
 
 
 
 
ที่ บชง. 0103/2551                    วันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 
 
เร่ือง ชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป 2550 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 บริษัท ควอลิตี ้เฮาส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดําเนินงาน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 

I. รายไดจากการดําเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ 
 
 บริษัทและบริษัทยอยมีผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพยดีขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากบริษทัและบริษัทยอยมียอดขายบานจากโครงการคาซา วิลลและ
โครงการคาซา ซิตี้เพิ่มมากขึ้นจากปกอน ซึ่งเปนบานระดับกลาง โดยบริษัทและบริษัทยอยสามารถทํากําไรขั้นตนจากบาน
ระดับกลางไดสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะความตองการบานของผูบริโภคในระดับกลางยังคงมีอยูสูง รวมทั้งโครงการบานของบริษัท
และบริษัทยอยตั้งอยูในทําเลที่ดี  สวนธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพยของบริษัทและบริษัทยอยนั้นมีรายไดลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปกอน ทั้งนี้เพราะบริษัทมีการปดหองพักบางสวนของธุรกิจเซอรวิส อะพารตเมนต เพื่อปรับปรุงสภาพ
หองพักและพื้นที่สวนกลางของโครงการใหดีขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง เนื่องจากปญหาความไมชัดเจนของ
การเมืองภายในประเทศ ประเทศไทยมีขอจํากัดของเงินลงทุนจากชาวตางประเทศ อันเปนผลกระทบจากการแกไขกฎหมาย
การประกอบธุรกิจของคนตางดาวในประเทศไทยทีย่ังไมแลวเสร็จ และมาตรการของธนาคารแหงประเทศไทยในการกันเงิน
สํารองรอยละ 30 สําหรับเงินลงทุนที่ไมเปนไปตามกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย จึงสงผลทําใหการลงทุนจาก
ตางประเทศชะลอตัวลงดวย จึงสงผลใหนักธุรกิจเดินทางเขามาประกอบธุระกรรมในประเทศไทยลดนอยลง นอกจากนี้รายได
จากอาคารสํานักงานใหเชาลดลง เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยไมมีรายไดคาเชาพื้นที่อาคารสํานักงานและคาบริการที่
เกี่ยวของของโครงการคิวเฮาส เพลินจิตและโครงการคิวเฮาส ลุมพินี ซึ่งไดเปนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี ้ เฮาส 
(“กองทุนฯ”) จากการทีบ่ริษัทและบริษัทยอยไดใหสิทธิการเชาโครงการ และจําหนายโครงการดังกลาวตามลําดับเขากองทุนฯ 
ซึ่งสามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบตามประเภทธุรกิจไดดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 



               (หนวย : ลานบาท) 
                              2550             2549        ผลแตกตาง(ลานบาท)           ผลแตกตาง(%)  
รายไดจากการขายบานพรอมที่ดิน 9,057.9 7,640.9 1,417.0 18.5 
รายไดจากการขายหองชุดพักอาศัย - 458.0 (458.0) (100.0) 
รายไดจากคาเชาพื้นที่ในอาคาร  
      สํานักงานและคาบริการ 287.4 472.0 (184.6) (39.1) 
รายไดจากคาเชาพื้นที่ในอาคาร  
      พักอาศัยและคาบริการ 901.0 922.3 (21.3) (2.3) 
กําไรจากการขายอาคารและโอน 
      สิทธิการเชาที่ดิน - 1,516.0 (1,516.0) (100.0) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตาม 
       วิธีสวนไดเสีย 216.8 (59.9) 276.7 461.9 
รายไดอื่น  117.4 106.0 11.4 10.8 
รวมรายได 10,580.5 11,055.3 (474.8) (4.3) 
 

สรุปบริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมสําหรับป  2550 และ 2549 จํานวน 10,580.5 ลานบาท และ 11,055.3 
ลานบาทตามลําดับ ลดลงจํานวน 474.8 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.3 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานงวดเดียวกัน
ของป 2549 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1) รายไดจากการขายบานพรอมที่ดิน ในป 2550 เพิ่มขึ้นจํานวน 1,417.0 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
18.5  เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549  เนื่องจากในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยไดเปดขายบานโครงการใหมตั้งแตป 2549 ถึงป 
2550 จํานวน 15 โครงการ และไดปดโครงการเกาที่ขายหมดแลวจํานวน 7 โครงการ  ดังนั้นบริษัทและบริษัทยอยจึงมี
โครงการเพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน 8 โครงการ โดยมีรายละเอียดสําหรับโครงการบานเปดใหม ดังนี ้

- โครงการลัดดารมย Elegance พระรามหา ในไตรมาส 3 ของป 2549 
- โครงการลัดดารมย ราชพฤกษ รัตนาธิเบศร ในไตรมาส 3 ของป 2549 
- โครงการลัดดารมย วัชรพล เฟส 3 ในไตรมาส 1 ของป 2550 
- โครงการลัดดารมย ราชพฤกษ ปนเกลา ในไตรมาส 2 ของป 2550 
- โครงการวรารมย พหลโยธิน-สายไหม ในไตรมาส 4 ของป 2549 
- โครงการวรารมย แกวนวรัฐ เฟส 1 ในไตรมาส 1 ของป 2550 
- โครงการวรารมย เจริญเมือง ในไตรมาส 1 ของป 2550 
- โครงการคาซาวิลล ราชพฤกษ รัตนาธิเบศร ในไตรมาส 2 ของป2549 
- โครงการคาซาวิลล วัชรพล เฟส 2 ในไตรมาส 3 ของป 2549 
- โครงการคาซาวิลล พระรามสอง ในไตรมาส 4 ของป 2549 
- โครงการคาซาวิลล ศรีนครินทร ในไตรมาส 1 ของป 2550 
- โครงการคาซาซิตี ้เอกมัย-รามอินทรา สุคนธสวัสดิ ์1 ในไตรมาส 4 ของป 2549 
- โครงการคาซาซิตี ้ลาดพราว ในไตรมาส 4 ของป 2549 
- โครงการคาซาซิตี ้เอกมัย รามอินทรา นวลจันทร 1 ในไตรมาส 3 ของป 2550 



- โครงการคาซาซิตี ้รามคําแหง ในไตรมาส 3 ของป 2550 
 

2) รายไดจากการขายหองชุดพักอาศัย บริษัทและบริษัทยอยไมมีรายไดจากการขายหองชุดพักอาศัยในป 
2550 หรือลดลงจํานวน 458.0 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 เนื่องจากบริษัทไดปดการขาย
หองชุดพักอาศัยของโครงการชะอําลองบีช ที่ตั้งอยูอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีในป 2549 อยางไรก็ตามบริษัทและบริษัท
ยอยกําลังอยูระหวางพัฒนาโครงการหองชุดพักอาศัยเพื่อขาย 2 โครงการ ซึ่งคาดวาจะสามารถรับรูรายไดในป 2552 และ 
2553 สําหรับสภาพตลาดหองชุดพักอาศัยเพื่อขายโดยเฉพาะโครงการที่ตั้งอยูในทําเลที่ดีใกลสถานีรถไฟฟาทั้ง BTS และ 
MRTนั้น ยังอยูในความตองการสูง ซึ่งโครงการทั้ง 2 แหงของบริษัทและบริษัทยอยตั้งอยูใกลสถานีรถไฟฟา BTS 

 
 3) รายไดจากคาเชาพื้นที่ในอาคารสํานักงานและคาบริการที่เกี่ยวของ ในป 2550 ลดลงจํานวน  184.6 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 39.1 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 เนื่องจากในปลายป 2549 บริษัทไดเขาทําสัญญาใหเชาที่ดิน
และอาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภคพรอมสวนควบและอุปกรณที่เกี่ยวของโครงการคิวเฮาส เพลินจิต และบริษัทยอยได
เขาทําสัญญาขายอาคารและระบบสาธารณูปโภค พรอมสวนควบและอุปกรณที่เกี่ยวของ และโอนสิทธิการเชาในสัญญาเชา
ที่ดนิโครงการคิวเฮาส ลุมพินีใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส เมื่อเดือนธันวาคม 2549 ทําใหรายไดที่มาจาก
อาคารสํานักงานใหเชาลดลง 

4) รายไดจากคาเชาพื้นที่ในอาคารพักอาศัยและคาบริการที่เกี่ยวของ ในป2550 ลดลงจํานวน  21.3 
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.3 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549  เนื่องจากป 2550 อัตราการเขาพักอาศัยของลูกคาโดยเฉล่ีย
ลดลง สืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและบริษัทไดมีการปรับปรุงซอมแซมใหญหองพักอาศัยบางสวนของอาคารเซ็น
เตอร พอยต เพชรบุรี  สุขุมวิท และสีลม  โดยโครงการเซ็นเตอรพอยต เพชรบุรี และสุขุมวิทเสร็จสมบูรณในกลางป 2550 สวน
โครงการ เซ็นเตอร พอยต สีลม คาดวาจะแลวเสร็จตนป 2552 ซึ่งสงผลใหรายไดจากคาเชาพื้นที่ในอาคารพักอาศัยและ
คาบริการที่เกี่ยวของลดลง 

5) กําไรจากการขายอาคารและโอนสิทธิการเชาที่ดิน ป 2550 บริษัทและบริษัทยอยไมมีกําไรจากการ
ขายอาคารและสิทธิการเชาที่ดิน ทั้งนี้เพราะบริษัทและบริษัทยอยไมมีการจําหนายอาคารหรือโอนสิทธิการเชาเขากองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยจึงทําใหกําไรสวนนี้ลดลงจํานวน 1,516.0 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549  ซึ่ง
กําไรจากการขายอาคารและโอนสิทธิการเชาที่ดินของป 2549 มาจากการจําหนายอาคารพรอมสวนควบและอุปกรณที่
เกี่ยวของ และสิทธิการเชา โครงการคิวเฮาส ลุมพินี ใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี ้เฮาส  

6) รายไดจากสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ป 2550 บริษัทมีรายไดจากสวน
แบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้นจํานวน  276.7 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  461.9 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2549 โดยที่ในป 2550 บริษัทรวม 4 แหง มีสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ตามวิธีสวนไดเสีย 
ดังนี้คือ สวนแบงกําไรจากบริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจํานวน 24.2 ลานบาท สวนแบงขาดทุนของ
บริษัท ควอลิตี ้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจํานวน 8.3 ลานบาท มีสวนแบงผลกําไรจากธนาคารแลนด 
แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจํานวน 191.4 ลานบาท และมีสวนแบงกําไรของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยควอลิตี ้เฮาสเพิ่มขึ้นจํานวน 69.4 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2549 

7) รายไดอื่น ในป 2550 เพิ่มขึ้นจํานวน 11.4 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.8 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 
เนื่องจากบริษัทยอยไดบันทึกประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารคางจายสูงไปในป 2549 ดังนั้นบริษัทยอยจึงไดบันทึกลด
ตนทุนคากอสรางอาคารโครงการคิวเฮาส ลุมพินีลงและบันทึกเปนรายไดอื่นจํานวน 40.0 ลานบาท  



 
II. ตนทุนขายแยกตามประเภทธุรกิจ 
                             (หนวย : ลานบาท) 
                                                 2550              2549        ผลแตกตาง(ลานบาท)        ผลแตกตาง(%)  
ตนทุนการขายบานพรอมที่ดิน 6,527.4 5,932.6 594.8 10.0 
ตนทุนการขายหองชุดพักอาศัย - 315.1 (315.1) (100.0) 
ตนทุนคาเชาและคาบริการที่เกี่ยวของ 
    - อาคารสํานักงาน 167.1 347.3 (180.2) (51.9) 
ตนทุนคาเชาและคาบริการที่เกี่ยวของ  
      - อาคารพักอาศัย 594.7 568.0 26.7 4.7    
รวมตนทุนขาย 7,289.2 7,163.0 126.2 1.8 
 

ตนทุนขายรวมของป 2550 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2549 จํานวน 126.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  1.8 
เนื่องจาก  

1. ตนทุนขายบานพรอมที่ดินเพิ่มสูงขึ้นตามยอดโอนขายบานที่เพิ่มสูงขึ้นจํานวน 594.8 ลานบาทหรือรอยละ 
10.0 รวมทั้งคาวัสดุกอสรางและตนทุนคาพัฒนาโครงการเพิ่มสูงขึ้นดวย 

2. ตนทุนขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยลดลงจํานวน 315.1 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 100.0 เนื่องจาก
บริษัทไดปดโครงการชะอําลองบีช เนื่องจากขายหมดในป 2549 

3. ตนทุนคาเชาและคาบริการอาคารสํานักงานใหเชาลดลงจํานวน 180.2 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 51.9 
เนื่องจากบริษัทไดทําสัญญาใหเชาระยะยาวโครงการคิวเฮาส เพลินจิตและบริษัทยอยไดจําหนายอาคาร
และโอนสิทธิการเชาพรอมสวนควบโครงการคิวเฮาส ลุมพินี ใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี ้
เฮาส ตามที่กลาวมาแลวขางตน สงผลใหตนทุนขายที่เกิดจากอาคารดังกลาวลดลง 

4. ตนทุนคาเชาและคาบริการอาคารที่พักอาศัยใหเชาที่เพิ่มขึ้นจํานวน 26.7 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
4.7  เนื่องจากคาเชาอาคารและอุปกรณสวนควบตางๆของโครงการเซ็นเตอร พอยท วิทยุและโครงการ
เซ็นเตอร พอยท ทองหลอมีการปรับคาเชาเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขในสัญญาเชาที่ไดทําไวแลว รวมทั้งการเพิ่ม
สูงขึ้นของภาษีโรงเรือน 

 
III. คาใชจายในการขายและบริหาร และดอกเบ้ียจาย 
             (หนวย : ลานบาท) 
                                               2550             2549        ผลแตกตาง(ลานบาท)            ผลแตกตาง(%) 
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,624.3 1,576.3 48.0 3.0 
คาเผ่ือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจาก 
      คดีฟองรอง 0.5 17.2 (16.7) (97.1) 
คาเผ่ือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประกัน 
      กําไรสุทธิของโครงการ 52.2 72.2 (20.0) (27.7) 
ดอกเบี้ยจาย 143.7 293.6 (149.9) (51.1) 



ภาษีเงินไดนิติบุคคล 404.3 926.9   ( 522.6 )  (56.4) 
 

1) คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2550 เพิ่มขึ้นจํานวน 48.0 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.0  เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2549 เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมโอนบานพรอมที่ดิน หองชุดพัก
อาศัยที่เพิ่มขึ้นตามยอดโอนจํานวน 34.3 ลานบาท และมียอดภาษีธุรกิจเฉพาะที่เกิดจากการขายอาคารและสิทธิการเชา
ที่ดินโครงการคิวเฮาส ลุมพินีลดลงจํานวน 160.5 ลานบาท คาใชจายการขายและตลาดเพิ่มขึ้นจํานวน 10.7 ลานบาท 
คาใชจายบริการหลังการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 52.8 ลานบาท ซึ่งเปนคาดูแลและซอมแซมสาธารณูปโภคสวนกลาง
โครงการบานที่เพิ่มขึ้น และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน 52.3 ลานบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยไดมี
การบันทึกคาตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการที่พนักงาน สามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่บริษัทและ
บริษัทยอยตั้งไว และคาใชจายสํานักงานและการดําเนินงานอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 58.4 ลานบาท 

2) คาเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟองรอง ในป 2550 ลดลงจํานวน 16.7 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
97.1 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 เนื่องจากในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยไมเกิดคดีฟองรองและเรียกชดเชยความเสียหาย
จากลูกคาและเจาหนี ้เวนแตกรณีที่ลูกคาหองชุดพักอาศัยโครงการเซ็น เตอร พอยต หลังสวน ฟองเรียกรองคาเสียหายบริษัท
จากการที่บริษัทยกเลิกสัญญาเชากอนกําหนด ซึ่งบริษัทไดตั้งสํารองเผ่ือหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในป 2550 เปนจํานวนเงินรวม 
0.5 ลานบาท  

 3) ดอกเบ้ียจาย ในป 2550 ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2549 จํานวน 149.9 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
51.1 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 เนื่องจากบริษัทยอยไดขายอาคารและโอนสิทธิการเชาที่ดินโครงการคิวเฮาส ลุมพินี และ
บริษัทไดใหสิทธิการเชาอาคารสํานักงานโครงการคิวเฮาส เพลินจิตเปนระยะเวลา 30 ป แกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   ควอ
ลิตี ้เฮาส และไดนําเงินรับดังกลาวไปชําระคืนเงินกูยืมแกสถาบันการเงินในปลายป 2549 สงผลใหในป 2550 ดอกเบี้ยจาย
ของบริษัทและบริษัทยอยลดลง นอกจากนี้ในระหวางป 2550 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการบันทึกดอกเบี้ยจายเขาเปนตนทุน
โครงการบานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนผลจากการเรงพัฒนาที่ดินเปลาที่ซื้อไวรองรับการขยายตัวของโครงการบานในอนาคต 

4) ภาษีเงินไดนิติบุคคล ในป 2550 ลดลงจํานวน 522.6 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 56.4 เมื่อเปรียบเทียบ
กับป 2549 เนื่องจากในป 2549 บริษัทยอยไดขายอาคารและโอนสิทธิการเชาที่ดินโครงการคิวเฮาส ลุมพินี ใหแกกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาสแลวเกิดกําไรจากการขายสินทรัพยดังกลาวเปนจํานวน 2,039.0 ลานบาท บริษัทยอยจึงตอง
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 611.7 ลานบาท 
 
IV. กําไรสุทธิ 
            (หนวย : ลานบาท)  
           2550             2549       ผลแตกตาง(ลานบาท)      ผลแตกตาง(%) 
กําไรสุทธ ิ 1,066.3 1,006.1 60.2 6.0 
 
 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิของป 2550 เพิ่มขึ้นจํานวน 60.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.0เมื่อเปรียบเทียบ
กับป 2549  เนื่องจาก 

§ บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย เพิ่มขึ้นจากการขายบานพรอมที่ดิน
เพิ่มขึ้น และมีอัตรากําไรขั้นตนของการขายบานพรอมที่ดินถัวเฉล่ียของป 2550 เพิ่มขึ้นจากป 



2549 เปนรอยละ 27.9 ขณะที่ป 2549 เทากับรอยละ 22.4 หรือมีกําไรขั้นตนของป 2550 เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของป 2549 จํานวน 822.2 ลานบาท ขณะที่ป 2550 บริษัทไมมีรายไดจากการ
ขายหองชุดพักอาศัย จึงสงผลใหกําไรขั้นตนจากการขายหองชุดพักอาศัยลดลงจํานวน 142.9 
ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดปดโครงการชะอําลองบีช ที่ขายหมดในไตรมาส 2 ของป 2549  

§ บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรขั้นตนจากการใหเชาอสังหาริมทรัพยของป 2550 ลดลงจากงวด
เดียวกันของป 2549 จํานวน 52.3 ลานบาท เนื่องจากกําไรขั้นตนที่มาจากรายไดคาเชาพื้นที่ใน
อาคารพักอาศัยและคาบริการที่เกี่ยวของลดลงจํานวน 48.0 ลานบาท  

§ บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ในป 2550 เพิ่มขึ้นจํานวน 276.7 ลานบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2549 

§ บริษัทและบริษัทยอยไมมีกําไรจากการขายทรัพยสินเขากองทุนอสังหาริมทรัพย ทําใหป 2550 มี
กําไรจากการขายสินทรัพยลดลงจํานวน 1,516.0 ลานบาท 

§ บริษัทและบริษัทยอยมีดอกเบี้ยจายของป 2550 ลดลงจํานวน 149.9 ลานบาท  

§ บริษัทและบริษัทยอยมีภาษีเงินไดนิติบุคคลของป 2550 ลดลงจํานวน 522.6 ลานบาท  
 
V. ฐานะทางการเงิน 

       (หนวย : ลานบาท)   
                                                            31 ธ.ค.2550     31 ธ.ค. 2549   ผลแตกตาง(ลานบาท)      ผลแตกตาง(%) 
สินทรัพยรวม 23,857.7 20,304.9 3,552.8 17.5 
หนี้สินรวม 14,813.4 11,744.4 3,069.0 26.1 
สวนของผูถือหุนรวม 9,044.3  8,560.5 483.8 5.7 
 
 ó ฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 3,552.8 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 17.5 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) ซึ่งปจจัยหลักมาจากการที่บริษัทและบริษัทยอยไดซื้อ
ที่ดินและลงทุนในคาพัฒนาโครงการบานเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,325.9 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขายโครงการบาน
และหองชุดที่พักอาศัยเพื่อขายในอนาคต สวนหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 3,069.0 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.1 เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2549(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) เนื่องจากบริษัทไดมีการกูยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
จํานวน 2,406.0 ลานบาท และออกหุนกูใหมจํานวน 3,000 ลานบาท เพื่อใชในการ ซื้อที่ดินและลงทุนในคาพัฒนาโครงการ
บานและกอสรางอาคารสูงเพื่อขายและใหเชา เพื่อรองรับการขยายตัวของยอดรายไดและยอดขายในอนาคตตามเปาหมายที่
บริษัทและบริษัทยอยไดตั้งไว และชําระคืนเงินกูยืมบางสวน รวมทั้งในป 2549 บริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 100 ไดขาย
อาคารและโอนสิทธิการเชาที่ดิน และอุปกรณที่เกี่ยวของของโครงการคิวเฮาส  ลุมพินีใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอ
ลิตี ้เฮาสเปนจํานวนเงิน 5,086.0 ลานบาท (หลังหักภาษีมูลคาเพิ่ม) และบริษัทไดใหสิทธิการเชาอาคาร  ที่ดิน และอุปกรณที่
เกี่ยวของของโครงการคิวเฮาส เพลินจิตแกกองทุนรวมเปนจํานวนเงิน 819.0 ลานบาท ซึ่งจํานวนเงินที่ไดรับทั้งหมดไดนําไป
ชําระคืนเงินกูยืม และสวนที่เหลือไดนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนจึงทําใหหนี้สินรวม ณ ส้ินป 2549ต่ํากวา ณ ส้ินป 2550 

 



 
 ó สวนของผูถือหุน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมเพิ่มขึ้นจากป 2549(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) 
จํานวน 483.8 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 เนื่องจาก 

§ บริษัทมียอดกําไรสุทธิสําหรับป 2550 จํานวน 1,066.3 ลานบาท 

§ บริษัทมีจํานวนเงินที่ไดรับในป 2550 จากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญ คร้ังที่ 4 (QH-W4) และการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญที่เสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และหรือบริษัทยอย 3 (ESOP-W 3) เปน
จํานวนเงินรวม 61.9 ลานบาท และบริษัทไดนําเงินดังกลาวไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงานของบริษัท 

§ บริษัทมีสวนเกินทุน (สวนต่ํา) จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 7.4 ลานบาท 

§ ในเดือน พฤษภาคม 2550 บริษัทไดจายเงินปนผลเปนเงินรวม 651.8 ลานบาท จากกําไรสุทธิป 
2549 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 

 
VI       สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในรอบปที่ผานมา  

• ธุรกิจขายบานพรอมที่ดิน ป 2550 บริษัทและบริษัทยอยไดเปดขายโครงการบานพรอมที่ดินใหม
จํานวน 8 โครงการ มูลคาขายโครงการรวมประมาณ 10,110.0 ลานบาท ประกอบดวยโครงการที่เปดใน
บริษัทจํานวน 4 โครงการ มูลคาขายโครงการรวมประมาณ 6,780.0 ลานบาท และโครงการที่เปดโดย
บริษัทยอยจํานวน 4 โครงการมูลคาขายโครงการรวมประมาณ 3,330.0 ลานบาท นอกจากนีบ้ริษัทและ
บริษัทยอยไดมีการชําระเงินจองและเงินโอนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นจํานวน 11 โครงการ และ
สวนที่ซื้อเพิ่มขยายตอจากที่ดินเดิมของป 2549 จํานวน 5 โครงการ เปนจํานวนเงิน 4,111.0 ลานบาท 

• ธุรกิจขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัย  บริษัทและบริษัทยอยกําลังอยูระหวางพัฒนาโครงการหองชุด
พักอาศัยเพื่อขายจํานวน 2 โครงการ คือ โครงการคิวเฮาส คอนโดสาทร และโครงการคาซาคอนโด       
รัชดา-ทาพระซึ่งคาดวาจะสามารถรับรูรายไดในป 2552 และ 2553 ตามลําดับ ซึ่งโครงการทั้ง 2 แหงของ
บริษัทและบริษัทยอยตั้งอยูใกลสถานีรถไฟฟา BTS 

• ธุรกิจอาคารที่พักอาศัยใหเชา ป 2550 บริษัทไดมีการปรับปรุงซอมแซมใหญอาคารที่พักอาศัย
โครงการเซ็นเตอร พอยต เพชรบุรี สุขุมวิท และสีลม โดยที่โครงการเซ็นเตอร พอยต เพชรบุรีและสุขุมวิท
ปรับปรุงแลวเสร็จกลางป 2550 ยกเวนโครงการเซ็นเตอร พอยท สีลม ซึ่งจะแลวเสร็จทั้งหมดภายในตนป 
2552 ทั้งนี้เพื่อใหอยูในสภาพดี ทันสมัย  สามารถเพิ่มรายได และสามารถแขงขันในตลาดได โดย
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมแบงเปนสวนๆ  เพื่อใหกระทบตอลูกคาภายในอาคารและรายไดของบริษัท
นอยที่สุด  

นอกจากนี ้บริษัทและหรือบริษัทยอยไดทําสัญญารับจางบริหารโครงการแกรนซ เซ็นเตอรพอยต โฮเทล 
แอนด เรซิเดนซ ราชดําริ ซึ่งเปนอาคารโรงแรมและหองชุดพักอาศัยใหเชา อาคารสูง 50 ชั้น มีจํานวน
หองพัก 526 หอง ตั้งอยูที่ถนนราชดําริห เปนระยะเวลา 3 ป และมีสิทธิตออายุสัญญาไดอีกเปนคราวๆ
คราวละ 3 ป โดยบริษัทและหรือบริษัทยอยจะไดรับคาตอบแทนการใหใชระบบซอพทแวรปฏิบัติงาน 



คาตอบแทนรายป คาตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมซึ่งผันแปรตามรายไดและกําไรสุทธิ คาตอบแทนพนักงาน
ของบริษัทหรือบริษัทยอยที่ไดเขาไปบริหารโครงการตามที่จายจริงบวกคาดําเนินการที่เกี่ยวของในการ
รับจางบริหารโครงการนี้  รวมเปนเงินตลอดระยะเวลา  3 ป ประมาณ 76.9 ลานบาท   โดย
คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการเปนผูมีอํานาจในการเจรจาตกลงและลงนามใน
สัญญาและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการเจรจาตกลงกําหนดอัตราคารับจางบริหารโครงการ 
และรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของไดตามที่เห็นสมควร 

• หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน ครั้งที ่1/2550 ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทไดออกหุนกู 
อาย ุ3 ป ครบกําหนดไถถอนวันที ่15 พฤศจิกายน 2553 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.9 ตอป และมีการ
จัดอันดับความนาเชือ่ถือหุนกูเปน BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
         (นางสุวรรณา พุทธประสาท) 
              รองกรรมการผูจัดการ 

 
 
ฝายบัญชีและการเงิน 
โทรศัพท  0-2677-7000 
โทรสาร 0-2677-7011 


