
                        

บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทาน

ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทาน

อ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐาน         

การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2564 



บริษัท ควอลติีเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 3,108,693             2,509,511             1,319,817             983,488                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 2, 3 43,029                  36,518                  11,911                  9,117                    

ทีดินและงานระหว่างก่อสร้าง 4 21,659,152           22,545,488           12,383,124           12,752,799           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 2,531                    2,531                    1,530                    1,530                    

สาํรองจ่ายค่าวสัดุก่อสร้าง 61,050                  60,776                  51,054                  50,780                  

ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 11,517                  11,517                  11,517                  11,517                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 82,747                  60,900                  15,353                  6,165                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 24,968,719           25,227,241           13,794,306           13,815,396           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 5 5,030                    5,021                    -                            -                            

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 6 2                           2                           2                           2                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                            -                            7,913,074             7,952,668             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 11,683,632           11,424,593           11,683,632           11,424,593           

เงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบียคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                            -                            8,050,182 8,225,814

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 9 571,453                585,825                571,453                585,825                

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,613,061             1,644,592             254,158                262,738                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11 767,137                815,108                276,003                287,323                

ทีดินและตน้ทุนในการพฒันาโครงการ 12 7,264,277             7,160,902             3,051,422             2,953,258             

เงินมดัจาํการเช่าทีดินและอาคาร 20,400                  20,400                  20,400                  20,400                  

เงินมดัจาํการซือทีดิน 47,036                  -                            47,036                  -                            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 715,842                721,427                190,319                189,557                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2 39,185                  62,016                  10,364                  10,409                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,727,055           22,439,886           32,068,045           31,912,587           

รวมสินทรัพย์ 47,695,774           47,667,127           45,862,351           45,727,983           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ควอลติีเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 13 998,554                998,242                998,554                998,242                

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 2, 14 542,593                502,344                416,832                350,657                

เงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 1,000,000             800,000                1,000,000             800,000                

หุ้นกูช้นิดไม่มีหลกัประกนัทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 1,600,000             4,600,000             1,600,000             4,600,000             

หนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 262,612                259,897                31,917                  31,602                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 135,201                111,842                113,652                98,102                  

ประมาณการหนีสินระยะสนั 17 612,026                615,681                286,673                282,167                

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 78,717                  88,502                  61,501                  68,893                  

เงินมดัจาํค่าเช่าและค่าบริการ 2 76,587                  71,422                  68,276                  64,051                  

เงินประกนังานก่อสร้าง 247,347                328,056                116,496                195,500                

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ส่วนทีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหนึงปี 2 27,224                  27,224                  27,224                  27,224                  

หนีสินหมุนเวียนอืน 2 308,999                259,430                142,986                144,572                

รวมหนีสินหมุนเวียน 5,889,860             8,662,640             4,864,111             7,661,010             

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 15 2,744,141             3,144,141             2,744,141             3,144,141             

หุ้นกูช้นิดไม่มีหลกัประกนั - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 16 10,492,142           7,494,701             10,492,142           7,494,701             

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 2 633,492                677,490                235,817                242,240                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 248,133                248,641                162,457                162,051                

ประมาณการหนีสินระยะยาว 17 342,548                424,262                18,452                  8,871                    

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนทีรอรับรู้เป็นรายได้

   ภายในหนึงปี 2 398,986                405,680                398,986                405,680                

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 227                       283                       -                            -                            

เงินชดเชยความเสียหายรอการรับรู้ 23 40,850                  40,850                  40,850                  40,850                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 14,900,519           12,436,048           14,092,845           11,498,534           

รวมหนีสิน 20,790,379           21,098,688           18,956,956           19,159,544           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษัท ควอลติีเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 10,714,426,091 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 10,714,426           10,714,426           10,714,426           10,714,426           

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 10,714,381,645 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 10,714,382           10,714,382           10,714,382           10,714,382           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 379,246                379,246                379,246                379,246                

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 1,071,443             1,071,443             1,071,443             1,071,443             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 15,390,812           14,959,724           15,390,812           14,959,724           

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น (650,488)              (556,356)              (650,488)              (556,356)              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 26,905,395           26,568,439           26,905,395           26,568,439           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 47,695,774           47,667,127           45,862,351           45,727,983           

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ควอลติีเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,868,018      1,626,252      1,064,460      899,345         

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 86,940           187,081         26,418           43,265           

รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน 2 76,578           76,255           76,578           76,255           

รายไดอื้น

   รายไดจ้ากการริบเงินจองและเงินค่างวด 509                326                166                151                

   อืน ๆ 2 62,104           59,013           23,692           19,279           

รวมรายได้ 2,094,149      1,948,927      1,191,314      1,038,295      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 2 1,310,398      1,080,409      738,165         586,110         

ตน้ทุนของธุรกิจโรงแรม 114,447         140,794         24,494           26,774           

ตน้ทุนของธุรกิจใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน 2 27,152           30,223           27,152           30,223           

ค่าใชจ้่ายในการขาย 101,139         91,756           57,385           46,880           

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 2 364,943         381,488         197,079         193,914         

รวมค่าใช้จ่าย 1,918,079      1,724,670      1,044,275      883,901         

กาํไรจากการดาํเนินงาน 176,070         224,257         147,039         154,394         

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                     -                     (39,594)          334                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 386,711         430,828         386,711         430,828         

ดอกเบียรับ 2 281                460                52,130           66,070           

ตน้ทุนทางการเงิน 2 (84,005)          (99,779)          (83,947)          (101,550)        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 479,057         555,766         462,339         550,076         

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 18 (47,969)          (44,697)          (31,251)          (39,007)          

กาํไรสําหรับงวด 431,088         511,069         431,088         511,069         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8, 18 (77,071)          (116)               (77,071)          (116)               

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (77,071)          (116)               (77,071)          (116)               

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8, 18 (17,061)          (407,364)        (17,061)          (407,364)        

รายการทีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (17,061)          (407,364)        (17,061)          (407,364)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสําหรับงวด (94,132)          (407,480)        (94,132)          (407,480)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 336,956         103,589         336,956         103,589         

กาํไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.04 0.05 0.04 0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ทอีอก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า เบด็เสร็จอนื รวมองคป์ระกอบอนื

และชาํระแลว้ หุน้สามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถื้อหุน้ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 10,714,382              379,246            1,071,443                14,652,087              1                                  (62,429)                        (62,428)                        26,754,730                

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                        -                              511,069                   -                                   -                                   -                                   511,069                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                               -                        -                              -                              -                                   (407,480)                      (407,480)                      (407,480)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                        -                              511,069                   -                                   (407,480)                      (407,480)                      103,589                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 มนีาคม 2563 10,714,382              379,246            1,071,443                15,163,156              1                                  (469,909)                      (469,908)                      26,858,319                

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 10,714,382              379,246            1,071,443                14,959,724              1                                  (556,357)                      (556,356)                      26,568,439                

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                        -                              431,088                   -                                   -                                   -                                   431,088                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                               -                        -                              -                              -                                   (94,132)                        (94,132)                        (94,132)                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                        -                              431,088                   -                                   (94,132)                        (94,132)                        336,956                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 10,714,382              379,246            1,071,443                15,390,812              1                                  (650,489)                      (650,488)                      26,905,395                

-                               -                        -                              -                              -                                   -                                 

-                               -                        -                              -                              -                                   -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ควอลติเีฮ้าส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ทอีอก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า เบด็เสร็จอนื รวมองคป์ระกอบอนื

และชาํระแลว้ หุน้สามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถื้อหุน้ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 10,714,382              379,246            1,071,443                14,652,087              1                                  (62,429)                        (62,428)                        26,754,730                

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                        -                              511,069                   -                                   -                                   -                                   511,069                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                               -                        -                              -                              -                                   (407,480)                      (407,480)                      (407,480)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                        -                              511,069                   -                                   (407,480)                      (407,480)                      103,589                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 มนีาคม 2563 10,714,382              379,246            1,071,443                15,163,156              1                                  (469,909)                      (469,908)                      26,858,319                

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 10,714,382              379,246            1,071,443                14,959,724              1                                  (556,357)                      (556,356)                      26,568,439                

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                        -                              431,088                   -                                   -                                   -                                   431,088                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                               -                        -                              -                              -                                   (94,132)                        (94,132)                        (94,132)                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                        -                              431,088                   -                                   (94,132)                        (94,132)                        336,956                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 10,714,382              379,246            1,071,443                15,390,812              1                                  (650,489)                      (650,488)                      26,905,395                

-                               -                        -                              -                              -                                   -                                 

-                               -                        -                              -                              -                                   -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ควอลติเีฮ้าส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ควอลติีเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 479,057         555,766         462,339         550,076         

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษเีป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ทีดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 1,283,411      1,051,507      711,405         558,298         

   ค่าเสือมราคา 46,544           37,820           23,189           12,707           

   ค่าเสือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 47,971           60,224           11,320           23,011           

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (3,873)            (7,122)            -                     -                     

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                     -                     39,594           (334)               

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (386,711)        (430,828)        (386,711)        (430,828)        

   รายไดจ้ากการริบเงินจองและเงินค่างวด (509)               (326)               (166)               (151)               

   ดอกเบียรบั (281)               (460)               (52,130)          (66,070)          

   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (6)                   (10)                 (1)                   (3)                   

   สาํรองค่าเผือผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 16,475           5,185             12,702           75                  

   โอนกลบัค่าเผอืผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (8,224)            (5,373)            -                     (5,373)            

   โอนกลบัสาํรองค่าเผอืผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (10,671)          (10,396)          (1,741)            (1,519)            

   สาํรองเผอืค่าซ่อมแซมบา้น 16,004           13,468           8,775             7,277             

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,793             6,326             3,774             4,150             

   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายเป็นตน้ทุนทางการเงิน 1,100             1,957             1,100             1,957             

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 70,677           84,569           77,787           94,259           

   ดอกเบียหนีสินตามสญัญาเช่า 9,455             9,632             2,630             2,405             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 1,566,212      1,371,939      913,866         749,937         

สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (2,638)            22,726           (2,794)            (1,158)            

   ทีดินและงานระหว่างก่อสร้าง (356,107)        (461,872)        (316,806)        (329,850)        

   สาํรองจ่ายค่าวสัดุก่อสร้าง (274)               300                (274)               81                  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (14,306)          (23,775)          (9,188)            (22,004)          

   ทีดินและตน้ทุนในการพฒันาโครงการ (98,154)          (97,475)          (92,943)          (96,670)          

   เงินมดัจาํการซือทีดิน (47,036)          -                     (47,036)          -                     

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 22,831           718                45                  327                

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (1,051)            (97,509)          24,875           (52,698)          

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (15,970)          (12,299)          (13,920)          3,062             

   เงินมดัจาํค่าเช่าและค่าบริการ 5,165             123                4,225             1,665             

   เงินประกนังานก่อสร้าง (80,709)          (17,025)          (79,004)          (7,902)            

   หนีสินหมุนเวียนอืน (12,090)          (140,014)        (5,855)            (29,709)          

   ชาํระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง (89,965)          -                     (3,121)            -                     

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6,301)            (10,354)          (3,368)            (7,513)            

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 869,607         535,483         368,702         207,568         

   จ่ายภาษีเงินได้ (26,622)          (27,561)          (16,463)          (18,690)          

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 842,985         507,922         352,239         188,878         

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ควอลติีเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน (9)                   (12)                 -                     -                     

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 33,540           70,542           33,540           70,542           

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง -                     -                     175,000         148,000         

ดอกเบียรบั 281                460                52,762           68,348           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึน - สุทธิจากการขาย (635)               (5,315)            (236)               (1,158)            

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 33,177           65,675           261,066         285,732         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน -                     1,700,000      -                     1,700,000      

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (200,000)        -                     (200,000)        -                     

เงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 3,000,000      -                     3,000,000      -                     

เงินสดจ่ายเพือไถ่ถอนหุน้กู ้ (3,000,000)     -                     (3,000,000)     -                     

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (3,659)            -                     (3,659)            -                     

จ่ายดอกเบีย (64,583)          (32,444)          (64,579)          (32,438)          

จ่ายหนีสินตามสญัญาเช่า (8,738)            (8,373)            (8,738)            (8,373)            

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงนิ (276,980)        1,659,183      (276,976)        1,659,189      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 599,182         2,232,780      336,329         2,133,799      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 2,509,511      2,211,512      983,488         921,853         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 3,108,693      4,444,292      1,319,817      3,055,652      

-                 -                     

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีมิใช่เงินสด

   โอนทีดินและตน้ทุนในการพฒันาโครงการเป็นทีดินและงานระหว่างก่อสร้าง -                     767,746         -                     767,746         

   ดอกเบียจ่ายส่วนทีบนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการ 35,518           42,637           28,404           32,941           

   ส่วนเปลียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตน้งวดลดลง -                     (108,687)        -                     (108,687)        

   การลดลงของส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม

      - สุทธิจากภาษเีงินได้ (94,132)          (407,480)        (94,132)          (407,480)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1 

บริษัท ควอลติีเ้ฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 1 อาคาร

คิวเฮา้ส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิด

การชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจ

นาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั

จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ

สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารจะใชป้ระมาณการและ

ดุลยพินิจในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ                    

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้ น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ท่ีนําเสนอ                 

คร้ังล่าสุด ดังนั้ นข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ

สถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล                   

ฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั

ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบับ

ปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูป

อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวต้ามมาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน            

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

2.1 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการ                             

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ดอกเบ้ียรับ - - 52 66 2.50% ถึง 2.74% ต่อปี                              

 (2563: 2.50% ถึง 3.03% ต่อปี)  

ค่าวสัดุก่อสร้างจา่ย - - 22 10 ราคาตลาด 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์                  - - 17 - เทียบเคียงกบัราคาท่ีซ้ือขายกนั 

    ในบริเวณขา้งเคียง 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     

ค่าวสัดุก่อสร้างจา่ย 2 2 1 1 ราคาตลาด 

ค่าเช่าอาคารจ่าย 50 55 8 8 ราคาตามสัญญา 

รายไดค่้าบริหารอาคาร 17 14 5 6 ราคาตามสัญญา 

รายไดค่้าเช่าอาคารสาํนกังาน 16 16 16 16 ราคาตามสัญญา 

เงินปันผลรับ 34 71 34 71 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ค่าวสัดุก่อสร้างจา่ย 8 4 7 4 ราคาตลาด 

รายไดค่้าบริหารอาคาร 2 5 1 - ราคาตามสัญญา 

รายไดค่้าเช่าอาคารสาํนกังาน 5 4 5 4 ราคาตามสัญญา 

รายไดค่้าบริการอื่น 1 1 - - ราคาตามสัญญา 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563                

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เงินฝากสถาบันการเงิน (แสดงภายใต้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)  

บริษทัร่วม     

   ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 2,549,403 1,918,168 1,064,210 656,602 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)    

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัร่วม 492 493 492 493 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการหรือมีผูถื้อหุ้นใหญ่ร่วมกนั) 338 343 338 343 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 830 836 830 836 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัยอ่ย - - 249 245 

บริษทัร่วม 27,809 23,811 5,491 3,778 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการหรือมีผูถื้อหุ้นใหญ่ร่วมกนั) 2,239 1,366 553 - 

รวมลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,048 25,177 6,293 4,023 

รวม 30,878 26,013 7,123 4,859 

เงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริการ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน)  

บริษทัร่วม 7,551 7,552 7,551 7,552 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 14)    

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

บริษทัยอ่ย - - 11,299 10,517 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการหรือมีผูถื้อหุ้นใหญ่ร่วมกนั) 5,704 4,200 4,507 3,882 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,704 4,200 15,806 14,399 

เจา้หน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัยอ่ย - - 39 83 

บริษทัร่วม 1,162 1,103 633 650 

รวมเจา้หน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,162 1,103 672 733 

รวม 6,866 5,303 16,478 15,132 

เงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริการ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน    

บริษทัร่วม 8,326 8,326 8,326 8,326 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการหรือมีผูถื้อหุ้นใหญ่ร่วมกนั) 3,573 3,573 3,573 3,573 

รวม 11,899 11,899 11,899 11,899 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (แสดงภายใต้หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน)   

บริษทัยอ่ย - - 56 13 

บริษทัร่วม 57,548 15,960 - - 

รวม 57,548 15,960 56 13 

ค่าเช่ารับล่วงหน้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษทัร่วม (หมายเหตุ 2.3)     

ส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 27,224 27,224 27,224 27,224 

ส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดเ้กินกว่าหน่ึงปี 398,986 405,680 398,986 405,680 

รวม 426,210 432,904 426,210 432,904 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าสุทธิ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   

บริษทัร่วม     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 957,665 1,007,377 285,666 293,378 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (87,538) (96,721) (43,910) (46,266) 

รวม 870,127 910,656 241,756 247,112 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (252,516) (249,905) (21,820) (21,610) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ                  

ภายในหน่ึงปี 617,611 660,751 219,936 225,502 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม นโยบายการคิดตน้ทุน 
 2564 2563 2564 2563 กูยื้มระหว่างกนั  

     (ร้อยละต่อปี) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย      
บริษทั คาซ่า วิลล ์จาํกดั  - - 8,050,182 8,225,814 2.50% ถึง 2.59%                      

 (2563: 2.50% ถึง 2.74%) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
Harbour View Corporation 71,955 68,940 - - LIBOR + 3.00%,  
 

    

 4.00% และ 8.00%  
(2563: LIBOR + 3.00%, 

4.00% และ 8.00%) 
รวม 71,955 68,940 8,050,182 8,225,814  
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ 
        เกิดขึ้น  

(71,955) (68,940) - -  

สุทธิ - - 8,050,182 8,225,814  

ในระหวา่งงวด เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน    

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

Harbour View Corporation 68,940 3,015 - 71,955 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น   (68,940) (3,015) - (71,955) 

สุทธิ - - - - 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน    

บริษทัยอ่ย     

บริษทั คาซ่า วิลล ์จาํกดั 8,225,814 3,051,858 (3,227,490) 8,050,182 

  

 

 

 

 



            (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 6 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 15 16 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - 

รวม 15 16 

2.2 กลุ่มบริษทัมีการทาํสัญญาระยะยาวกบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์มีบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็น

ผูถื้อหน่วยลงทุนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  มูลค่าตามสัญญา 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 คู่สัญญา 2564 2563 

ก) สัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพยโ์ครงการ กองทุนรวมสิทธิการเช่า           819           819 

    คิวเฮา้ส์ เพลินจิต    อสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์   

ข) สัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงอาคารและ  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ           504*           504* 

    ทรัพยสิ์นโครงการเซนเตอร์ พอยต ์โฮเทล    สิทธิการเช่า ควอลิต้ี เฮา้ส์ โฮเทล   

      ประตูนํ้า สุขมุวิท 10 และชิดลม     แอนด ์เรซิเดนซ ์   

 *   มูลค่าตามสัญญาไม่รวมค่าเช่าผนัแปร  

2.3 เม่ือวัน ท่ี  21 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการคิวเฮ้าส์                          

เพลินจิตกับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส์ โดยบริษัทฯตกลงให้กองทุนฯเช่า                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯได้รับชําระค่าเช่าท่ีดิน อาคาร งานสาธารณูปโภคและ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในโครงการดงักล่าวสาํหรับระยะเวลา 30 ปี เป็นจาํนวนเงินรวม 819 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ

ไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี “ค่าเช่ารับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะทยอยรับรู้เป็นรายไดค้่าเช่าโดย 

วิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)     

อายหุน้ี     

 ไม่เกิน 3 เดือน  830 836 830 836 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 830 836 830 836 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ี     

 ไม่เกิน 3 เดือน  6,153 5,459 3,211 2,804 

 3 - 6 เดือน 409 55 80 - 

 6 - 12 เดือน 283 2,000 43 249 

   เกิน 12 เดือน 2,767 1,366 136 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,612 8,880 3,470 3,053 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (303) (245) (58) - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 10,139 9,471 4,242 3,889 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 30,048 25,177 6,293 4,023 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  2,842 1,870 1,376 1,205 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 32,890 27,047 7,669 5,228 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 43,029 36,518 11,911 9,117 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                   

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 245 - 

สาํรองเพิ่มขึ้น 58 58 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 303 58 
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4. ท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

วสัดุก่อสร้าง  10,377   16,778  -  -    

ท่ีดิน  9,287,243   9,686,113  6,170,392  6,390,430  

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,268,063  1,307,868  557,502  567,892  

งานระหว่างก่อสร้าง  11,591,889 12,043,820 5,699,522 5,840,510 

รวม 22,157,572 23,054,579 12,427,416 12,798,832 

หกั: สาํรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ     

          ลดลงของมูลค่าโครงการ (498,420) (509,091) (44,292) (46,033) 

ท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ 21,659,152 22,545,488 12,383,124 12,752,799 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง

จาํนวน 30 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 23 ลา้นบาท) (2563: 36 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: 26 ลา้นบาท) โดย

คาํนวณอตัราจากอตัราตั้งขึ้นเป็นทุนในอตัราร้อยละ 0.8 (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.7) (2563: ร้อยละ 0.8 

เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.6) 

บริษทัฯได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

จาํนวน 1,365 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) (31 ธันวาคม 2563: 1,379 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี)             

ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสาํรองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

                                       

งบการเงินรวม 

งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 509,091 46,033 

โอนกลบับญัชีสาํรองตามการรับรู้รายไดใ้นระหวา่งงวด (10,671) (1,741) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 498,420 44,292 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของกลุ่มบริษทั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าประมาณของโครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่     

   และเร่ิมมีการทาํสัญญาแลว้ 112,070 116,885 54,515 56,995 

จาํนวนเงินท่ีไดท้าํสัญญาตามหนงัสือจองซ้ือท่ีดิน     

   พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 71,387 73,831 28,969 30,118 

ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิด     

   ดาํเนินการอยู ่ 64%   63% 53%   53% 

จาํนวนเงินตามหนงัสือจองซ้ือท่ีดินพร้อม     

   ส่ิงปลูกสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายได ้ 353 500 197 437 

5. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือเป็นเงินฝากประจาํซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 

6. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน            

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด 2 2 2 2 

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน - วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี     

(ถือโดยบริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล (บีวีไอ) จาํกดั)    

   Harbour View Corporation    

      (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) - - - - 

รวม 2 2 2 2 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

7.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั คาซ่า วิลล ์จาํกดั  3,000,000 3,000,000 100 100 2,999,999 2,999,999 7,802,578 7,803,852 

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 25,000 25,000 100 100 25,000 25,000 242,527 237,520 

บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี โฮสท จาํกดั 5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 4,406 4,549 

บริษทั เซนเตอร์ พอยต ์ฮอสพิทอลิต้ี จาํกดั 5,000 5,000 100 100 4,999 4,999 (165,182) (122,026) 

บริษทั เดอะ คอนฟิเดน้ซ์ จาํกดั* 1,000,000 1,000,000     -     - - - - - 

บริษทั คิว.เอช.แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 110,000 110,000 81 81 88,635 88,635 28,745 28,773 

   (ถือหุ้นผ่านบริษทั เดอะ คอนฟิเดน้ซ ์จาํกดั          

   อีกในอตัราร้อยละ 19)         

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล (บีวีไอ) จาํกดั** 30,796 30,796     -     - - - - - 

บริษทั คาซ่า วิลล ์(ระยอง 2553) จาํกดั* 5,000 5,000     -     - - - - - 

บริษทั คาซ่า วิลล ์(เพชรบุรี 2553) จาํกดั* 5,000 5,000     -     - - - - - 

บริษทั คิว.เฮา้ส์ พรีคาสท ์จาํกดั* 5,000 5,000     -     - - - - - 

บริษทั กสัโต ้วิลเลจ จาํกดั* 500,000 500,000     -     - - - - - 

บริษทั คาซ่า วิลล ์(ชลบุรี 2554) จาํกดั* 5,000 5,000     -     - - - - - 

บริษทั คาซ่า วิลล ์(ประจวบคีรีขนัธ์ 2554) จาํกดั* 5,000 5,000     -     - - - - - 

รวม     3,123,633 3,123,633 7,913,074 7,952,668 

* ถือหุ้นผ่านบริษทั คาซ่า วิลล ์จาํกดั ในอตัราร้อยละ 100 

** ถือหุ้นผ่านบริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ในอตัราร้อยละ 100 

7.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

       ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 

บริษทั คาซ่า วิลล ์จาํกดั  (1,274) (3,618) 

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 5,007 5,563 

บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี โฮสท จาํกดั (143) (15) 

บริษทั เซนเตอร์ พอยต ์ฮอสพิทอลิต้ี จาํกดั                       (43,156) (1,651) 

บริษทั คิว.เอช.แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (28) 55 

รวม (39,594) 334 
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8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

8.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งขึ้นใน

ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

กองทุนรวมสิทธิการเช่า 

อสังหาริมทรัพยค์วอลิตี้  เฮา้ส์ (1) 

ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 26 26 2,017,695 2,017,695 1,207,741 1,201,820 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สิทธิการเช่า ควอลิตี้  เฮา้ส์ โฮเทล 

แอนด ์เรซิเดนซ์ (2) 

ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 31 31 1,052,800 1,052,800 346,199 347,565 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

จาํกดั (มหาชน) 

จาํหน่ายสินคา้และ

ให้บริการ 

ไทย 20 20 759,959 759,959 4,776,071 4,501,069 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (ถือหุ้นใน 

ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 14* 14* 2,849,800 2,849,800 5,353,621 5,374,139 

 ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 

(มหาชน) ร้อยละ 100) 

       

    

รวม     6,680,254 6,680,254 11,683,632 11,424,593 

 (1) มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนแสดงยอดสุทธิจากกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าท่ีดินโครงการคิวเฮา้ส์ ลุมพินีให้กบักองทุนฯ 
(2) มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนแสดงยอดสุทธิจากกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการขายทรัพยสิ์นโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล ประตูนํ้ า และโครงการ เซนเตอร์ 

พอยต ์โฮเทล สุขุมวิท 10 และการโอนสิทธิการเช่าอาคารโครงการเซนเตอร์ พอยต ์โฮเทล ชิดลม ให้กบักองทุนฯ 

* ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาว่าบริษทัฯมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคญัในบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ถึงแมว่้าบริษทัฯจะถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเป็น

สัดส่วนนอ้ยกว่าร้อยละ 20 เน่ืองจากบริษทัฯมีตวัแทนอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัดงักลา่ว 

8.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมดงัน้ี 

          (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน                

ในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจาก

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2564 2563 2564 2563 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ควอลิต้ี เฮา้ส์ 39,461 40,324 - - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า     

   ควอลิต้ี เฮา้ส์ โฮเทล แอนด ์เรซิเดนซ ์ (1,366) 11,228 - - 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 270,710 247,056 4,292 342 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 77,906 132,220 (98,424) (407,822) 

รวม 386,711 430,828 (94,132) (407,480) 
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  (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั เงินปันผลรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 33,540 49,697 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าควอลิต้ี เฮา้ส์ โฮเทล 

แอนด ์เรซิเดนซ์ - 20,845 

รวม 33,540 70,542 

8.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทนุดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั มูลค่ายติุธรรม 

 31 มีนาคม 

 2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 1,912 1,994 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ควอลิต้ี เฮา้ส์ โฮเทล   

   แอนด ์เรซิเดนซ์ 569 631 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 38,673 35,537 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 3,550 3,056 

รวม 44,704 41,218 

 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลติี ้เฮ้าส์ 

 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์               

ควอลิต้ี เฮ้าส์ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง                      

28 กุมภาพนัธ์ 2564 ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.13 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  

18 พฤษภาคม 2564 
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บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด 

(มหาชน) มีมติอนุมติัการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานของเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือน

ธนัวาคม 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,630.24 

ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 เน่ืองจากในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น

เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2563 ดงันั้นรวมการ

จ่ายปันผลสาํหรับปี 2563 คิดเป็น 0.30 บาทต่อหุน้  

           บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน

สดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจํานวนเงินรวม 847 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี                           

21 พฤษภาคม 2564  

9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเป ล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวัน ท่ี                               

31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 585,825 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด   (14,372) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 571,453 
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10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,644,592 262,738 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 680 267 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (39) (30) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (32,172) (8,817) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 1,613,061 254,158 

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุป

ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 815,108 287,323 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (47,971) (11,320) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 767,137 276,003 

12. ท่ีดินและต้นทุนในการพฒันาโครงการ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ท่ีดิน 6,544,471 6,540,226 2,516,195 2,516,195 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 219,353 214,133 204,702 199,481 

งานระหว่างก่อสร้าง  668,069 574,159 475,906 382,963 

รวม 7,431,893 7,328,518 3,196,803 3,098,639 

หกั: สาํรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ     

         ลดลงของมูลค่าโครงการ (167,616) (167,616) (145,381) (145,381) 

ท่ีดินและตน้ทนุในการพฒันาโครงการ - สุทธิ 7,264,277 7,160,902 3,051,422 2,953,258 
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ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและตน้ทุนในการพฒันา

โครงการจาํนวน 5 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 5 ลา้นบาท) (2563: 7 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: 7 ลา้นบาท) 

โดยคาํนวณอตัราจากอตัราตั้งขึ้นเป็นทนุในอตัราร้อยละ 0.8 (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.7) (2563: ร้อยละ 0.8 

เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.6) 

บริษทัฯได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

จาํนวน 1,493 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) (31 ธันวาคม 2563: 1,493 เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) ไปคํ้ า

ประกนัเงินกูย้มืระยะยาวท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวมและ                                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ตัว๋แลกเงิน 1.26 1.40 1,000,000 1,000,000 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอการตดัจ่าย  
 

(1,446) (1,758) 

ตัว๋แลกเงิน - สุทธิ   998,554 998,242 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 5,704 4,200 15,806 14,399 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 395,410 395,064 286,275 271,510 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,162 1,103 672 733 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 50,887 53,847 24,649 15,885 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  89,430 48,130 89,430 48,130 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 542,593 502,344 416,832 350,657 
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15. เงินกู้ยืมระยะยาว 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 31 มีนาคม

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เงินกูย้มืระยะยาว 3,744,141 3,944,141 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (1,000,000) (800,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,744,141 3,144,141 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,944,141 

หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (200,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 3,744,141 

 กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง และท่ีดินและตน้ทนุในการพฒันาโครงการไปจดจาํนองเป็น

หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาว ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4 และ 12  

 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงอตัราหน้ีสินต่อส่วนทุนไวใ้นอตัรา

ไม่เกินกวา่ 2:1 เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 



            (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 17 

16. หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลกัประกนั 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหน่วย (หน่วย) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

ประเภทหุ้นกู ้ อตัราดอกเบี้ย อาย ุ วนัที่ครบกาํหนด 

31 มีนาคม   

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม   

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน       

     - ครั้ งที ่1/2559        

  - ชุดที่ 2 อตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 2.22 ต่อปี 5 ปี 25 เมษายน 2564 600,000 600,000   600,000 600,000   

     - ครั้ งที่ 1/2561 อตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 2.16 ต่อปี 3 ปี 5 มีนาคม 2564 - 3,000,000   - 3,000,000   

     - ครั้ งที่ 2/2561 อตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 2.46 ต่อปี 3 ปี 25 มิถุนายน 2564 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   

     - ครั้ งที่ 1/2562 อตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 2.85 ต่อปี 3 ปี 8 พฤษภาคม 2565 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

     - ครั้ งที่ 2/2562 อตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 2.30 ต่อปี 3 ปี 27 พฤศจิกายน 2565 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

     - ครั้ งที่ 1/2564 อตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 2.50 ต่อปี 3 ปี 3 มีนาคม 2567 3,000,000 - 3,000,000 - 

รวมหุ้นกู ้- ราคาตามมูลค่า    12,100,000 12,100,000 12,100,000 12,100,000 

หัก: ค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย     (7,858) (5,299) 

หุ้นกู ้- สุทธิ      12,092,142 12,094,701 

หัก: หุ้นกูท้ี่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     (1,600,000) (4,600,000) 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     10,492,142 7,494,701 

หุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจาํกัดบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผลและการดํารง

อตัราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นตน้  

17. ประมาณการหนีสิ้น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

ประมาณการหนีสิ้นระยะส้ัน     

สาํรองเผื่อค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 257,927 264,143 114,081 111,758 

สาํรองเผื่อค่าซ่อมแซมบา้น 222,886 213,409 113,650 107,964 

เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 131,213 138,129 58,942 62,445 

รวมประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 612,026 615,681 286,673 282,167 

ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว     

คดีฟ้องร้อง 342,548 424,262 18,452 8,871 

รวมประมาณการหน้ีสินระยะยาว 342,548 424,262 18,452 8,871 

รวม 954,574 1,039,943 305,125 291,038 
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18.  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง

ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 42,440 56,997 32,013 38,720 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 5,529 (12,300) (762) 287 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ ใน                                

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 47,969 44,697 31,251 39,007 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วน

แบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (24,060) (101,955) (24,060) (101,955) 

19.  กาํไรต่อหุ้น        

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 431,088 511,069 431,088 511,069 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 10,714,382 10,714,382 10,714,382 10,714,382 

กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุ้น) 0.04 0.05 0.04 0.05 
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20. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 

2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์   รายการอื่น ๆ  

    

ขายบา้น

พร้อมท่ีดิน 

ขายหน่วยใน

อาคารชุดพกั

อาศยั ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจให้เช่า

อาคาร

สาํนกังาน ธุรกิจอื่น ๆ 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

และตดั

รายการ

ระหว่างกนั 

งบการเงิน

รวม 

รายได้         

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,775  93  87  77  21  2,053  -  2,053  

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 117 - - - 1 118 (118) - 

รวมรายได้ 1,892 93 87 77 22 2,171 (118) 2,053 

ผลการดําเนินงาน         

กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 229  (49) (76) 43  8  155 -  155 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (59) 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       387 

   ตน้ทุนทางการเงิน        (4) 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้            (48) 

กําไรสําหรับงวด        431 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์   รายการอื่น ๆ  

 

ขายบา้น

พร้อมท่ีดิน 

ขายหน่วยใน

อาคารชุดพกั

อาศยั ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจให้เช่า

อาคาร

สาํนกังาน ธุรกิจอื่น ๆ 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

และตดั

รายการ

ระหว่างกนั 

งบการเงิน

รวม 

รายได้         

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,498 128 187 76 20 1,909 - 1,909 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 12 - - - 5 17 (17) - 

รวมรายได้ 1,510 128 187 76 25 1,926 (17) 1,909 

ผลการดําเนินงาน         

กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 207 (45) (16) 39 11 196 - 196 

   รายไดอ้ื่น        1 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (67) 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        430 

   ตน้ทุนทางการเงิน        (4) 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (45) 

กําไรสําหรับงวด        511 
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21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นคงเหลืออยูด่งัต่อไปน้ี 

21.1 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือท่ีดินและก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 556 566 

สัญญาซ้ือท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต 601 - 

21.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัได้เข้าทําสัญญาเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ ซ่ึงมีอายุสัญญาตั้งแต่ 1 ปี                     

ถึง 2 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานดงักล่าวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 10 12 

21.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการต่าง ๆ เป็นจาํนวนเงิน 36 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม 2563: 20 ลา้นบาท) 

21.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจํายอมรวมจาํนวนประมาณ 49 ไร่               

(31 ธนัวาคม 2563: 50 ไร่) ซ่ึงมูลคา่ของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุนโครงการแลว้ 

22. หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพัน                

ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัคงเหลืออยูด่งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

หนงัสือคํ้าประกนัการจดัหาสาธารณูปโภคและ                                      

การบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค 1,977 1,926 

หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 12 10 

หนงัสือคํ้าประกนัอ่ืน ๆ 49 48 

รวม 2,038 1,984 
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23. คดีฟ้องร้อง 

23.1 ในปี 2556 - 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดถู้กลูกคา้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการซ้ือบา้นและท่ีดินใน

โครงการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นจาํนวนเงินรวม 1,282 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1,423 ลา้นบาท) 

ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหว่างการดาํเนินการตามกระบวนการยติุธรรม เพื่อความรอบคอบ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ไดต้ั้งสํารองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องในส่วนท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยคิดว่าเหมาะสมเป็นจาํนวนเงิน

รวม 314 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 375 ลา้นบาท) ไวใ้นบญัชีแลว้  

23.2 ในปี 2560 บริษทัฯไดถู้กบริษทัรับเหมาก่อสร้างแห่งหน่ึงฟ้องร้องเป็นจาํเลยขอ้หาผิดสัญญาจ้างทาํของ             

โดยเรียกเงินค่าจ้างคงคา้งและค่าเสียหายจากบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นจาํนวนเงินรวม 135                

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 135 ลา้นบาท) ทั้งน้ี ในเดือนตุลาคม 2562 ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้องและให้

โจทกช์าํระค่าเสียหายแก่บริษทัฯจากการฟ้องแยง้ เป็นจาํนวนเงิน 77 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย  

 บริษทัฯไดเ้รียกร้องให้ธนาคารในฐานะผูอ้อกหนังสือคํ้าประกนัชาํระหน้ีแทนโจทก์ตามคาํพิพากษาของ

ศาลชั้นตน้ และไดรั้บเงินจาํนวน 41 ลา้นบาทตามวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทัฯ

แสดงรายการดังกล่าวเป็น “เงินชดเชยความเสียหายรอการรับรู้” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรู้

รายการในกาํไรขาดทุนเม่ือคดีถึงท่ีส้ินสุด 

 ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการดาํเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ี

เป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ 

23.3 ในปี 2557 - 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดถู้กนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรฟ้องร้องเป็นจาํเลย/จาํเลย

ร่วมขอ้หาผิดสัญญาตามพระราชบญัญติัจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 โดยเรียกค่าเสียหายจากบริษทัฯและบริษทั

ย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นจาํนวนเงินรวม 478 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 481 ลา้นบาท) ขณะน้ี

คดีอยูใ่นระหว่างการดาํเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อความรอบคอบ บริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้ั้ง

สาํรองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องในส่วนท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคิดวา่เหมาะสมเป็นจาํนวนเงินรวม 24 

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 45 ลา้นบาท)  

23.4 ในปี 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ถูกลูกคา้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายพร้อมทั้งรับคืนท่ีดินและ

บา้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นจาํนวนเงินรวม 15 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 15 ลา้นบาท) ขณะน้ีคดี

ถึงท่ีส้ินสุดท่ีชั้นศาลฎีกาแลว้ โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยจะร่วมกนัรับคืนท่ีดินและบา้นและชาํระเงินแก่

โจทก์ตามคาํพิพากษา ในการน้ีบริษทัย่อยไดน้าํเช็คจาํนวน 13 ลา้นบาทไปวางชาํระต่อศาลตามคาํพิพากษา

ศาลอุทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 ขณะน้ีบริษทัยอ่ยอยู่ในระหว่างดาํเนินการตามคาํพิพากษา และ

บริษทัยอ่ยไดต้ั้งสํารองค่าใชจ่้ายส่วนท่ีตอ้งชาํระเพิ่มขึ้นจาํนวน 4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 4 ลา้นบาท) 

ไวใ้นบญัชีแลว้ 
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24. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้ น ได้แก่ เงินสดและเงินฝาก

สถาบนัการเงิน ลูกหน้ี เจา้หน้ี เงินมดัจาํ เงินประกนั เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาว แสดง

มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน 

สาํหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ

เงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลกัประกนัซ่ึงได้

สรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หน้ีสินทางการเงิน     

หุ้นกูช้นิดไม่มีหลกัประกนั 12,092 12,243 12,095 12,201 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผล

การดาํเนินงานสําหรับปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,286 ลา้นบาท  

ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2563 

และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.08 บาทหรือคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 857 ลา้นบาท 

โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564  

26. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ ํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี                     

12 พฤษภาคม 2564 
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