้ค่าบริการอืน่ 52 60 51 59 ราคาตามสัญญา 
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้  
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

เงินฝากสถาบันการเงิน (แสดงภายใต้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด)
บริษัทร่วม 
   ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 1,071,916 937,421 313,033 469,612
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการรว่มกัน)  
   ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)* - 53,759 - 6,903
รวม 1,071,916 991,180 313,033 476,515
 
* ในปี 2556 บริษัทดังกล่าวไม่จัดเป็นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเนื่องจากไม่มีกรรมการร่วมกันแล้ว

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั  
บริษัทย่อย - - 61 131
บริษัทร่วม 74 546 3 393
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่รว่มกัน) 800 1,779 800 66
รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 874 2,325 864 590
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
ลูกหนี้อื่น  
บริษัทย่อย - - 8,118 21,130
บริษัทร่วม 2,810 2,456 685 823
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่รว่มกัน) 29,812 30,585 25,824 27,138
 32,622 33,041 34,627 49,091
เงินทดรองจ่าย  
บริษัทย่อย - - 1,448 1,388
บริษัทร่วม 375 1,699 375 1,699
รวมลกูหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 32,997 34,740 36,450 52,178
รวม 33,871 37,065 37,314 52,768
 
เงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริการ (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)

  

บริษัทร่วม 6,012 6,926 6,012 6,926
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั  
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั  
บริษัทย่อย - - 3,903 24,216
บริษัทร่วม 6,808 1,373 1,885 1,066
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่รว่มกัน) 13,774 39,057 4,498 2,403
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 20,582 40,430 10,286 27,685
เจ้าหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
บริษัทย่อย - - 69 9,373
บริษัทร่วม 29,453 63,218 29,453 63,218
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่รว่มกัน) 1,494 339 - 51
รวมเจ้าหนี้อื่น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 30,947 63,557 29,522 72,642
รวม 51,529 103,987 39,808 100,327
เงินรับล่วงหนา้จากลูกค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 4,123 - 4,123 -
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

เงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริการ - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน  
บริษัทย่อย - - 805 801
บริษัทร่วม 755 107 755 107
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่รว่มกัน) - 1,930 - 1,931
รวม 755 2,037 1,560 2,839
ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย - กิจการที่เกีย่วข้องกัน (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน)  
บริษัทย่อย - - 1,461 1,306
บริษัทร่วม 54,307 42,892 371 264
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการหรือมีผู้ถือหุ้นใหญ่รว่มกัน) 4,148 16,244 - 294
รวม 58,455 59,136 1,832 1,864
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
บริษัทร่วม (หมายเหตุ 7.3)  
   ส่วนท่ีรอรับรู้เปน็รายได้ภายในหนึง่ป ี 27,224 27,224 27,224 27,224
   ส่วนท่ีรอรับรู้เปน็รายได้เกินกวา่หน่ึงป ี 595,857 623,023 595,857 623,023
รวม 623,081 650,247 623,081 650,247
 
สํารองเผื่อหนี้สนิท่ีอาจเกิดขึ้นจากการคํ้าประกนัรายได้ค่าเช่าข้ันต่าํ - กิจการทีเ่กีย่วข้องกัน (แสดงภายใตป้ระมาณการหนี้สนิระยะยาว)
บริษัทร่วม 88,091 49,166 88,091 49,166

 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการคิดตน้ทุน
 2556 2555 2556 2555 กู้ยืมระหวา่งกัน
 (ร้อยละต่อปี)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
บริษัทย่อย  
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล   
   (บีวีไอ) จํากัด - - 1,486 1,425 MLR 
บริษัท คาซ่า วิลล ์จํากัด  - - 14,038,709 14,737,674 3.90%, 4.10% และ 4.40%
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จํากัด - - - 8,385 3.90% 
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   
Harbour View Joint Stock Company 35,931 8,581 - - LIBOR + 2.00%,
   (เดิมช่ือ "บริษัท ฮาเบอร์ ววิ จํากดั")     LIBOR + 3.00% และ 
   (มีกรรมการรว่มกัน)     8.00% 
รวม 35,931 8,581 14,040,195 14,747,484  
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกีย่วข้องกัน  
บริษัทย่อย  
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด - - 156,351 145,311 3.90%, 4.10% และ 4.40%
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกีย่วข้องกัน  
บริษัทย่อย   
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จาํกดั - - 256,802 229,101 3.90%, 4.40% และ

   MLR - 1.00%
บริษัท เซนเตอร ์พอยต ์ฮอสพิทอลิตี ้จํากัด - - 16,013 17,090 4.10% 
รวม - - 272,815 246,191  
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

 ในระหว่างปี 2556 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ และเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหว
ดังต่อไปน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 
งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2556
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
Harbour View Joint Stock Company  
   (เดิมช่ือ "บริษัท ฮาเบอร์ ววิ จํากดั") 8,581 27,350 - 35,931

   (หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2556
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
บริษัทย่อย  
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล (บีวีไอ) จํากดั 1,425 61 - 1,486
บริษัท คาซ่า วิลล ์จํากัด  14,737,674 7,353,879 (8,052,844) 14,038,709
บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลติี้ จาํกัด - 51,938 (51,938) -
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จํากัด 8,385 37 (8,422) -
รวม 14,747,484 7,405,915 (8,113,204) 14,040,195
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกีย่วข้องกัน  
บริษัทย่อย  
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด 145,311 46,217 (35,177) 156,351
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างจ่าย - กิจการที่เกีย่วข้องกัน  
บริษัทย่อย  
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จาํกดั 229,101 42,361 (14,660) 256,802
บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลติี้ จาํกัด 17,090 154,619 (155,696) 16,013
รวม 246,191 196,980 (170,356) 272,815
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ 
และผู้บริหาร ดังต่อไปน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น 53 54 53 54
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2 2 2 2
รวม 55 56 55 56

  
 ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันให้กับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันและภาระผูกพันการให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทย่อย

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 33 
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7.2 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการทําสัญญาระยะยาวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีบริษัทฯและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
มูลค่าตามสัญญา

คู่สัญญา 2556 2555
ก) สัญญาเช่าอาคารและทรัพย์สินโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ 151* 151*
  เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ วิทยุ   สิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส-์II  
ข) สัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการ กองทุนรวมสิทธกิารเช่า 819 819
  คิวเฮ้าส์ เพลินจิต   อสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์   
ค) สัญญาขายทรัพย์สินโครงการเซนเตอร์ พอยต์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ - 1,142
  โฮเทล แอนด ์เรซิเดนซ์ เพชรบุร ี   สิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล  
  แอนด ์เรซิเดนซ์  
ง) สัญญาขายทรัพย์สินโครงการเซนเตอร์ พอยต์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ - 1,470
  โฮเทล แอนด ์เรซิเดนซ์ สุขุมวิท   สิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล  
   แอนด ์เรซิเดนซ์  
จ) สัญญาโอนสิทธิการเช่า สัญญาดําเนินการ  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ - 730
  เพื่อใหก้องทุนได้มาซ่ึงสิทธกิารเช่าอาคาร   สิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล  
    และสัญญาซ้ือขายสังหาริมทรพัย์โครงการ   แอนด ์เรซิเดนซ์  
  เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์  
  หลังสวน  
ฉ) สัญญาเช่าและสญัญาเช่าช่วงอาคารและ  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ 504** 504**
  ทรัพย์สินโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล   สิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล  
    แอนด์ เรซิเดนซ์ เพชรบุรี สุขุมวิท และ   แอนด ์เรซิเดนซ์  
  หลังสวน  

 * มูลค่าตามสัญญาคิดจากอัตราค่าเช่าข้ันตํ่า 
 ** มูลค่าตามสัญญาไม่รวมค่าเช่าผันแปร 
  
7.3 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต กับกองทุนรวมสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ โดยบริษัทฯตกลงให้กองทุนฯเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯได้รับ
ชําระค่าเช่าท่ีดิน อาคาร งานสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวสําหรับระยะเวลา 30 ปี เป็นจํานวนเงิน
รวม 819 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯได้บันทึกไว้ในบัญชี “ค่าเช่ารับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้
ค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

 
 
8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

เงินสด 12,340 13,644 7,183 8,794
เงินฝากธนาคาร 1,617,987 1,636,166 471,194 754,331
รวม 1,630,327 1,649,810 478,377 763,125

  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 

ถึง 2.50 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.10 ถึง 2.85 ต่อปี) 
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 7)  
อายุหน้ี  
 ไม่เกิน 3 เดือน  874 1,128 864 590
 3 - 6 เดือน - 584 - -
 6 - 12 เดือน - 613 - -
รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 874 2,325 864 590
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน  
อายุหน้ี  
 ไม่เกิน 3 เดือน  35,480 36,136 7,523 11,573
 3 - 6 เดือน 5,193 1,699 2,764 290
 6 - 12 เดือน 109 670 20 670
   มากกว่า 12 เดือน 505 934 2 361
รวม 41,287 39,439 10,309 12,894
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (290) (613) - (323)
รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 40,997 38,826 10,309 12,571
รวมลกูหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 41,871 41,151 11,173 13,161
ลูกหนี้อื่น  
เงินทดรองแก่กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) 375 1,699 1,823 3,087
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) 32,622 33,041 34,627 49,091
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน  16,310 11,884 3,554 2,967
รวมลกูหนี้อื่น 49,307 46,624 40,004 55,145
รวมลกูหนีก้ารค้าและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 91,178 87,775 51,177 68,306

 
 
10. ที่ดินและงานระหวางกอสราง  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

ท่ีดิน 11,087,299 10,788,801 4,492,907 4,145,157
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,679,697 1,411,980 834,500 716,622
งานระหว่างก่อสรา้ง  9,969,205 9,560,821 4,073,098 3,986,554
รวม 22,736,201 21,761,602 9,400,505 8,848,333
หัก: สํารองเผื่อผลขาดทุนจากการ  
          ลดลงของมูลค่าโครงการ (178,396) (64,439) (178,396) (64,439)
ท่ีดินและงานระหว่างก่อสรา้ง - สุทธิ 22,557,805 21,697,163 9,222,109 8,783,894

   
 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 627 

ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 235 ล้านบาท) (2555: 634 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 242 ล้านบาท) โดยคํานวณอัตราจาก
อัตราต้ังขึ้นเป็นทุนในอัตราร้อยละ 3.1 (เฉพาะของบริษัทฯ: ร้อยละ 1.1) (2555: ร้อยละ 3.1 เฉพาะของบริษัทฯ: ร้อยละ 1.1) 

 
ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้จัดให้ผู้ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และ/หรือวิธีต้นทุน (Cost Approach) และ/
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หรือวิธีสมมติฐานการพัฒนาและมูลค่าโครงการ (Hypothethical Development Method) โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าสุทธิของโครงการ 
 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

ยอดคงเหลือ ณ วนัต้นป ี 64,439 31,014 64,439 26,831
บันทึกสํารองเพิม่ขึ้นระหว่างป ี - 64,308 - 59,934
โอนสํารองจากท่ีดนิและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ 153,940 - 153,940 -
โอนกลับบัญชีสํารองตามการรับรู้รายได้ในระหว่างปี (39,983) (30,883) (39,983) (22,326)
ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ้นป ี 178,396 64,439 178,396 64,439

 
 ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้บันทึกสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการเพ่ิมเติมจํานวน 64 

ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 60 ล้านบาท) สําหรับบ้านและท่ีดินแปลงท่ีเหลือขายของโครงการเก่าของบริษัทฯและบริษัทย่อย
โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามสภาพเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชี 

 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นําท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 4,294 ล้านบาท 

(2555: 5,158 ล้านบาท) ไปค้ําประกันสินเชื่อท่ีได้รับจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 1,149 ล้านบาท 2555: 1,038 ล้านบาท) 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

มูลค่าประมาณของโครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู่  
   และเร่ิมมีการทําสญัญาแลว้ 104,775 87,356 45,058 40,563
จํานวนเงินท่ีได้ทําสัญญาตามหนังสอืจองซ้ือท่ีดิน
   พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 60,598 42,001 28,689 20,316
ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิด  
   ดําเนินการอยู่ 58% 48% 64% 50%
จํานวนเงินตามหนังสือจองซ้ือท่ีดินพร้อม 
   สิ่งปลูกสรา้งท่ียังไม่ได้รบัรู้เป็นรายได้ 9,407 7,421 5,853 2,752
 
 

    

11. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 
 
 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯได้นําไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ  
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

12. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปันผลรับท่ีบริษัทฯรับ

ระหว่างปี

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษัท คาซ่า วิลล์ จํากัด  3,000,000 3,000,000 100 100 2,999,999 2,999,999 900,000 -
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด     76,836    76,836 100 100   76,836   76,836 - -
บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี โฮสท จํากัด      5,000     5,000 100 100 5,000 5,000 - -
บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิต้ี จํากัด 5,000 5,000 100 100 4,999 4,999 - -
บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จํากัด* 1,000,000 1,000,000 - -        -        - - -
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จํากัด*      5,000     5,000 - -        -        - - -
บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จํากัด*      5,000     5,000 - - - - - -
บริษัท ไอเดีย ฟิตต้ิง จํากัด*      5,000     5,000 - - - - - -
บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จํากัด*      5,000     5,000 - - - - - -
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จํากัด*      5,000     5,000 - - - - - -
บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 

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

บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จํากัด   380,000  380,000 81 81 306,193 306,193 - -
   (ถือหุ้นผ่านบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์     
   จํากัด อีกในอัตราร้อยละ 19)    
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) 30,796 30,796 - - - - - -
   จํากัด**    
  3,393,027 3,393,027 900,000 -

* ถือหุ้นผา่นบริษัท คาซ่า วิลล์ จํากัด ในอัตราร้อยละ 100 
** ถือหุ้นผา่นบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด ในอัตรารอ้ยละ 100 

 
 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2555 บริษัทฯได้จัดต้ังบริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจํานวนเงิน 

5 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัทฯได้จ่ายชําระค่าหุ้นดังกล่าวในวันท่ี 6 
สิงหาคม 2555  
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13. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 
13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม    

(หน่วย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม

ชื่อบริษัท 
ลักษณะ

ธุรกิจ 
จัดตั้งข้ึนใน

ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

   2556 2555 2555 2556 2555 2555 2556 2555 2555
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     (ปรับปรุง

ใหม่)
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ 
เฮ้าส์ (1) 

ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์
ไทย 26 26 26 2,017,695 2,017,695 2,017,695 1,301,409 1,328,366 1,359,343 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ 
เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ 
เรซิเดนซ์ (2) 

ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์
ไทย 31 31 - 1,052,800 1,052,800 - 479,383 491,704 - 

บริษัท โฮม โปรดักส์  
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจซ้ือมา 
  ขายไป 

ไทย 20 20 20 650,819 650,819 650,819 2,637,759 2,087,424 1,754,977 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์

เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
ลงทุนในบริษัท 
ต่าง ๆ  

ไทย 21 22 22 2,758,950 2,671,032 2,671,032 3,219,670 3,116,909 2,959,382 

(ถือหุ้นในธนาคาร แลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 
(มหาชน) ร้อยละ 100) 

     

   
รวม     6,480,264 6,392,346 5,339,546 7,638,221 7,024,403 6,073,702
 

(1) มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนแสดงยอดสุทธิจากกําไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ 
คิวเฮ้าส์ ลุมพินีให้กับกองทุนฯ 

 (2) มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนแสดงยอดสุทธิจากกําไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการขายทรัพย์สินโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล 
แอนด์ เรซิเดนซ์ เพชรบุรี และโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท และการโอนสิทธิการเช่าอาคารโครงการเซนเตอร์ 
พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ หลังสวนให้กับกองทุนฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําของโครงการ
ดังกล่าว 

(หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จัดตั้งขึ้น  

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
  2556 2555 2555 2556 2555 2555
  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  ลงทุนใน    ไทย 26 26 26 2,017,695 2,017,695 2,017,695
   ควอลิตี้ เฮ้าส ์ อสังหาริมทรัพย์  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ 
   เช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 

ลงทุนใน    
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 31 31 - 1,052,800 1,052,800 -

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด  
   (มหาชน) 

ธุรกิจซ้ือมา
ขายไป 

ไทย 20 20 20 650,819 650,819 650,819

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั ลงทุนในบริษัท ไทย 21 22 22 2,758,950 2,671,032 2,671,032
   (มหาชน) (ถือหุ้นในธนาคารแลนด ์แอนด ์    ต่าง ๆ  
   เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 100)   
รวม  6,480,264 6,392,346 5,339,546
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

13.2 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ 
 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัท

ร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ชื่อบริษัท ในบริษัทร่วม เงินปันผลรับ

 2556 2555 2556 2555 2556 2555
 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
กองทุนรวมสิทธกิารเช่า

อสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี ้เฮ้าส ์ 121,929 121,650 - - 73,759 152,628
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ   

การเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส ์โฮเทล 
แอนด์ เรซิเดนซ์ 31,762 4,694 - - 148,885 -

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 
(มหาชน) 606,473 527,657 - 4,705 56,136 199,915

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ 
จํากดั (มหาชน) 182,988 147,594 (80,316) 19,377 87,830 9,444

รวม 943,152 801,595 (80,316) 24,082 366,610 361,987
 
13.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 
 สําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว

มีดังต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

ช่ือบริษัท มูลค่ายุตธิรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
 2556 2555
กองทุนรวมสิทธกิารเช่าอสังหารมิทรัพย์ควอลิตี ้เฮ้าส์ 1,830     2,331
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 969 1,105
บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 17,632 17,551
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ จํากัด (มหาชน) 3,325 3,587
รวม 23,756 24,574

 
13.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 
 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังน้ี  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ทุนชําระแล้ว สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้รวมสําหรับ กําไรสําหรับปี
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ปีส้ินสุดวันที่ ส้ินสุดวันที่

ชื่อบริษัท 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุง ใหม่)  (ปรับปรุง ใหม่)
กองทุนรวมสิทธกิารเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 

   

   ควอลิตี้ เฮา้ส ์ 7,863 7,863 8,907 8,882 316 296 1,004 959 584 524
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธ ิ    
   การเช่า ควอลิตี ้เฮ้าส ์โฮเทล แอนด ์    
   เรซิเดนซ์ 3,360 3,360 3,740 3,483 3 4 268 140 494 119
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด    
   (มหาชน) 9,590 7,041 35,942 25,868 23,225 15,941 42,830 36,969 3,068 2,671
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป    
   จํากัด (มหาชน) 12,716 11,979 149,099 122,369 134,078 108,202 7,085 5,252 893 683
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิต้ี เฮ้าส์ 
เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ มีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอัตราหน่วยละ 0.18 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 21 มีนาคม 2557 
 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิต้ี เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์  

 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯได้ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 
(“กองทุนฯ”) จํานวน 105.28 ล้านหน่วย มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 10 บาท เป็นเงิน 1,053 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 31.33 
ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว 

 
  เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2556 ท่ีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯมีมติอนุมัติการจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติม

จํานวนประมาณ 45 - 69 ล้านหน่วย โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights Offering) 
ปัจจุบัน กองทุนฯอยู่ระหว่างดําเนินการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

 
  เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล 

แอนด์ เรซิเดนซ์ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแต่วันท่ี  1 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 0.373 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 21 มีนาคม 2557 
 
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) 

 ในระหว่างปี 2555 มีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ใช้สิทธิจอง
ซ้ือหุ้นสามัญใหม่จํานวน 10 ล้านหน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจํานวน 32 ล้านหุ้น โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯยังคงเป็น
ประมาณร้อยละ 20 

 
 เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น 
และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.022223 บาท บริษัทฯได้รับหุ้นปันผลดังกล่าวเป็นจํานวน 232 ล้านหุ้นและเงินปันผล
เป็นจํานวน 26 ล้านบาทในเดือนตุลาคม 2555 

 
 ในระหว่างปีปัจจุบัน มีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ใช้สิทธิจอง

ซ้ือหุ้นสามัญใหม่จํานวน 1.2 ล้านหน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจํานวน 4.6 ล้านหุ้น โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯยังคงเป็น
ร้อยละ 20 

 
 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผล

โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้นและจ่ายปันผล
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0186 บาท โดยบริษัทฯได้รับหุ้นปันผลเป็นจํานวน 232.1 ล้านหุ้น และเงินปันผลจํานวน 25.9 ล้าน
บาทแล้วในวันท่ี 30 เมษายน 2556 

 
ต่อมาเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติ
จ่ายปันผลโดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้นและ
จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0186 บาท โดยบริษัทฯได้รับหุ้นปันผลเป็นจํานวน 270.9 ล้านหุ้น และเงินปันผลจํานวน 
30.2 ล้านบาทแล้วในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 
 
 
 



136

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติ 

จ่ายปันผล โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.0333 บาทต่อหุ้น และ
จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0037 บาท โดยบริษัทฯได้รับหุ้นปันผลจํานวน 85 ล้านหุ้นและเงินปันผลจํานวน 9 ล้าน
บาทในวันท่ี  17 พฤษภาคม 2555 

 
 ในระหว่างปี 2555 มีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ใช้สิทธิ

จองซ้ือหุ้นสามัญใหม่จํานวน 120 ล้านหน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจํานวน 124 ล้านหุ้น โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯยังคง
เป็นร้อยละ 22 

 
 ในระหว่างปีปัจจุบัน มีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ใช้

สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญใหม่จํานวน 318 ล้านหน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจํานวน 330 ล้านหุ้น มีผลทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯลดลงเป็นร้อยละ 21 

 
เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 30 หุ้นสามัญเดิมมีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ได้ 1 หุ้น ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท บริษัทฯได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 88 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 88 ล้านบาท โดยบริษัท
ฯได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556  
 
 

14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
                       (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด 2 2 2 2
เงินลงทุนในบริษัทอื่น  
(ถือโดยบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จํากัด)  
   Harbour View Joint Stock Company (เดิมชื่อ  
      "บริษัท ฮาเบอร์ วิว จํากัด") (จดทะเบียน  
      ในประเทศเวียดนาม) 32,599 32,599 - -
   หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (32,599) (32,599) - -
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ - - - -
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น 2 2 2 2

  
 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 33.7 บริษัทฯมีภาระค้ําประกันเงินกู้ยืมของ Harbour View Joint Stock Company (เดิมชื่อ 

"บริษัท ฮาเบอร์ วิว จํากัด") เป็นจํานวนเท่ากับร้อยละ 50 ของภาระหน้ีท่ีบริษัทดังกล่าวมีอยู่กับธนาคารแห่งหนึ่ง เพ่ือความ
รอบคอบ บริษัทฯได้ตั้งสํารองเผ่ือผลเสียหายจากการค้ําประกันไว้จํานวน 61 ล้านบาท ซ่ึงคาดว่าเพียงพอสําหรับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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15. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  
 
 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555

อาคารสํานักงานให้เช่า  
ราคาทุน 888,957 888,957
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม (280,294) (259,287)
หัก: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (94,226) (100,305)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธ ิ 514,437 529,365
 
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนสําหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 544,292
ค่าเสื่อมราคา (14,927)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 529,365
ค่าเสื่อมราคา (14,928)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 514,437
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มูลค่าสุทธิของค่าเช่ารับล่วงหน้าจากผู้เช่าอาคารคงเหลือจํานวน 623 ล้านบาท (2555: 650 ล้าน
บาท) และมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซ่ึงประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach) มีมูลค่าประมาณ 828 ล้านบาท (2555: 839 ล้านบาท) ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมิน
ราคาอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพ้ืนท่ีว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของ
ค่าเช่า ซ่ึงอ้างอิงจากข้อมูลการเช่าของลูกค้ารายย่อยในอาคารของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ ซ่ึง
เป็นผู้เช่าอาคารจากบริษัทฯ 
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม

 ที่ดินและ ส่ิงปรับปรุง 
สินทรัพย์

เช่า

อาคารและ อุปกรณ์และ สินทรัพย์ 
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ ระหว่าง 
 ที่ดิน อาคาร ดําเนินงาน ยานพาหนะ พัฒนา รวม

ราคาทุน    
1 มกราคม 2555 574,974 274,118 1,211,493 1,241,858 42,501 6,295 3,351,239
โอนเข้า (ออก) - - 4,576 1,419 - (5,995) -
โอนจากท่ีดินและต้นทุน    
    ในการพัฒนาโครงการ 27,053 - - - - - 27,053
โอนไปท่ีดินและตน้ทุน    
    ในการพัฒนาโครงการ (85,926) - - - - (2,715) (88,641)
ซ้ือเพิ่ม - 1,555 1,836 35,187 8,123 3,207 49,908
จําหน่าย (153,205) (216,554) (1,063,985) (660,449) (1,797) (526) (2,096,516)
31 ธันวาคม 2555 362,896 59,119 153,920 618,015 48,827 266 1,243,043
ซ้ือเพิ่ม 1,364 1,087 589 35,050 45,563 - 83,653
จําหน่าย (107,168) (45,049) (137,458) (153,948) (9,455) - (453,078)
31 ธันวาคม 2556 257,092 15,157 17,051 499,117 84,935 266 873,618
ค่าเสื่อมราคาสะสม    
1 มกราคม 2555 3,079 123,807 675,216 987,384 30,019 - 1,819,505
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับป ี 492 7,109 11,724 59,089 5,116 - 83,530
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับ    
   ส่วนท่ีจําหน่าย - (95,935) (610,287) (561,923) (1,399) - (1,269,544)
31 ธันวาคม 2555 3,571 34,981 76,653 484,550 33,736  633,491
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับป ี 495 1,724 1,278 48,365 9,469 - 61,331
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับ    
   ส่วนท่ีจําหน่าย - (27,474) (72,189) (134,172) (8,365) - (242,200)
31 ธันวาคม 2556 4,066 9,231 5,742 398,743 34,840 - 452,622
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  
1 มกราคม 2555 97,820 - - - - - 97,820
โอนจากท่ีดินและต้นทุน    
   ในการพัฒนาโครงการ 6,053 - - - - - 6,053
31 ธันวาคม 2555 103,873 - - - - - 103,873
ลดลงระหวา่งป ี (22,000) - - - - - (22,000)
31 ธันวาคม 2556 81,873 - - - - - 81,873
มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
31 ธันวาคม 2555 255,452 24,138 77,267 133,465 15,091 266 505,679
31 ธันวาคม 2556 171,153 5,926 11,309 100,374 50,095 266 339,123
ค่าเสื่อมราคาสําหรับป ี
2555 (49 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  83,530
2556 (21 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  61,331
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ที่ดินและ ส่ิงปรับปรุง 
สินทรัพย์

เช่า

อาคารและ อุปกรณ์และ สินทรัพย์ 
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ ระหว่าง 
 ที่ดิน อาคาร ดําเนินงาน ยานพาหนะ พัฒนา รวม

ราคาทุน    
1 มกราคม 2555 574,910 271,185 1,209,961 1,174,446 22,866 4,559 3,257,927
โอนเข้า (ออก) - - 2,841 1,419 - (4,260) -
โอนจากท่ีดินและต้นทุน    
    ในการพัฒนาโครงการ 27,053 - - - - - 27,053
โอนไปท่ีดินและตน้ทุน    
    ในการพัฒนาโครงการ (85,926) - - - - (2,715) (88,641)
ซ้ือเพิ่ม - 1,554 1,836 17,231 3,530 3,207 27,358
จําหน่าย (153,205) (216,553) (1,063,985) (656,620) (1,627) (526) (2,092,516)
31 ธันวาคม 2555 362,832 56,186 150,653 536,476 24,769 265 1,131,181
ซ้ือเพิ่ม - 9 589 13,884 20,416 - 34,898
จําหน่าย (107,168) (45,049) (137,458) (152,453) (7,956) - (450,084)
31 ธันวาคม 2556 255,664 11,146 13,784 397,907 37,229 265 715,995
ค่าเสื่อมราคาสะสม    
1 มกราคม 2555 3,028 123,429 675,177 966,452 16,526 - 1,784,612
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับป ี 485 6,962 11,562 47,725 2,722 - 69,456
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับ    
   ส่วนท่ีจําหน่าย - (95,935) (610,287) (560,030) (1,259) - (1,267,511)
31 ธันวาคม 2555 3,513 34,456 76,452 454,147 17,989 - 586,557
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับป ี 486 1,544 1,114 29,446 4,318 - 36,908
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับ    
   ส่วนท่ีจําหน่าย - (27,474) (72,189) (132,772) (6,932) - (239,367)
31 ธันวาคม 2556 3,999 8,526 5,377 350,821 15,375 - 384,098
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า    
1 มกราคม 2555 97,820 - - - - - 97,820
โอนจากท่ีดินและต้นทุน    
   ในการพัฒนาโครงการ 6,053 - - - - - 6,053
31 ธันวาคม 2555 103,873 - - - - - 103,873
ลดลงระหวา่งป ี (22,000) - - - - - (22,000)
31 ธันวาคม 2556 81,873 - - - - - 81,873
มูลค่าสุทธิตามบญัชี   
31 ธันวาคม 2555 255,446 21,730 74,201 82,329 6,780 265 440,751
31 ธันวาคม 2556 169,792 2,620 8,407 47,086 21,854 265 250,024
ค่าเสื่อมราคาสําหรับป ี
2555 (49 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  69,456
2556 (16 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  36,908
 
เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯได้ทําสัญญาจะซ้ือจะขายทรัพย์สินโดยบริษัทฯตกลงขายทรัพย์สินซ่ึงประกอบด้วยท่ีดิน 
อาคารและงานระบบ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เพชรบุรี และโครงการเซนเตอร์ 
พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 
(“กองทุนฯ”) โดยมีค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 1,142 ล้านบาท และ 1,470 ล้านบาท ตามลําดับ (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
บริษัทฯได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุนฯในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2555  
 
นอกจากนี้ บริษัทฯได้ทําสัญญาโอนสิทธิการเช่าอาคาร สัญญาดําเนินการเพื่อให้กองทุนฯได้มาซ่ึงสิทธิการเช่าอาคารโครงการ
เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ หลังสวน และสัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย์ในโครงการให้แก่กองทุนฯโดยมี
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ค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 730 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 กองทุนฯได้เข้าทํา
สัญญาเช่าอาคารกับผู้ให้เช่าเดิมโดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี 10 เดือน 12 วัน และต่ออายุได้อีก 2 ระยะๆละ 5 ปีโดยมีอัตราค่าเช่า
และเงื่อนไขการปรับค่าเช่าตามสัญญา ท้ังน้ี บริษัทฯได้ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าอาคารสําหรับโครงการ
ดังกล่าวของกองทุนฯกับผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 
 
เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2555 บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด (บริษัทย่อย) ได้ทําสัญญาเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินท่ี
ใช้ในการประกอบกิจการของโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ ท้ังสามโครงการข้างต้นกับกองทุนฯโดยมี
ระยะเวลาการเช่า 3 ปีนับแต่วันท่ีกองทุนฯเป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในทรัพย์สินท่ีเช่า โดยบริษัทย่อยได้ให้คําม่ัน
แก่กองทุนฯว่า หากกองทุนฯมีความประสงค์และได้ใช้สิทธิในการเรียกให้บริษัทย่อยเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินต่อไปภายหลังจาก
สิ้นสุดระยะเวลาการเช่า บริษัทย่อยจะเช่าทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนฯต่อไปอีก 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าออกไป
อีกครั้งละ 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงแต่ละคราวโดยมีอัตราค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าผันแปรตาม
เงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 
 
บริษัทฯมีกําไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคารโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ ท้ังสาม
โครงการรวมจํานวน 1,784 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเกี่ยวข้อง) และรับรู้รายการดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุน
สําหรับปี 2555 
 
นอกจากนี้ บริษัทฯได้ทําสัญญาตกลงกระทําการเพ่ือรับประกันรายได้ค่าเช่าข้ันตํ่าท่ีกองทุนฯจะได้รับจากบริษัท เซนเตอร์ 
พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จํากัด จากโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ ท้ังสามโครงการข้างต้น เป็นระยะเวลา 3 ปี
รวมจํานวน 836 ล้านบาท 
 
บริษัทฯได้ประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าข้ันต่ําดังกล่าวตามมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดท่ีบริษัทฯต้องชําระให้แก่กองทุนฯท้ังสิ้นเป็นจํานวนเงิน 111 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือ
ขาดทุนสําหรับป ี2555 
 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 13 บริษัทฯได้ลงทุนในกองทุนฯคิดเป็นร้อยละ 31 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนฯ บริษัทฯถือว่า
กําไรจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่าอาคารดังกล่าวข้างต้นเฉพาะส่วนท่ีบริษัทฯได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯจํานวน 
601 ล้านบาทเป็นกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง โดยแสดงเป็นรายการหักจากบัญชเีงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
นอกจากนี้ บริษัทฯถือว่าค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําของโครงการดังกล่าวเฉพาะส่วนท่ีบริษัทฯได้ถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนฯจํานวน 35 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง โดยแสดงรวมอยู่ในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม 
 
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯทบทวนความเพียงพอของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ําตามมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องชําระในอนาคต และบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพ่ิมเติมจํานวน 65 ล้านบาท (สุทธิจาก
ส่วนที่บริษัทฯลงทุนในกองทุนฯจํานวน 30 ล้านบาท) ในกําไรหรือขาดทุนรวมสําหรับปีปัจจุบัน  
 
ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้จัดให้ผู้ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารสํานักงานและอาคารพักอาศัย
ท้ังหมดของบริษัทฯ โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สําหรับโครงการท่ีเปิดดําเนินการแล้ว และใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และ/หรือวิธีต้นทุน (Cost Approach) สําหรับโครงการท่ียังไม่เปิดดําเนินการ
หรืออยู่ในระหว่างการพัฒนาซึ่งยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าว
สูงกว่ามูลค่าสุทธิทางบัญชีของโครงการ  
 
เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯได้ทําสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินโดยบริษัทฯตกลงขายทรัพย์สินซ่ึงประกอบด้วยท่ีดิน 
อาคารและงานระบบ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์เซ็นเตอร์ พอยท์ ศาลาแดง ให้แก่บุคคลภายนอก 
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โดยมีค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 340 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัทฯได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ซ้ือในวันท่ี 28 มีนาคม 2556 โดยบริษัทฯมีกําไรจากการขายทรัพย์สินโครงการดังกล่าวจํานวน 140 ล้านบาท 
(สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขายที่เกี่ยวข้อง) และรับรู้รายการดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปีปัจจุบัน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จํานวนหนึ่งซ่ึงตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงิน 325 ล้านบาท (2555: 337 
ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 297 ล้านบาท 2555: 317 ล้านบาท) 
 
 

17. สิทธิการเชา 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

โครงการ 2556 2555
คิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ 349,776 348,395
คิวเฮ้าส์ สาทร 502,270 502,063
คิวเฮ้าส์ อโศก 655,183 650,210
เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล สลีม 1,026,680 1,018,340
รวม 2,533,909 2,519,008
หัก: ค่าตัดจาํหน่ายสะสม (1,685,498) (1,590,907)
สิทธิการเช่า - สุทธิ 848,411 928,101
  
ค่าตัดจาํหน่ายสิทธิการเช่าสาํหรับป ี 94,591 111,745
 
ค่าตัดจาํหน่ายสทิธิการเชา่สาํหรับป ี2556 จํานวน 95 ล้านบาท (2555: 112 ล้านบาท) แสดงรวมอยู่ในต้นทุนค่าเชา่และค่าบริการ
ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

 ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษัทฯได้ดําเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิการเช่าอาคารโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์  
เรซิเดนซ์ หลังสวน ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ ตามรายละเอียดใน
หมายเหตุ 16 

 
บริษัทฯได้นําสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ีมีอยู่บนสิทธิการเช่าซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
จํานวน 411 ล้านบาท (2555: 445 ล้านบาท) ไปค้ําประกันสินเชื่อท่ีได้รับจากธนาคาร 
 
เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติในหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิการเช่าช่วง
ในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล สีลม ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล 
แอนด์ เรซิเดนซ์ (“กองทุนฯ”) โดยมีค่าตอบแทนประมาณ 450-550 ล้านบาท นอกจากน้ี บริษัทฯอาจพิจารณาการลงทุนใน
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนฯ ในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอเพิ่มเติมของกองทุนฯ และ
การรับประกันรายได้ค่าเช่าข้ันตํ่าท่ีกองทุนฯควรจะได้รับ โดยปจัจุบันอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว 
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18. ที่ดินและตนทุนในการพัฒนาโครงการ  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

ท่ีดิน 5,720,580 6,780,424 634,474 1,822,476
ต้นทุนดอกเบี้ย 289,106 415,875 198,944 292,372
งานระหว่างก่อสรา้ง  655,041 957,127 185,956 204,575
รวม 6,664,727 8,153,426 1,019,374 2,319,423
หัก: สํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ  
          มูลค่าโครงการ (84,033) (237,973) (84,033) (237,973)
ท่ีดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ - สุทธ ิ 6,580,694 7,915,453 935,341 2,081,450
 
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของท่ีดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการจํานวน 
40 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 3 ล้านบาท) (2555: 70 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 7 ล้านบาท) โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้น
เป็นทุนในอัตราร้อยละ 3.1 (เฉพาะของบริษัทฯ: ร้อยละ 1.1) (2555: ร้อยละ 3.1 เฉพาะของบริษัทฯ: ร้อยละ 1.1) 
 
ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้จัดให้ผู้ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และ/หรือวิธีต้นทุน (Cost Approach) โดย 
ผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าสุทธิทางบัญชีของ
โครงการ 
 
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและ               

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555

ยอดคงเหลือ ณ วนัต้นป ี 237,973 244,026
หัก: โอนสํารองไปบัญชีท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างเนื่องจากเปิดขายโครงการ (153,940) -
       โอนสาํรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการไปบญัชีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - (6,053)
ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ้นป ี 84,033 237,973

  
 ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้โอนสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการจํานวน 6 ล้านบาท ไปบัญชีท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์เนื่องจากบริษัทฯได้ปรับแผนในการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพ่ือขายแห่งหนึ่งเป็นโครงการอาคารพัก
อาศัยให้เช่า  

 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นําท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธติามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 253 ล้านบาท 

(2555: 2,462 ล้านบาท) ไปค้ําประกันสินเชื่อท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย์ท้ังระยะสั้นและระยะยาว (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 
ไม่มี) (2555: 993 ล้านบาท) 
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19. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/เงินกูยืมระยะสั้น 
 (หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินรวมและ             
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการชําระคนื 2556 2555
 (ร้อยละต่อปี)  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ  
ตั๋วสญัญาใช้เงิน 3.63 - 3.85 ชําระคืนตามกําหนดภายในหน่ึงปี - 700,000
เงินกู้ยืมระยะสั้น  
 ตั๋วเงินจ่าย 2.82 - 3.92 ชําระคืนตามกําหนดภายในหน่ึงปี 325,000 4,590,000
 หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (1,642) (18,139)

   สุทธิ  323,358 4,571,861
 
 
20. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   (หมายเหตุ 7) 20,582 40,430 10,286 27,685
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 668,847 523,566 167,162 172,133
เจ้าหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
   (หมายเหตุ 7) 30,947 63,557 29,522 72,642
เจ้าหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 13,969 34,800 5,242 27,648
ดอกเบี้ยค้างจ่าย  148,047 142,475 148,047 142,429
รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 882,392 804,828 360,259 442,537

 
 
21. เงินกูยืมระยะยาว 

   (หน่วย: พันบาท)
 อัตรา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ดอกเบี้ย เงื่อนไขการชําระคนื 2556 2555 2556 2555

 (ร้อยละต่อปี)   
-  โครงการท่ีอยู่ระหว่างการ MLR ลบอัตรา ชําระคืนตามระยะเวลา - 1 - -
    พัฒนาซ่ึงก่อให้เกิดรายได้    คงท่ี   การโอนกรรมสทิธิ์   
   ในอสังหารมิทรพัย์   
-   โครงการท่ียังไม่ไดร้ับการ MLR ลบอัตรา ชําระคืนตามระยะเวลา - 80,000 - -
    พัฒนาหรืออยู่ในระหว่าง    คงท่ี   การโอนกรรมสทิธิ์    
    การพัฒนาแต่ยังไม่ก่อให ้    ในอสังหารมิทรพัย์    
    เกิดรายได ้    
รวม  - 80,001 - -

หัก: เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - (80,001) - -
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - - - -
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี 80,001 1,017,001 - -
บวก: กู้เพ่ิมระหว่างป ี - 1,257,594 - 864,500
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี (80,001) (2,194,594) - (864,500)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี - 80,001 - -
 
สัญญาเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจํากัดบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มและลดทุนเรือนหุ้น การค้ํา
ประกันหนี้สินหรือเข้ารับอาวัลต๋ัวสัญญาใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การรวมหรือควบบริษัทฯเข้ากับบริษัทอ่ืน และการ
ดํารงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการดําเนินการท่ีไม่เป็นไปตาม
ข้อปฏิบัติและข้อจํากัดท่ีระบุไว้ในสัญญา บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้กู้เพื่อขออนุมัติ
การดําเนินการดังกล่าวเป็นกรณีไป 
 
นอกจากน้ี บริษัทฯได้ตกลงให้คํารับรองกับธนาคารผู้ให้สินเชื่อแก่บริษัทย่อยโดยมีข้อปฏิบัติบางประการ เช่น การดํารงสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทย่อย การให้การสนับสนุนทางการเงินในกรณีท่ีบริษัทย่อยขาดเงินทุนในการดําเนินโครงการ การไม่ใช้สิทธิ
เรียกร้องให้บริษัทย่อยชําระคืนเงินกู้ยืมหรือเรียกร้องบังคับเอาหลักประกันตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทย่อยไม่สามารถชําระหนี้
วงเงินสินเชื่อท้ังหมดให้แก่ธนาคาร 
 
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นําท่ีดิน สิทธิการเช่าบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ีมีอยู่บนที่ดินไปจดจํานองเป็นประกันการกู้ยืมตาม
สัญญาเงินกู้ยืมข้างต้น 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียังมิได้เบิกใช้จํานวนเงินรวม 3,322 
ล้านบาท (2555: 7,514 ล้านบาท)  
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22. หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 จํานวนหน่วย (หน่วย) จํานวนเงิน (พันบาท)
ประเภทหุ้นกู้ อัตราดอกเบ้ีย อายุ วันที่ครบกําหนด 2556 2555 2556 2555

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน  
     - ครั้งที่ 1/2553    
   - ชุดที ่1 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอ้ยละ 3.45 ต่อปี 3 ปี 17 พฤษภาคม 2556 - 1,000,000 - 1,000,000
   - ชุดที ่2 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอ้ยละ 3.45 ต่อปี 3 ปี  3 มิถุนายน 2556 - 1,000,000 - 1,000,000
     - ครั้งที่ 2/2553 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอ้ยละ 3.65 ต่อปี 5 ปี 9 กรกฎาคม 2558 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
     - ครั้งที่ 3/2553 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอ้ยละ 3.65 ต่อปี 5 ปี 9 กรกฎาคม 2558 500,000 500,000 500,000 500,000
     - ครั้งที่ 4/2553 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอ้ยละ 3.36 ต่อปี 3 ปี 6 

เดือน
11 เมษายน 2557 1,985,000 2,000,000 1,985,000 2,000,000 

     - ครั้งที่ 1/2554 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอ้ยละ 3.90 ต่อปี 3 ปี 10 มีนาคม 2557 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
     - ครั้งที่ 2/2554    
   - ชุดที ่1 ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอ้ยละ 4.70 ต่อปี 

และอัตราดอกเบ้ียคงที่รอ้ยละ 5.00 ต่อปี  
สําหรับ 1.5 ปีที่เหลอื 

3 ปี 6 
เดือน

25 กุมภาพันธ์ 2558 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 

   
   - ชุดที ่2 ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอ้ยละ 5.00 ต่อปี 

ปีที่ 4 - 5 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอ้ยละ 5.30 ต่อปี 
5 ปี 25 สิงหาคม 2559 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

   
     - ครั้งที่ 1/2555 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอ้ยละ 4.59 ต่อปี 4 ปี 27 เมษายน 2559 2,212,000 2,212,000 2,212,000 2,212,000
     - ครั้งที่ 2/2555    
   - ชุดที ่1 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอ้ยละ 4.16 ต่อปี 3 ปี 6 

เดือน
23 กุมภาพันธ์ 2559 800,000 800,000 800,000 800,000 

   - ชุดที ่2 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอ้ยละ 4.55 ต่อปี 5 ปี 23 สิงหาคม 2560 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
     - ครั้งที่ 1/2556    
   - ชุดที ่1 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอ้ยละ 3.63 ต่อปี 3 ปี 9 พฤษภาคม 2559 500,000 - 500,000 -
   - ชุดที ่2 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอ้ยละ 4.16 ต่อปี 5 ปี 9 พฤษภาคม 2561 2,500,000 - 2,500,000 -
     - ครั้งที่ 2/2556 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอ้ยละ 4.25 ต่อปี 3 ปี 22 พฤศจิกายน 2559 2,000,000 - 2,000,000 -
รวม  19,997,000 17,012,000 19,997,000 17,012,000
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (3,985,000) (2,000,000)
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 16,012,000 15,012,000

  
 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและ               

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555

ยอดคงเหลือ ณ วนัต้นป ี 17,012,000 17,700,000
บวก: ออกหุ้นกู้ระหว่างป ี 5,000,000 5,012,000
หัก: ไถ่ถอนหุ้นกูร้ะหว่างป ี (2,015,000) (5,700,000)
ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ้นป ี 19,997,000 17,012,000
 
หุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจํากัดบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผลและการดํารงอัตราส่วนทางการเงินบาง
ประการ เป็นต้น 
 
เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมอีก 10,000 
ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืน อายุไม่เกิน 10 ปี รวมกับวงเงินหุ้นกู้ท่ีได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 
1/2554 จํานวน 10,000 บาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ 
โดยการเสนอขายต่อประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนในวงจํากัดหรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนราย
ใหญ่ โดยอาจเสนอขายหุ้นกู้ครั้งเดียวเต็มจํานวนหรือเสนอขายบางส่วนและ/หรือเสนอขายเป็นโครงการและ/หรือเป็นคราวๆไป
และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)  
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

23. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
 

จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังน้ี 
 (หน่วย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นป ี 108,477 77,172 84,384 70,263
ต้นทุนบริการในปจัจุบัน  11,529 15,457 6,910 5,687
ต้นทุนดอกเบี้ย 4,014 3,627 3,122 3,303
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างป ี (13,189) (471) (13,189) (471)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์  
   ประกันภัย - 12,692 - 5,602
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายป ี 110,831 108,477 81,227 84,384

  
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังน้ี  

  (หน่วย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
 2556 2555 2556 2555
ต้นทุนบริการในปจัจุบัน  11,529 15,457 6,910 5,687
ต้นทุนดอกเบี้ย 4,014 3,627 3,122 3,303
รวมค่าใช้จา่ยท่ีรับรู้ในสว่นของกําไรหรือขาดทุน 15,543 19,084 10,032 8,990
ค่าใช้จา่ยดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในสว่นของกําไรหรือขาดทุน   
ค่าใช้จา่ยในการขายและการบรหิาร 15,543 19,084 10,032 8,990
 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกําไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจํานวนประมาณ 10 ล้านบาท (งบการเงิน
เฉพาะบริษัทฯ: 4 ล้านบาท) 
 
สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังน้ี 

 งบการเงินรวมและ                  
งบการเงินเฉพาะกจิการ

 2556 2555
 (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อป)ี
อัตราคิดลด 3.7 3.7
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  6.0 - 10.0 6.0 - 10.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) 0 - 12.5 0 - 12.5
 
จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันท่ีถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์สําหรับปีปัจจุบันและสี่
ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 จํานวนภาระผกูพนัท่ีถูก 
 จํานวนภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ปรับปรงุจากผลของประสบการณ์

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2556 110,831 81,227 - -
ปี 2555 108,477 84,384 5,304 8,413
ปี 2554 77,172 70,262 - -
ปี 2553 68,289 62,575 - -
ปี 2552 59,558 54,928 - -
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24. ประมาณการหนี้สิน  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม

 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 
 สํารองเผื่อค่า เงินสมทบ สํารองเผื่อ การค้ําประกัน  
 ซ่อมแซม กองทุนนิต ิ ค่าซ่อมแซมบ้าน การค้ําประกัน รายได้ค่าเช่าข้ันต่ํา คดี 
 สาธารณูปโภค บุคคลหมู่บ้าน หลังอุทกภัย รวม เงินกู้ยืม (หมายเหตุ 16) ฟ้องร้อง รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 104,214 67,587 29,476 201,277 61,000 - 19,046 80,046
เพิ่มข้ึนในระหว่างปี 30,486 19,084 - 49,570 - 49,166 19,145     68,311
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดข้ึนจริง         (26,362)        (12,968)           (29,476) (68,806) - -    (2,212)   (2,212)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555         108,338          73,703 - 182,041 61,000 49,166 35,979 146,145
เพิ่มข้ึนในระหว่างปี 38,219 26,213 - 64,432 - 94,709 - 94,709
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดข้ึนจริง (6,281) (8,021) - (14,302) - (55,784) (10,500) (66,284)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 140,276 91,895 - 232,171 61,000 88,091 25,479 174,570 

 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 
   การค้ําประกัน  
 สํารองเผื่อค่า เงินสมทบ สํารองเผื่อ รายได้ค่าเช่า  
 ซ่อมแซม กองทุนนิต ิ ค่าซ่อมแซมบ้าน การค้ําประกัน ข้ันต่ํา คดี 
 สาธารณูปโภค บุคคลหมู่บ้าน หลังอุทกภัย รวม เงินกู้ยืม (หมายเหตุ 16) ฟ้องร้อง รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 62,579 38,824 13,693 115,096 61,000 - 19,046 80,046
เพิ่มข้ึนในระหว่างปี 9,433 5,619 - 15,052 - 49,166 19,145      68,311
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดข้ึนจริง (17,158) (6,001) (13,693) (36,852) - -    (2,212)   (2,212)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 54,854 38,442 - 93,296 61,000 49,166 35,979 146,145
เพิ่มข้ึนในระหว่างปี 13,711 8,677 - 22,388 - 94,709 - 94,709
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดข้ึนจริง (3,603) (6,945) - (10,548) - (55,784) (10,500) (66,284)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 64,962 40,174 - 105,136 61,000 88,091 25,479 174,570 

 
 
25. ทุนเรือนหุน 
 
 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับทุนของบริษัทฯดังนี้ 
 
 1) การจ่ายเงินปันผล 
  อนุมัติให้บริษัทฯจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นจํานวนไม่เกิน 706,444,977 หุ้น ตามมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 706.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
จ่ายปันผล 0.08333 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00926 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
78.5 ล้านบาท รวมคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.09259 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 785 ล้านบาท 
กําหนดจ่ายปันผลในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 

 
2) การลดทุนจดทะเบียน 

  อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 8,883 ล้านบาท เป็น 8,477 ล้านบาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญ
จดทะเบียนท่ียังมิได้นําออกจําหน่ายจํานวน 406 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ที่คงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 
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3) การเพิ่มทุนจดทะเบียน 
  อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 8,477 ล้านบาท เป็น 9,184 ล้านบาท โดยการออกหุ้น

สามัญใหม่จํานวน 707 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
 

บริษัทฯได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงในทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 
 
รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: หุ้น) 
 สําหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
 2556 2555
หุ้นสามัญจดทะเบียน  
จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันท่ี 1 มกราคม 9,183,784,692 8,883,558,370
ลดทุนระหว่างปี - (406,218,655)
เพิ่มทุนระหว่างปี  - 706,444,977
จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 9,183,784,692 9,183,784,692
หุ้นสามัญท่ีออกและชําระแล้ว   
จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันท่ี 1 มกราคม 9,183,767,553 8,477,339,715
เพิ่มทุนระหว่างปี - 706,427,838
จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 9,183,767,553 9,183,767,553

 
 
26. สํารองตามกฎหมาย 
 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารอง
นี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

 
 
27. ภาษีเงินได 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังน้ี 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
 (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินไดป้ัจจุบนั:  
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 659,678 790,295 154,017 497,997
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช:ี  
ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ

การกลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราว (23,835) (82,242) (13,403) (62,530)
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจากการเปลี่ยนแปลง

อัตราภาษี - 15,398 - 9,367
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 635,843 723,451 140,614 444,834
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จํานวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
และ 2555 สรุปได้ดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
 (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย 

 
-

 
2,524

 
- 

 
1,106

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับสว่นแบ่งกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่นในบรษิัทร่วม 14,585 (2,708) - -

 14,585 (184) - 1,106
 
รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ีใช้สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555
 (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

  
กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 3,943,172 3,173,508 1,842,347 2,211,178
  
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 0 - 20% 0 - 23% 20% 23%
กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลคูณอัตราภาษี 788,699 732,589 368,469 508,571
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจากการเปลี่ยนแปลง

อัตราภาษี - 15,398 - 9,367
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:  
   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามวธิีสว่นได้เสีย 177,010 27,906 - -
 รายได้ท่ีได้รบัยกเว้น (373,322) (83,257) (253,322) (83,257)
   ค่าใช้จ่ายต้องหา้ม 41,492 25,446 17,515 11,226
   ค่าใช้จ่ายท่ีมสีิทธิหักได้เพิ่มข้ึน (85) (147) (84) (147)
   อื่น ๆ 2,049 5,516 8,036 (926)
รวม (152,856) (24,536) (227,855) (73,104)
ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 635,843 723,451 140,614 444,834
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม งบการเงินแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ

 

ณ วันท่ี      
31 ธันวาคม 

2556

ณ วันท่ี      
31 ธันวาคม 

2555

ณ วันท่ี      
1 มกราคม 

2555

ณ วันท่ี      
31 ธันวาคม 

2556

ณ วันท่ี      
31 ธันวาคม 

2555 

ณ วันท่ี      
1 มกราคม 

2555
  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี   
สํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ

มูลค่าโครงการ 63,043 71,452 66,987 52,486 60,482 54,841
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

การลงทุน 18,845 20,060 21,459 18,845 20,060 21,459
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณ ์ 16,374 20,775 19,564 16,374 20,775 19,564
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22,166 21,695 15,448 16,245 16,877 14,067
สํารองเผื่อค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 28,055 21,668 21,634 12,992 10,971 13,030
สํารองหนีส้ินท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีฟอ้งร้อง 5,096 7,196 3,876 5,096 7,196 3,876
ประมาณการหน้ีสนิจากการคํ้าประกนั

รายได้ค่าเช่าขั้นต่าํ 23,509 22,300 - 23,509 22,300 -
ต้นทุนกู้ยืมของโครงการ 70,383 63,623 49,996 - - -
การรบัรู้รายได้ค่างวด 72,637 49,594 25,991 53,515 22,309 2,626
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   
   และค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเชา่ (7,923) (3,299) (9,223) (7,923) (3,299) (9,223)
อื่น ๆ 9,060 2,271 12,177 - 65 3,227
รวม 321,245 297,335 227,909 191,139 177,736 123,467
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
รายได้จากการใหเ้ช่าท่ีดิน 363 288 231 - - -

 
ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 23 ในปี 
2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสําหรับปี 2555-2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้สะท้อนผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวในการคํานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว  
 
 

28. คาใชจายตามลักษณะ 
 
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายท่ีสําคัญดังต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
ซ้ือท่ีดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี 12,014,727 11,461,281 2,886,109 2,764,802
การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง (860,642) (5,098,393) (438,215) (1,943,722)
การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ 1,334,760 1,946,679 1,146,108 1,807,392
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 714,118 676,240 394,929 431,190
ค่าเสื่อมราคา 76,259 104,537 51,835 90,465
ค่าตัดจําหน่าย 94,591 111,745 94,591 111,745
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 365,431 251,542 54,801 64,797
ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน/ซ่อมแซมบ้านและโครงการ  
   จากเหตุการณ์อุทกภัย - 25,884 - 12,158
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29. กําไรตอหุน 
 
 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจํานวน

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี และได้ปรับปรุงจํานวนหุ้นสามัญท่ีใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นของปีก่อนที่
นํามาเปรียบเทียบ (ปรับจํานวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปลี่ยนไปของจํานวนหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นปันผลเมื่อ
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 จํานวน 706 ล้านหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันท่ีเริ่มต้นของปีแรกท่ีเสนอ
รายงาน) 
 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
 2556 2555 2556 2555 

 (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)
กําไรสาํหรับปี (พันบาท) 3,307,329 2,450,057 1,701,733 1,766,343
จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถ่วงน้าํหนกั (พันหุ้น) 9,183,768 9,183,768 9,183,768 9,183,768
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.36 0.27 0.19 0.19

 
 
30. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน

ได้รับและสอบทานอย่างสม่ําเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงาน
ของส่วนงาน  

 
 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ

บริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานท่ีรายงานท้ังสิ้น 3 ส่วนงาน ดังน้ี  
 

- ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานท่ีดําเนินธุรกิจขายบ้านพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 
- ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ เป็นส่วนงานท่ีดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าอาคารสาํนักงานและอาคารพักอาศัย 
- ส่วนงานธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ ธุรกิจรับจ้างบริหารอาคาร 

 
 ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไร
หรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารงานด้านภาษีเงินได้ของท้ังกลุ่ม ดังนั้น 
รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานดําเนินงาน 

 
 การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับ

บุคคลภายนอก 
 



152

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

ข้อมูลรายได้ กําไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 สําหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 ธุรกจิอสังหาริมทรพัย์
ธุรกจิให้เช่าพ้ืนท่ี     

และบริการ รายการอื่นๆ 
และ      

ตัดรายการ
ระหว่างกัน  

ขายบ้าน
พร้อม
ท่ีดิน 

ขายหน่วยใน
อาคารชุด  
พักอาศัย

อาคาร
สํานักงาน

อาคาร   
พักอาศัย

ธุรกจิ    
อื่นๆ

รวมสว่น
งานที่

รายงาน 
งบการเงิน

รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก 11,926 6,551 359 863 102 19,801 - 19,801
รายได้ระหว่างส่วนงาน 3 - - - 73 76 (76) -
ดอกเบี้ยรับ 5 1 - 1 - 7 - 7
กําไรจากการขายทรัพย์สินและ
โอนสิทธิการเช่าอาคารของ
โครงการพักอาศัย - - - 140 - 140 - 140
ดอกเบี้ยจา่ย (140) (46) - - - (186) - (186)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย (28) (3) (68) (64) - (163) - (163)
โอนกลับสาํรองค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการลดลงของมูลค่าโครงการ 40 - - - - 40 - 40
ค่าใช้จา่ยในการรบัประกันรายได้
ค่าเช่าขั้นต่าํของโครงการ - - - (65) - (65) - (65)

    
กําไรของส่วนงาน 1,452 1,533 62 140 102 3,289 - 3,289
รายได้อื่น    14
ค่าใช้จา่ยในการขาย    (65)
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร    (219)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม    943
ค่าใช้จา่ยทางการเงิน    (19)
ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้    (636)
กําไรสําหรับป ี    3,307
    
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน    
การเพ่ิมขึ้นของสนิทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ท่ีไม่รวมเครื่องมือ
ทางการเงินสินทรพัย์ภาษีเงินได้
รอตัดบญัชี 3,267 792 14 20 - 4,093 - 4,093
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 สําหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 ธุรกจิอสังหาริมทรพัย์
ธุรกจิให้เช่าพ้ืนท่ี     

และบริการ รายการอื่นๆ 
และ      

ตัดรายการ
ระหว่างกัน  

ขายบ้าน
พร้อม
ท่ีดิน 

ขายหน่วยใน
อาคารชุด  
พักอาศัย

อาคาร
สํานักงาน

อาคาร   
พักอาศัย

ธุรกจิ    
อื่นๆ

รวมสว่น
งานที่

รายงาน 
งบการเงิน

รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก 8,639 3,345 346 746 105 13,181 - 13,181
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - - - 67 67 (67) -
ดอกเบี้ยรับ 7 1 - 2 - 10 - 10
กําไรจากการขายทรัพย์สินและ
โอนสิทธิการเช่าอาคารของ
โครงการพักอาศัย - - - 1,184 - 1,184 - 1,184
ดอกเบี้ยจา่ย (188) (66) - - - (254) - (254)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย (23) (1) (73) (112) - (209) - (209)
สํารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ลดลงของมูลค่าโครงการ (64) - - - - (64) - (64)
โอนกลับสาํรองค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการลดลงของมูลค่าโครงการ 31 - - - - 31 - 31
ค่าใช้จา่ยในการรบัประกันรายได้
ค่าเช่าขั้นต่าํของโครงการ - - - (76) - (76) - (76)

    
กําไรของส่วนงาน 706 545 128 1,116 105 2,600 - 2,600
รายได้อื่น    9
ค่าใช้จา่ยในการขาย    (10)
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร    (212)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม    801
ค่าใช้จา่ยทางการเงิน    (15)
ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้    (723)
กําไรสําหรับป ี    2,450
    
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน    
การเพ่ิมขึ้นของสนิทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ท่ีไม่รวมเครื่องมือ
ทางการเงินสินทรพัย์ภาษีเงินได้
รอตัดบญัชี 2,616 1,743 14 78 - 4,451 - 4,451

 
สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ธุรกจิอสังหาริมทรพัย์
ธุรกจิให้เช่าพ้ืนท่ี     

และบริการ

สินทรัพย์ท่ี
ไม่ได้ปันส่วน  

ขายบ้าน
พร้อม
ท่ีดิน 

ขายหน่วย
ในอาคารชุด
พักอาศัย

อาคาร
สํานักงาน

อาคาร   
พักอาศัย

ธุรกจิ    
อื่นๆ

รวมสว่นงาน 
ท่ีรายงาน 

งบการเงิน
รวม

สินทรัพย์ของส่วนงาน   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 20,742 11,002 1,088 565 - 33,397 8,255 41,652
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 23,995 8,226 1,157 805 - 34,183 7,688 41,871
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์  
 บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน 

จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 
 
 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ 
 
 

31. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 
3 - 6 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด และจะถูก
จ่ายให้แก่พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจํานวนเงิน 17 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 10 ล้านบาท) (2555: 17 ล้านบาท 
เฉพาะของบริษัทฯ: 12 ล้านบาท) 

 
 
32. เงินปนผล 
 
 เงินปันผลสําหรับปี 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 
 

 อนุมัติโดย เงินปันผลรวม เงินปันผลต่อหุ้น วันท่ีจ่ายเงินปันผล
  (พันบาท) (บาท) 
หุ้นปันผลจากผลการดําเนินงาน ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  
   สําหรับปี 2554  เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2555 706,428 0.08333 18 พฤษภาคม 2555
เงินปันผลจากผลการดําเนินงาน ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  
   สําหรับปี 2554  เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2555 78,476 0.00926 18 พฤษภาคม 2555
   
เงินปันผลจากผลการดําเนินงาน 
   สําหรับปี 2555 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
 เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2556

1,102,033 0.12000 13 พฤษภาคม 2556
 

เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ 
   ผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน 
   สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 
   และ/หรือกําไรสะสม 
รวม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
   เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2556 

642,850 0.07000 17 กันยายน 2556
 
 
 

1,744,883          0.19000 
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33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นคงเหลืออยู่ดังต่อไปน้ี 
 
33.1 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซ้ือท่ีดินและก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2556 2555
สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 5,320 6,033
สัญญาซ้ือท่ีดินเพ่ือพัฒนาโครงการในอนาคต 726 114

 
33.2 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเช่าท่ีดินและอาคารซ่ึงมีอายุสัญญาโดยประมาณ 30 ปี 

และการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ซ่ึงมีอายุสัญญาต้ังแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี 
 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานดังกล่าวดังนี้ 
                                                                                                            (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
 2556 2555
จ่ายชําระ  

ภายใน 1 ป ี 23 19
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 61 62
มากกวา่ 5 ป ี 51 65

 
33.3 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาเช่าอาคารและทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์

แอนด์เฮ้าส์-II (บริษัทที่เก่ียวข้องกัน) สัญญาเช่ามีกําหนดระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทย่อยสามารถต่ออายุสัญญาได้โดยการแจ้งให้
กองทุนฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันครบระยะเวลาการเช่า 

 
 บริษัทย่อยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้ 

                                                                                                                   (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 2556 2555 
จ่ายชําระ  

ภายใน 1 ป ี 53 53
  
 ท้ังนี้ หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนกําหนด ให้ทําหนังสือแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 30 วัน โดยจะมีผลบังคับก็ต่อเม่ือคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเห็นชอบด้วย นอกจากนี้ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงกันว่าจะไม่มี
การจ่ายชําระค่าเช่ารายเดือนในช่วงระยะเวลาต้ังแต่วันท่ีเริ่มปิดปรับปรุงโครงการจนถึงวันท่ีเริ่มเปิดโครงการ 

 
33.4 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล 

แอนด์ เรซิเดนซ์ (บริษัทร่วม) โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และให้คําม่ันท่ีจะเช่าต่ออีก 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่า
ออกไปอีกคร้ังละ 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงแต่ละคราวโดยมีอัตราค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าผันแปรตาม
เงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

 บริษัทย่อยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีต้องจ่ายสําหรับค่าเช่าคงท่ีตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้ 
                                                                                                                   (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 2556 2555 
จ่ายชําระ  

ภายใน 1 ป ี 168 168
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 92 260

 
33.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการต่าง ๆ เป็นจํานวนเงิน 13 ล้านบาท 

(2555: 17 ล้านบาท) 
 
33.6 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซ่ึงยังไม่ได้กําหนดเรียกชําระ

เป็นจํานวนเงินประมาณ 19 ล้านบาท (2555: 19 ล้านบาท) 
 
33.7 บริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค้ําประกันเงินกู้ยืมของบริษัท Harbour View Joint Stock (เดิมชื่อ "บริษัท ฮาเบอร์ วิว 

จํากัด") เป็นจํานวนเท่ากับร้อยละ 50 ของภาระหนี้ท่ีบริษัทดังกล่าวมีอยู่กับธนาคารแห่งหน่ึง (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
บริษัทดังกล่าวมียอดหนี้คงค้างกับธนาคารแห่งนั้นตามงบการเงินซ่ึงจัดทําโดยฝ่ายบริหารซ่ึงยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
จํานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) อย่างไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯได้บันทึกสํารองเผื่อหนี้สินดังกล่าวไว้
เป็นจํานวน 61 ล้านบาทแล้ว (2555: 61 ล้านบาท) 

 
33.8 บริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุนการเงินให้กับบริษัทย่อยสําหรับเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อใช้ใน

โครงการของบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยดังกล่าวไม่มียอดหนี้คงค้างกับธนาคารดังกล่าว (2555: ยอดหนี้
คงค้างจํานวน 80 ล้านบาท) 

 
33.9 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีท่ีดินในโครงการที่ติดภาระจํายอมรวมจํานวนประมาณ 34 ไร่ (2555: 35 

ไร่) ซ่ึงมูลค่าของท่ีดนิท่ีติดภาระจํายอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว 
 
 
34. หนังสือค้ําประกันธนาคาร 
 
 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง

ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯคงเหลืออยู่ดังนี้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
2556 2555

หนังสือคํ้าประกันการจัดหาสาธารณูปโภค/การบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค 1,896 2,341
หนังสือคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า 17 20
หนังสือคํ้าประกันอ่ืน ๆ 49 49
รวม 1,962 2,410
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35. คดีฟองรอง 
 
35.1 ในปี 2541 - 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถูกลูกค้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการซื้อบ้านและที่ดินในโครงการ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2556 เป็นจํานวนเงินรวม 73 ล้านบาท (2555: 10 ล้านบาท) ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรม เพ่ือความรอบคอบ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตั้งสํารองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องในส่วนท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อย
คิดว่าเหมาะสมเป็นจํานวนเงินรวม 1 ล้านบาท (2555: 1 ล้านบาท) ไว้ในบัญชีแล้ว 

 
35.2 ในปี 2552 บริษัทฯได้ถูกผู้เช่าพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานรายหน่ึงฟ้องร้องเป็นจําเลยข้อหาผิดสัญญาเช่าและสัญญาบริการ โดยเรียก

ค่าเสียหาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นจํานวนเงิน 2 ล้านบาท (2555: 2 ล้านบาท) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ศาลอุทธรณ์
มีคําสั่งยกฟ้องคดีดังกล่าว 

 
35.3 ในปี 2553 บริษัทฯได้ถูกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฟ้องร้องให้ส่งมอบเงินกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและเงินค่าบํารุงรักษา

สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นจํานวนเงิน 32 ล้านบาทและ 102 ล้านบาท ตามลําดับ 
(2555: 32 ล้านบาทและ 102 ล้านบาท ตามลําดับ) ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เพ่ือความ
รอบคอบ บริษัทฯได้ตั้งสํารองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องในส่วนท่ีบริษัทฯคิดว่าจะต้องจ่ายเป็นจํานวนเงินรวม 24 ล้านบาท 
(2555: 24 ล้านบาท) ไว้ในบัญชีแล้ว 

 
35.4 ในปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้องเป็นจาํเลยและ/หรือจําเลยร่วมข้อหาละเมิดและ/หรือข้อหาเปิดทาง

จําเป็นโดยเรียกค่าเสียหายโครงการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจํานวนเงินรวม 79 ล้านบาท (2555: 85 ล้าน
บาท) ต่อมาเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ศาลแพ่งมีคําสั่งยกฟ้องคดีดังกล่าว ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการย่ืนอุทธรณ์
โดยฝ่ายโจทก์ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายที่เป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 
35.5 ในปี 2554 บริษัทฯได้ถูกลูกค้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายพร้อมทั้งรับคืนท่ีดินและบ้าน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นจํานวน

ทุนทรัพย์รวม 15 ล้านบาท (2555: 30 ล้านบาท) ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร
คาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายที่เป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ 

 
35.6 ในปีปัจจุบัน บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้องเป็นจําเลยข้อหาละเมิดโดยเรียกค่าเสียหายโครงการของบริษัท

ย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นจํานวนเงินรวม 5 ล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยกับโจทก์ ฝ่าย
บริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทย่อย 

 
 
36. เครื่องมือทางการเงิน 
 
36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม เงิน
ลงทุน เจ้าหนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการ
เงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้  

 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อท่ีเกี่ยวเน่ืองกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากน้ี  การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุก
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ตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัท
ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อ่ืนท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้
และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมี
อัตราดอกเบี้ยคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน  

 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีมี
อัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้            

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย  
 ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ้นลง ไม่มี  อัตรา
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย

 (ร้อยละต่อป)ี
สินทรัพย์ทางการเงิน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     - - 1,204 426 1,630 0.10 - 2.50
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น - - - 91 91 หมายเหตุ 9
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกัน - - 31 - 31 0.50 - 1.70
เงินใหกู้้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ  
   - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

- - 34 2 36 LIBOR+2, 
LIBOR+3 และ 

8.00
  
หน้ีสินทางการเงิน  
เงินกู้ยืมระยะสั้น 323 - - - 323 หมายเหตุ 19
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น - - - 882 882 หมายเหตุ 20
หุ้นกู้ชนิดไมม่ีหลักประกัน 3,985 16,012 - - 19,997 หมายเหตุ 22

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตราดอกเบี้ย  
 ภายใน

1 ปี
มากกวา่ 1
ถึง 5 ปี

ปรับข้ึนลง ไม่มี  อัตรา
 ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย
 (ร้อยละต่อป)ี
สินทรัพย์ทางการเงิน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     - - 1,062 588 1,650 0.10 - 2.85
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น - -            - 88 88 หมายเหตุ 9
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระ - -           30 - 30 0.63 - 1.75
   คํ้าประกัน  
เงินใหกู้้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ 
   - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

- - 8 1 9 LIBOR + 2     
และ 8.00

หน้ีสินทางการเงิน  
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 700 - - - 700 หมายเหตุ 19
เงินกู้ยืมระยะสั้น      4,572 -            - - 4,572 หมายเหตุ 19
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -              - 805 805 หมายเหตุ 20
เงินกู้ยืมระยะยาว - 80 - 80 หมายเหตุ 21
หุ้นกู้ชนิดไมม่ีหลักประกัน 2,000 15,012              - - 17,012 หมายเหตุ 22
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีเครื่องมือทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศที่มี

สาระสําคัญ 
 
36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 ตารางต่อไปน้ีเป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน     

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555
 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,630 1,630 1,650 1,650
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น 91 91 88 88
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกัน 31 31    30 30
เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 36 36 9 9

 
หน้ีสินทางการเงิน  
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 700 700
เงินกู้ยืมระยะสั้น 323 323 4,572 4,572
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 882 882 805 805
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 80   80
หุ้นกู้ชนิดไมม่ีหลักประกัน 19,997 20,166 17,012 17,096

  
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 
 

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ 
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
ข) หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน

สดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน สําหรับเงินกู้ยืมท่ีมีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน 
 
ค) หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

ตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
 

37. การบริหารจัดการทุน  
 
 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น 
 
 บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพ่ือให้สอดคล้องกับเงื่อนไขใน

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวและข้อกําหนดของหุ้นกู้ ซ่ึงต้องรักษาระดับของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนี้ให้ไม่เกิน 3 ต่อ 1 และ 2 ต่อ 
1 ตามลําดับ (2555: 3 ต่อ 1 และ 2 ต่อ 1 ตามลําดับ) 

 
 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกระบวนการใน

การบริหารจัดการทุน 
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38. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 
 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติดังต่อไปน้ี 
 

ก) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,469 ล้านบาท ซ่ึง
บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทคิดเป็นจํานวน 643 ล้านบาท  เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 
2556 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.09 บาทคดิเป็นจํานวน 826 ล้านบาท ภายในเดือนพฤษภาคม 
2557 
 

ข) อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมอีก 10,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี รวมกับวงเงินหุ้นกู้ท่ีได้รับอนุมัติจาก
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2555 จํานวน 20,000 บาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท  
 

รายการข้างต้นจะเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติ 
 
 

39. การอนุมัติงบการเงิน 
 
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2557 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2555 และปี 2556  เป็น

จำานวนเงินรวม 5,236,000 บาท และ 5,750,000 บาท ตามลำาดับ สำาหรับปี 2555 และปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าใช้

จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.   ค่าบริการอ่ืน
ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทไม่มีการใช้บริการอื่นของผู้สอบบัญชี ดังนั้นจึงไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องชำาระในรอบปี

Remuneration for the Auditor
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•  บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
•  สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ และโครงการต่างๆ

Appendixs
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บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ

Other References

  1. นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
    สำานักงานใหญ่  62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และ 7

    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

    โทรศัพท์ 0-2359-1200-49   โทรสาร 0-2359-1259

    ........................................................................................................
    สาขาย่อย
    อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ชั้น 2 

    2/7 หมู่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

    แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

    โทรศัพท์ 0-2596-9000   โทรสาร 0-2832-4994-6

  2.  ผู้สอบบัญช ี   2.1 นายโสภณ   เพิ่มศิริวัลลภ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ

     2.2 นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ

    2.3 นายชยพล   ศุภเศรษฐนนท ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ

    2.4 นางกิ่งกาญจน์   อัศวรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ

     2.5 นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521

    บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด (เดิมชื่อ บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด)  

    193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110

    โทรศัพท์ 0-2264-0777   โทรสาร 0-2264-0789-90

  3. นายทะเบียนหุ้นกู ้  3.1 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 
    ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 (QH157A) 

    ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 1 (QH152A) และชุดที่ 2 (QH168A) 

    ครั้งที่ 3/2554 ชุดที่ 1 (QH12DA)

    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด(มหาชน)

    อาคาร 2 ชั้น 3 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

    โทรศัพท์ 0-2256-2323-7   โทรสาร 0-2256-2406

    ........................................................................................................
    3.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด(มหาชน) 
    ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 (QH164A)

    ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

    1 ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

    โทรศัพท์ 0-2888-8888   โทรสาร 0-2888-8882
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    3.3 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด(มหาชน)
    ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 (QH157B)

    ครั้งที่ 4/2553 (QH144A)

    ครั้งที่ 1/2554 (QH143A)

    ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)

    อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    โทรศัพท์ 0-2626-7503   โทรสาร 0-2626-7543

    ........................................................................................................
    3.4 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด(มหาชน)
    ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 (QH162A) และชุดที่ 2 (QH178A)

    ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 (QH165A) และชุดที่ 2 (QH185A)

    ครั้งที่ 2/2556 (QH16NA)

    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

    1222 ถนนพระรามที่ 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

    โทรศัพท์ : 02-296-5695, 02-296-5696, 02-296-1520

    โทรสาร: 02-683-1582, 02-683-1293

  4. ผู้ประเมินทรัพย์สินโครงการ บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จำากัด
    569 ซ.รามคำาแหง 39 (เทพลีลา 1) 

    ถนนรามคำาแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

    โทรศัพท์  0-2530-7500-07   โทรสาร  0-2530-7515-16,0-2934-6623-24

    ........................................................................................................
    บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำากัด
    1350/279 ชั้น 16 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์

    ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

    โทรศัพท์  0-2719-4500   โทรสาร  0-2719-5070-71

    ........................................................................................................
    บริษัท บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำากัด
    121/101 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 37 

    ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

    โทรศัพท์  0-2642-2712-14 , 0-2641-3631-35  โทรสาร  0-2642-2711
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สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120

โทร  0-2677-7000 และ 0-2343-8888

โทรสาร 0-2677-7011

สถานที่ตั้งของโครงการบ้าน โทร 1388 ทุกโครงการ

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

Q Twelve แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร

พฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์ ราชพฤกษ์ -รัตนาธิเบศร์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พฤกษ์ภิรมย์  ราชพฤกษ์ -รัตนาธิเบศร์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ลัดดารมย์ อิลิแกนซ์ ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ลัดดารมย์ อิลิแกนซ์ วงแหวน-สาทร แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ลัดดารมย์  อิลิแกนซ์  วงแหวนรอบกลาง แยกมหิดล ถนนวงแหวนรอบกลาง แยกมหิดล อ.เมือง ต.ท่าศาลา จ.เชียงใหม่

ลัดดารมย์ วัชรพล - รัตนโกสินทร์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ลัดดารมย์  ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ต.บางพลับ คลองพระอุดม อ. ปากเกร็ด บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ลัดดารมย์  ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ 2 ต.อ้อมเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

วรารมย์  แก้วนวรัฐ ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่    

วรารมย์  เจริญเมือง ต.ต้นเปา อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่

วรารมย์ พรีเมี่ยม วัชรพล-จตุโชติ แขวงออเงินใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

คาซ่า แกรนด์ ชัยพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คาซ่า แกรนด์ รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี

คาซ่า แกรนด์ ตากสิน-พระรามสอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

คาซ่า แกรนด์ เพชรเกษม-สาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

คาซ่า แกรนด์ อ่อนนุช-วงแหวน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สถานท่ีต้ังสำานักงานใหญ่เเละโครงการต่างๆ

Head Of f ice and Projects Location

.....................................................................................................................................................
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สถานที่ตั้งของโครงการบ้าน โทร 1388 ทุกโครงการ

คาซ่า เลเจ้นด์ เกษตร-นวมินทร์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

คาซ่า เลเจ้นด์ ศรีราชา-สวนเสือ ถนนศรีราชา หนองค้อ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

คาซ่า เลเจ้นด์ ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า แขวงวัดไชยพฤกษ์  เขตตลิ่งชัน (บางใหญ่)  กรุงเทพมหานคร

คาซ่า พรีเมี่ยม ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คาซ่า พรีเมี่ยม ราชพฤกษ์-พระราม 5 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

คาซ่าวิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ต. ละหาร บางรักน้อย อ. บางบัวทอง ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

คาซ่าวิลล์ ราชพฤกษ์-พระราม 5 ต.บางกร่าง อ.บางเมือง จ.นนทบุรี

คาซ่าวิลล์ วัชรพล-สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

คาซ่าวิลล์ รังสิต-คลอง 2 ต.คลองรังสิตฝั่งใต้ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

คาซ่าวิลล์ รามคำาแหง-วงแหวน ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

คาซ่าวิลล์ รามอินทรา-วงแหวน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

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

คาซ่าวิลล์ ศรีราชา-สวนเสือ ถนนศรีราชา หนองค้อ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

คาซ่าวิลล์ รามอินทรา-หทัยราษฎร์ ต.บึงคำาพร้อย   อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

คาซ่าวิลล์ สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

คาซ่า เพรสโต้ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ต.อ้อมเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คาซ่า เพรสโต้ พระรามสอง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

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

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

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

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

เดอะ ทรัสต์ ซิตี้ งามวงศ์วาน 25 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

เดอะทรัสต์ ซิตี้ เกษตรนวมินทร์-นวลจันทร์ ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

กัสโต้ ท่านำ้านนท์ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

กัสโต้ ปิ่นเกล้า ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

กัสโต้ สาทร-ตากสิน ถ.เทอดไท แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  

กัสโต้ พระรามสอง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร
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.....................................................................................................................................................

สถานที่ตั้งของโครงการบ้าน โทร 1388 ทุกโครงการ

กัสโต้ พหลโยธิน - รามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  

กัสโต้ แกรนด์ รามคำาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

กัสโต้-รามคำาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

กัสโต้ สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้งของโครงการคอนโดมิเนียม โทร 1388 ทุกโครงการ

คิว คอนโด อโศก ถนนเพชรบุรี-ตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คิวเฮ้าส์ คอนโด สุขุมวิท 79 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

คาซ่า คอนโด รัชดา-ราชพฤกษ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คาซ่า คอนโด อโศก-ดินแดง ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

คาซ่า คอนโด ช้างเผือก ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เดอะ ทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

เดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ รัชดา-พระราม 3 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยากลาง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เดอะทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เดอะทรัสต์ คอนโด งามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน(ลานโตนด) อ.นนทบุรี(ตลาดขวัญ) 

จ.นนทบุรี

เดอะทรัสต์ คอนโด นครปฐม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

เดอะทรัสต์ คอนโด หัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจำาปี 2556

.....................................................................................................................................................

สถานที่ตั้งของโรงแรม และโครงการเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์

โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ประตูนำ้า  
(เดิมชื่อ   เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เพชรบุรี)

ซอยสมประสงค์ 3 ถนนเพชรบุรี 

กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2254-1373-7

โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 10  
(เดิมชื่อ   เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท)

ถนนสุขุมวิท 10 กรุงเทพมหานคร โทร 0-2653-1783

โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สีลม
(เดิมชื่อ   เซ็นเตอร์ พอยท์ สีลม)

ถนนเจริญกรุง บางรัก  
กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2266-0521-49

โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ชิดลม
(เดิมชื่อ   เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ หลังสวน)

ถนนหลังสวน กรุงเทพมหานคร โทร 0-2657-2400-21

โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต
(เดิมชื่อ   เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ วิทยุ)

ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร โทร 0-2659-5000

เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 55  
(ทองหล่อ) กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2365-8300

โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำาริ
(เดิมชื่อ  เดอะ แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์           
เรซิเดนซ์ ราชดำาริ)

ถนนราชดำาริห์  แขวงลุมพินี   
เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2670-5000

สถานที่ตั้งของ โครงการอาคารสำานักงานให้เช่า

คิวเฮ้าส์  คอนแวนต์ ชั้น 1 อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์  

เลขที่ 38  ถนนคอนแวนต์  แขวงสีลม  

เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

โทร 0-22348448-51

คิวเฮ้าส์  อโศก ชั้น 16 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เลขที่ 

66  ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2264-2245-7

คิวเฮ้าส์  สาทร ชั้น G  อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร เลขที่ 

11 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2679-1621-2

คิวเฮ้าส์  เพลินจิต ชั้น 5  อาคารคิวเฮ้าส์  เพลินจิต  

เลขท่ี 598  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2254-1020-1

คิวเฮ้าส์  ลุมพินี ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  เลขที่ 1  

ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2677-7177






