
                        

บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั             
ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั                       
ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้              
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกายน 2564 



บริษทั ควอลิตีเ้ฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 2,921,072            2,509,511            1,229,819            983,488               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 43,701                 36,518                 10,169                 9,117                   
ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 4 21,048,745          22,545,488          12,491,898          12,752,799          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 2,531                   2,531                   1,530                   1,530                   
สาํรองจ่ายค่าวสัดุก่อสร้าง 60,312                 60,776                 51,152                 50,780                 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 11,517                 11,517                 11,517                 11,517                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 81,680                 60,900                 10,690                 6,165                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 24,169,558          25,227,241          13,806,775          13,815,396          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 5 4,425                   5,021                   -                          -                          
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6 2                          2                          2                          2                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                          7,816,213            7,952,668            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 11,216,550          11,424,593          11,216,550          11,424,593          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          7,790,125            8,225,814
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 542,197               585,825               542,197               585,825               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,564,996            1,644,592            241,136               262,738               
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11 1,016,794            815,108               252,986               287,323               
ท่ีดินและตน้ทุนในการพฒันาโครงการ 12 7,108,820            7,160,902            2,413,760            2,953,258            
เงินมดัจาํการเช่าท่ีดินและอาคาร 13,600                 20,400                 13,600                 20,400                 
เงินมดัจาํการซ้ือท่ีดิน 21,202                 -                          -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 729,884               721,427               194,896               189,557               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2 39,180                 62,016                 10,412                 10,409                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 22,257,650          22,439,886          30,491,877          31,912,587          
รวมสินทรัพย์ 46,427,208          47,667,127          44,298,652          45,727,983          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ควอลิตีเ้ฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 499,627               998,242               499,627               998,242               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 14 486,857               502,344               369,088               350,657               
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 1,400,000            800,000               1,400,000            800,000               
หุน้กูช้นิดไม่มีหลกัประกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 3,500,000            4,600,000            3,500,000            4,600,000            
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 123,447               259,897               32,566                 31,602                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 19,238                 111,842               12,954                 98,102                 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 17 627,904               615,681               307,670               282,167               
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 64,667                 88,502                 51,294                 68,893                 
เงินมดัจาํค่าเช่าและค่าบริการ 2 73,288                 71,422                 66,690                 64,051                 
เงินประกนังานก่อสร้าง 239,429               328,056               116,384               195,500               
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 2 27,224                 27,224                 27,224                 27,224                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2 514,497               259,430               188,974               144,572               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 7,576,178            8,662,640            6,572,471            7,661,010            
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 15 1,944,141            3,144,141            1,944,141            3,144,141            
หุน้กูช้นิดไม่มีหลกัประกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 16 8,492,671            7,494,701            8,492,671            7,494,701            
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 2 916,702               677,490               215,982               242,240               
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 259,752               248,641               170,005               162,051               
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 17 357,162               424,262               23,002                 8,871                   
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายได้
   ภายในหน่ึงปี 2 385,374               405,680               385,374               405,680               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 222                      283                      -                          -                          
เงินชดเชยความเสียหายรอรับรู้เป็นรายได้ 24 40,850                 40,850                 40,850                 40,850                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 12,396,874          12,436,048          11,272,025          11,498,534          
รวมหนีสิ้น 19,973,052          21,098,688          17,844,496          19,159,544          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั ควอลิตีเ้ฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 10,714,426,091 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 10,714,426          10,714,426          10,714,426          10,714,426          
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 10,714,381,645 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 10,714,382          10,714,382          10,714,382          10,714,382          
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 379,246               379,246               379,246               379,246               
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 1,071,443            1,071,443            1,071,443            1,071,443            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14,919,727          14,959,724          14,919,727          14,959,724          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (630,642)              (556,356)              (630,642)              (556,356)              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 26,454,156          26,568,439          26,454,156          26,568,439          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 46,427,208          47,667,127          44,298,652          45,727,983          

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กําไรขาดทุน
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,446,990      2,373,505      986,061         1,411,271      
รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 66,541           39,848           22,502           4,632             
รายไดจ้ากธุรกิจให้เช่าอาคารสาํนกังาน 2 74,192           76,877           74,192           76,877           
รายไดอ่ื้น
   รายไดจ้ากการริบเงินจองและเงินค่างวด 259                643                101                249                
   อ่ืน ๆ 2 56,817           58,864           19,738           21,938           
รวมรายได้ 1,644,799      2,549,737      1,102,594      1,514,967      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2 1,026,958      1,642,088      684,021         936,888         
ตน้ทุนของธุรกิจโรงแรม 73,344           93,942           22,108           16,084           
ตน้ทุนของธุรกิจให้เช่าอาคารสาํนกังาน 2 26,230           29,174           26,230           29,174           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 77,598           113,227         50,488           66,963           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 350,192         342,763         191,145         190,499         
รวมค่าใช้จ่าย 1,554,322      2,221,194      973,992         1,239,608      
กําไรจากการดําเนินงาน 90,477           328,543         128,602         275,359         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                     -                     (92,356)          (12,952)          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 287,507         409,376         287,507         409,376         
ดอกเบ้ียรับ 2 272                524                50,190           61,097           
ตน้ทุนทางการเงิน 2 (84,406)          (97,610)          (79,371)          (97,903)          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 293,850         640,833         294,572         634,977         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (30,912)          (65,793)          (31,634)          (59,937)          
กําไรสําหรับงวด 262,938         575,040         262,938         575,040         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8, 18 (25,160)          117,049         (25,160)          117,049         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (25,160)          117,049         (25,160)          117,049         
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8, 18 (32,303)          (206,097)        (32,303)          (206,097)        
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (32,303)          (206,097)        (32,303)          (206,097)        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (57,463)          (89,048)          (57,463)          (89,048)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 205,475         485,992         205,475         485,992         

กําไรต่อหุ้น 19
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.02 0.05 0.02 0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กําไรขาดทุน
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 5,278,194      6,232,663      3,190,655      3,583,654      
รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 218,737         253,145         67,630           50,682           
รายไดจ้ากธุรกิจให้เช่าอาคารสาํนกังาน 2 228,646         229,511         228,646         229,511         
รายไดอ่ื้น
   รายไดจ้ากการริบเงินจองและเงินค่างวด 1,014             1,738             425                702                
   อ่ืน ๆ 2 176,711         169,258         66,927           63,821           
รวมรายได้ 5,903,302      6,886,315      3,554,283      3,928,370      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2 3,683,750      4,251,824      2,173,711      2,361,448      
ตน้ทุนของธุรกิจโรงแรม 290,630         314,737         67,752           56,461           
ตน้ทุนของธุรกิจให้เช่าอาคารสาํนกังาน 2 80,987           86,428           80,987           86,428           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 272,112         308,768         160,289         171,842         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 1,068,509      1,069,375      624,386         580,566         
รวมค่าใช้จ่าย 5,395,988      6,031,132      3,107,125      3,256,745      
กําไรจากการดําเนินงาน 507,314         855,183         447,158         671,625         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                     -                     (136,455)        (21,926)          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 1,055,606      1,150,932      1,055,606      1,150,932      
ดอกเบ้ียรับ 2 2,374             5,191             152,159         192,697         
ตน้ทุนทางการเงิน 2 (249,936)        (299,260)        (245,013)        (301,906)        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,315,358      1,712,046      1,273,455      1,691,422      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (139,614)        (168,420)        (97,711)          (147,796)        
กําไรสําหรับงวด 1,175,744      1,543,626      1,175,744      1,543,626      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8, 18 (84,482)          114,609         (84,482)          114,609         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (84,482)          114,609         (84,482)          114,609         
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8, 18 (27,009)          (569,268)        (27,009)          (569,268)        
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (27,009)          (569,268)        (27,009)          (569,268)        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (111,491)        (454,659)        (111,491)        (454,659)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,064,253      1,088,967      1,064,253      1,088,967      

กําไรต่อหุ้น 19
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.11 0.14 0.11 0.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า เบด็เสร็จอื่น รวมองคป์ระกอบอื่น

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถ้ือหุ้น รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 10,714,382               379,246             1,071,443                14,652,087               1                                   (62,429)                         (62,428)                         26,754,730                 
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี
   ในระหวา่งงวดของบริษทัร่วม -                               -                        -                               11,632                     -                                   (11,632)                         (11,632)                         -                                 
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                        -                               1,543,626                -                                   -                                   -                                   1,543,626                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                        -                               -                               -                                   (454,659)                       (454,659)                       (454,659)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                        -                               1,543,626                -                                   (454,659)                       (454,659)                       1,088,967                   
เงินปันผลจ่าย 20 -                               -                        -                               (1,821,364)               -                                   -                                   -                                   (1,821,364)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 10,714,382               379,246             1,071,443                14,385,981               1                                   (528,720)                       (528,719)                       26,022,333                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 10,714,382               379,246             1,071,443                14,959,724               1                                   (556,357)                       (556,356)                       26,568,439                 
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี
   ในระหวา่งงวดของบริษทัร่วม -                               -                        -                               (37,205)                    -                                   37,205                          37,205                          -                                 
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                        -                               1,175,744                -                                   -                                   -                                   1,175,744                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                        -                               -                               -                                   (111,491)                       (111,491)                       (111,491)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                        -                               1,175,744                -                                   (111,491)                       (111,491)                       1,064,253                   
เงินปันผลจ่าย 20 -                               -                        -                               (1,178,536)               -                                   -                                   -                                   (1,178,536)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 10,714,382               379,246             1,071,443                14,919,727               1                                   (630,643)                       (630,642)                       26,454,156                 

-                               -                        -                               -                               -                                   -                                 
-                               -                        -                               -                               -                                   -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า เบด็เสร็จอื่น รวมองคป์ระกอบอื่น

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถ้ือหุ้น รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 10,714,382               379,246             1,071,443                14,652,087               1                                   (62,429)                         (62,428)                         26,754,730                 
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี
   ในระหวา่งงวดของบริษทัร่วม -                               -                        -                               11,632                     -                                   (11,632)                         (11,632)                         -                                 
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                        -                               1,543,626                -                                   -                                   -                                   1,543,626                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                        -                               -                               -                                   (454,659)                       (454,659)                       (454,659)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                        -                               1,543,626                -                                   (454,659)                       (454,659)                       1,088,967                   
เงินปันผลจ่าย 20 -                               -                        -                               (1,821,364)               -                                   -                                   -                                   (1,821,364)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 10,714,382               379,246             1,071,443                14,385,981               1                                   (528,720)                       (528,719)                       26,022,333                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 10,714,382               379,246             1,071,443                14,959,724               1                                   (556,357)                       (556,356)                       26,568,439                 
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี
   ในระหวา่งงวดของบริษทัร่วม -                               -                        -                               (37,205)                    -                                   37,205                          37,205                          -                                 
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                        -                               1,175,744                -                                   -                                   -                                   1,175,744                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                        -                               -                               -                                   (111,491)                       (111,491)                       (111,491)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                        -                               1,175,744                -                                   (111,491)                       (111,491)                       1,064,253                   
เงินปันผลจ่าย 20 -                               -                        -                               (1,178,536)               -                                   -                                   -                                   (1,178,536)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 10,714,382               379,246             1,071,443                14,919,727               1                                   (630,643)                       (630,642)                       26,454,156                 

-                               -                        -                               -                               -                                   -                                 
-                               -                        -                               -                               -                                   -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ควอลิตีเ้ฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 1,315,358      1,712,046      1,273,455      1,691,422      
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 3,605,262      4,185,546      2,091,649      2,283,464      
   ค่าเส่ือมราคา 140,697         112,151         70,121           37,694           
   ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 142,124         181,042         34,337           69,281           
   ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 58                  -                    58                  -                    
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (11,676)          (4,247)            -                    -                    
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    136,455         21,926           
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,055,606)     (1,150,932)     (1,055,606)     (1,150,932)     
   รายไดจ้ากการริบเงินจองและเงินค่างวด (1,014)            (1,738)            (425)               (702)               
   ดอกเบ้ียรับ (2,374)            (5,191)            (152,159)        (192,697)        
   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (68)                 (68)                 (46)                 (15)                 
   สาํรองค่าเผ่ือผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 55,763           11,718           43,602           2,610             
   โอนกลบัค่าเผ่ือผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (8,224)            (10,982)          -                    (10,982)          
   โอนกลบัสาํรองค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (32,257)          (49,211)          (2,928)            (7,341)            
   สาํรองเผ่ือค่าซ่อมแซมบา้น 44,132           50,666           26,157           29,396           
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17,412           18,987           11,323           12,446           
   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายเป็นตน้ทุนทางการเงิน 3,475             5,265             3,475             5,265             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 205,183         254,963         225,967         280,854         
   ดอกเบ้ียหน้ีสินตามสัญญาเช่า 32,366           28,510           7,720             6,973             
   ยกเวน้ค่าเช่า (30,400)          -                    -                    -                    
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 4,420,211      5,338,525      2,713,155      3,078,662      
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,435             60,220           (1,110)            22,699           
   ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (1,117,746)     (928,008)        (890,102)        (693,456)        
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง -                    1,079             -                    1,079             
   สาํรองจ่ายค่าวสัดุก่อสร้าง 464                9,617             (372)               5,044             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,488)            10,510           (4,525)            (3,828)            
   ท่ีดินและตน้ทุนในการพฒันาโครงการ (799,122)        (207,881)        (311,706)        (176,243)        
   เงินมดัจาํการเช่าท่ีดินและอาคาร 6,800             6,800             6,800             6,800             
   เงินมดัจาํการซ้ือท่ีดิน (21,202)          5,000             -                    -                    
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,836           5,496             (3)                   1,574             
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (53,614)          (209,029)        (19,696)          (127,896)        
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (43,127)          26,786           (37,480)          34,165           
   เงินมดัจาํค่าเช่าและค่าบริการ 1,866             (1,880)            2,639             349                
   เงินประกนังานก่อสร้าง (88,627)          (79,340)          (79,116)          (59,564)          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,158           (142,079)        43,748           11,361           
   ชาํระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง (114,639)        (2,487)            (29,471)          (2,487)            
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6,301)            (10,354)          (3,369)            (7,513)            
   เงินชดเชยความเสียหายรอรับรู้เป็นรายได้ -                    40,850           -                    40,850           
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,218,904    3,923,825    1,389,392      2,131,596    
   จ่ายภาษีเงินได้ (255,028)        (284,097)        (188,198)        (168,904)        
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,963,876    3,639,728    1,201,194      1,962,692    

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ควอลิตีเ้ฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 596                (42)                 -                    -                    
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 1,152,158      1,096,099      1,152,158      1,096,099      
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                    -                    435,000         1,002,000      
ดอกเบ้ียรับ 2,374             5,191             152,848         196,631         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน - สุทธิจากการขาย (17,405)          (73,551)          (4,845)            (6,686)            
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1,137,723    1,027,697    1,735,161      2,288,044    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (500,000)        500,000         (500,000)        500,000         
เงินสดรับจากการเบิกเงินกูย้ืมระยะยาว -                    2,500,000      -                    2,500,000      
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (600,000)        (38,100)          (600,000)        (38,100)          
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 4,500,000      -                    4,500,000      -                    
เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุน้กู้ (4,600,000)     (4,000,000)     (4,600,000)     (4,000,000)     
เงินปันผลจ่าย (1,178,536)     (1,821,364)     (1,178,536)     (1,821,364)     
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (5,505)            -                    (5,505)            -                    
จ่ายดอกเบ้ีย (272,983)        (330,351)        (272,969)        (330,336)        
จ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (33,014)          (59,918)          (33,014)          (31,918)          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,690,038)   (3,249,733)   (2,690,024)     (3,221,718)   
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 411,561       1,417,692    246,331         1,029,018    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 2,509,511      2,211,512      983,488         921,853         
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 2,921,072    3,629,204    1,229,819      1,950,871    

-                 -                    
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนท่ีดินและตน้ทุนในการพฒันาโครงการเป็นท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 861,658         1,789,974      861,658         1,789,974      
   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการ 107,312         127,125         86,514           101,219         
   ส่วนเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตน้งวดลดลง -                    (108,687)        -                    (108,687)        
   การลดลงของส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (111,491)        (454,659)        (111,491)        (454,659)        
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 343,810         75,868           -                    77,618           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ควอลติีเ้ฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 1 อาคาร
คิวเฮา้ส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและจะ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารจะใชป้ระมาณการและดุลยพินิจในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มี
การเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ                    
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปี ท่ีน าเสนอ                 
คร้ังล่าสุด ดังนั้ นข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช้
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล                   
ฉบบัภาษาไทยน้ี 

 

 



            (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือ
ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ               
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น            
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

2.1 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการ                             
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 50 61 2.50% ถึง 2.56% ต่อปี                              

 (2563: 2.50% ถึง 3.03% ต่อปี)  
ค่าวสัดุก่อสร้างจ่าย - - 5 2 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     
ค่าสินคา้และบริการ 3 2 2 1 ราคาตลาด 
ค่าเช่าอาคารจ่าย 16 51 8 9 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริหารอาคาร 12 13 1 4 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่าอาคารส านกังาน 16 17 16 17 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ 453 315 453 315 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร - 1 1 1 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ค่าวสัดุก่อสร้างจ่าย 8 3 5 3 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริหารอาคาร 2 3 1 - ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่าอาคารส านกังาน 5 5 5 5 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริการอ่ืน 1 2 - 1 ราคาตามสัญญา 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 151 190 2.50% ถึง 2.74% ต่อปี                              

 (2563: 2.50% ถึง 3.03% ต่อปี)  
ค่าวสัดุก่อสร้างจ่าย - - 35 17 ราคาตลาด 
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์                  - - 17 - เทียบเคียงกบัราคาท่ีซ้ือขายกนั 

    ในบริเวณขา้งเคียง 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     
ค่าสินคา้และบริการ 7 5 4 2 ราคาตลาด 
ค่าเช่าอาคารจ่าย 117 151 25 25 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริหารอาคาร 48 44 11 17 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่าอาคารส านกังาน 49 50 49 50 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 2 4 1 2 0.15% ถึง 0.55% ต่อปี  

   (2563: 0.15% ถึง 1.30% ต่อปี) 
เงินปันผลรับ 1,152 1,096 1,152 1,096 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1 1 1 1 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ค่าวสัดุก่อสร้างจ่าย 20 9 14 9 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริหารอาคาร 7 10 2 1 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่าอาคารส านกังาน 14 14 14 14 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริการอ่ืน 3 4 - 1 ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563                
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

เงินฝากสถาบันการเงิน (แสดงภายใต้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)  
บริษทัร่วม     
   ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 2,516,162 1,918,168 1,069,796 656,602 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 3)    
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัร่วม 307 493 307 493 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการหรือมีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั) 346 343 346 343 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 653 836 653 836 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 1,474 245 
บริษทัร่วม 32,108 23,811 4,051 3,778 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการหรือมีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั) 1,234 1,366 46 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,342 25,177 5,571 4,023 

รวม 33,995 26,013 6,224 4,859 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

เงินมัดจ าค่าเช่าและค่าบริการ - กจิการที่เกีย่วข้องกัน (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน)  
บริษทัร่วม 7,549 7,552 7,549 7,552 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 14)     
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 6,409 10,517 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการหรือมีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั) 4,275 4,200 2,769 3,882 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,275 4,200 9,178 14,399 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 15 83 
บริษทัร่วม 1,385 1,103 737 650 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,385 1,103 752 733 

รวม 5,660 5,303 9,930 15,132 

เงินมัดจ าค่าเช่าและค่าบริการ - กจิการที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทัร่วม 8,326 8,326 8,326 8,326 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการหรือมีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั) 3,714 3,573 3,714 3,573 

รวม 12,040 11,899 12,040 11,899 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน)    
บริษทัยอ่ย - - 33 13 
บริษทัร่วม 226,247 15,960 - - 

รวม 226,247 15,960 33 13 

ค่าเช่ารับล่วงหน้า - กจิการที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทัร่วม (หมายเหตุ 2.3)     
ส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 27,224 27,224 27,224 27,224 
ส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดเ้กินกวา่หน่ึงปี 385,374 405,680 385,374 405,680 

รวม 412,598 432,904 412,598 432,904 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าสุทธิ - กจิการที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทัร่วม     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,159,775 1,007,377 270,241 293,378 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (137,209) (96,721) (39,276) (46,266) 
รวม 1,022,566 910,656 230,965 247,112 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (113,135) (249,905) (22,253) (21,610) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ                  
ภายในหน่ึงปี 909,431 660,751 208,712 225,502 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม นโยบายการคิดตน้ทุน 
 2564 2563 2564 2563 กูย้มืระหวา่งกนั  

     (ร้อยละต่อปี) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย      
บริษทั คาซ่า วิลล ์จ ากดั  - - 7,790,125 8,225,814 2.50% ถึง 2.56%                    

 (2563: 2.50% ถึง 2.74%) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
Harbour View Corporation 77,911 68,940 - - LIBOR + 3.00%,  
 

    

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

4.00% และ 8.00%) 
รวม 77,911 68,940 7,790,125 8,225,814  
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (77,911) (68,940) - -  

สุทธิ - - 7,790,125 8,225,814  

ในระหวา่งงวด เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

                (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2564 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Harbour View Corporation 68,940 8,971 - 77,911 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน   (68,940) (8,971) - (77,911) 

สุทธิ - - - - 

               (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2564 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย     
บริษทั คาซ่า วิลล ์จ ากดั 8,225,814 7,130,823 (7,566,512) 7,790,125 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16 16 46 48 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - 1 1 
รวม 16 16 47 49 

2.2 กลุ่มบริษทัมีการท าสัญญาระยะยาวกบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์มีบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็น
ผูถื้อหน่วยลงทุนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  มูลค่าตามสัญญา 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 คู่สัญญา 2564 2563 

ก) สัญญาใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยโ์ครงการ กองทุนรวมสิทธิการเช่า 819           819 
    คิวเฮา้ส์ เพลินจิต    อสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์   
ข) สัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงอาคารและ  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ 456*           504* 
    ทรัพยสิ์นโครงการเซนเตอร์ พอยต ์โฮเทล    สิทธิการเช่า ควอลิต้ี เฮา้ส์ โฮเทล   
      ประตูน ้า สุขมุวิท 10 และชิดลม     แอนด ์เรซิเดนซ์   

 *   มูลค่าตามสญัญาไม่รวมค่าเช่าผนัแปร  

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บยกเวน้ค่าเช่าอาคารและทรัพยสิ์นโครงการเซนเตอร์ พอยต ์
โฮเทล ประตูน ้ า สุขมุวิท 10 และชิดลม ส าหรับค่าเช่าระหว่างวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ควอลิต้ี เฮา้ส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ รวมเป็นเงิน
จ านวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง  ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยบนัทึก
ค่าเช่าท่ีไดรั้บยกเวน้ดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดปัจจุบนั 

2.3 เม่ือวัน ท่ี  21 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการคิวเฮ้าส์                          
เพลินจิตกับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี  เฮ้าส์ โดยบริษัทฯตกลงให้กองทุนฯ                           
เช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯไดรั้บช าระค่าเช่าท่ีดิน อาคาร งานสาธารณูปโภคและ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในโครงการดงักล่าวส าหรับระยะเวลา 30 ปี เป็นจ านวนเงินรวม 819 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ
ได้บันทึกไวใ้นบัญชี “ค่าเช่ารับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่า               
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)     
อายหุน้ี     
 ไม่เกิน 3 เดือน  653 836 653 836 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 653 836 653 836 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ี     
 ไม่เกิน 3 เดือน  3,978 5,459 2,404 2,804 
 3 - 6 เดือน 266 55 8 - 
 6 - 12 เดือน 1,488 2,000 283 249 
   เกิน 12 เดือน 2,649 1,366 77 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,381 8,880 2,772 3,053 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (303) (245) (58) - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 8,731 9,471 3,367 3,889 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 33,342 25,177 5,571 4,023 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  1,628 1,870 1,231 1,205 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 34,970 27,047 6,802 5,228 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 43,701 36,518 10,169 9,117 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                   
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 245 - 
ส ารองเพิ่มข้ึน 58 58 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 303 58 
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4. ที่ดนิและงานระหว่างก่อสร้าง 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

วสัดุก่อสร้าง 8,913  16,778  - - 
ท่ีดิน 9,156,565  9,686,113  6,320,906  6,390,430  
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,252,601  1,307,868  580,436  567,892  
งานระหว่างก่อสร้าง  11,107,500 12,043,820 5,633,661 5,840,510 

รวม 21,525,579 23,054,579 12,535,003 12,798,832 
หกั: ส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ     
          ลดลงของมูลค่าโครงการ (476,834) (509,091) (43,105) (46,033) 

ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง - สุทธิ 21,048,745 22,545,488 12,491,898 12,752,799 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง
จ านวน 97 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 76 ลา้นบาท) (2563: 116 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: 90 ลา้นบาท) โดย
ค านวณอตัราจากอตัราตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 0.9  (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.7) (2563: ร้อยละ 0.8 
เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.7) 

บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
จ านวน 1,344 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) (31 ธันวาคม 2563: 1,379 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี)             
ไปค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                                       

งบการเงินรวม 
งบการเงิน    
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 509,091 46,033 
โอนกลบับญัชีส ารองตามการรับรู้รายไดใ้นระหวา่งงวด (32,257) (2,928) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 476,834 43,105 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของกลุ่มบริษทั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าประมาณของโครงการท่ีเปิดด าเนินการอยู ่     
   และเร่ิมมีการท าสญัญาแลว้ 114,646 116,885 57,085 56,995 
จ านวนเงินท่ีไดท้ าสญัญาตามหนงัสือจองซ้ือท่ีดิน     
   พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 74,932 73,831 31,220 30,118 
ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิด     
   ด าเนินการอยู ่ 65%   63% 55%   53% 
จ านวนเงินตามหนงัสือจองซ้ือท่ีดินพร้อม     
   ส่ิงปลูกสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายได ้ 607 500 442 437 

5. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือเป็นเงินฝากประจ าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิตท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

6. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน            

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด 2 2 2 2 

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน - วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี     
(ถือโดยบริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล (บีวีไอ) จ ากดั)    
   Harbour View Corporation    
      (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) - - - - 

รวม 2 2 2 2 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

7.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั คาซ่า วิลล ์จ ากดั  3,000,000 3,000,000 100 100 2,999,999 2,999,999 7,766,940 7,803,852 
บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 25,000 25,000 100 100 25,000 25,000 250,080 237,520 
บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี โฮสท จ ากดั 5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 4,380 4,549 
บริษทั เซนเตอร์ พอยต ์ฮอสพิทอลิต้ี จ ากดั 5,000 5,000 100 100 4,999 4,999 (233,901) (122,026) 
บริษทั เดอะ คอนฟิเดน้ซ์ จ ากดั* 1,000,000 1,000,000     -     - - - - - 
บริษทั คิว.เอช.แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 110,000 110,000 81 81 88,635 88,635 28,714 28,773 
   (ถือหุน้ผา่นบริษทั เดอะ คอนฟิเดน้ซ์ จ ากดั          
   อีกในอตัราร้อยละ 19)         
บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล (บีวีไอ) จ ากดั** 30,796 30,796     -     - - - - - 
บริษทั คาซ่า วิลล ์(ระยอง 2553) จ ากดั* 5,000 5,000     -     - - - - - 
บริษทั คาซ่า วิลล ์(เพชรบุรี 2553) จ ากดั* 5,000 5,000     -     - - - - - 
บริษทั คิว.เฮา้ส์ พรีคาสท ์จ ากดั* 5,000 5,000     -     - - - - - 
บริษทั กสัโต ้วิลเลจ จ ากดั* 500,000 500,000     -     - - - - - 
บริษทั คาซ่า วิลล ์(ชลบุรี 2554) จ ากดั* 5,000 5,000     -     - - - - - 
บริษทั คาซ่า วิลล ์(ประจวบคีรีขนัธ์ 2554) จ ากดั* 5,000 5,000     -     - - - - - 

รวม     3,123,633 3,123,633 7,816,213 7,952,668 

* ถือหุ้นผา่นบริษทั คาซ่า วิลล ์จ ากดั ในอตัราร้อยละ 100 
** ถือหุ้นผา่นบริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ในอตัราร้อยละ 100 

บริษัท คาซ่า วลิล์ (ชลบุรี 2554) จ ากดั   

 เม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั  คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จ ากัด  มีมติ
อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 5 ลา้นบาท เป็นจ านวน 3,005 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จ านวน 30 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ลงทุน        บริษทั คาซ่า วิลล ์จ ากดั ไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้ บริษทั  คาซ่า วิลล ์(ชลบุรี 2554) 
จ ากดัได ้          จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 
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7.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

       ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั คาซ่า วิลล ์จ ากดั  (73,333) 32,569 (36,912) 59,503 
บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 2,378 877 12,560 10,600 
บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี โฮสท จ ากดั (15) 35 (169) 20 
บริษทั เซนเตอร์ พอยต ์ฮอสพิทอลิต้ี จ ากดั (21,363) (46,556) (111,875) (92,269) 
บริษทั คิว.เอช.แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (23) 123 (59) 220 

รวม (92,356) (12,952) (136,455) (21,926) 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

8.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
กองทุนรวมสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ (1) 

ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 26 26 2,017,695 2,017,695 1,202,485 1,201,820 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่า ควอลิต้ี เฮา้ส์ โฮเทล 
แอนด ์เรซิเดนซ์ (2) 

ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 31 31 1,052,800 1,052,800 340,532 347,565 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

จ าหน่ายสินคา้และ
ให้บริการ 

ไทย 20 20 759,959 759,959 4,398,575 4,501,069 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ถือหุน้ใน 

ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 14* 14* 2,849,800 2,849,800 5,274,958 5,374,139 

 ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั 
(มหาชน) ร้อยละ 100) 

       
    

รวม     6,680,254 6,680,254 11,216,550 11,424,593 

 (1) มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนแสดงยอดสุทธิจากก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการขายอาคารและโอนสิทธิการเช่าท่ีดินโครงการคิวเฮา้ส์ ลุมพินีใหก้บักองทุนฯ 
(2) มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนแสดงยอดสุทธิจากก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการขายทรัพยสิ์นโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล ประตูน ้ า และโครงการ เซนเตอร์ 

พอยต ์โฮเทล สุขมุวิท 10 และการโอนสิทธิการเช่าอาคารโครงการเซนเตอร์ พอยต ์โฮเทล ชิดลม ใหก้บักองทุนฯ 
* ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาว่าบริษทัฯมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัในบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถึงแมว้่าบริษทัฯจะถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเป็น

สัดส่วนนอ้ยกวา่ร้อยละ 20 เน่ืองจากบริษทัฯมีตวัแทนอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัดงักล่าว 
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8.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมดงัน้ี 
         (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์         
   ควอลิต้ี เฮา้ส์ 34,991 49,015 112,942 132,316 - - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า         
   ควอลิต้ี เฮา้ส์ โฮเทล แอนด ์เรซิเดนซ์ (7,875) 9,339 (7,033) 23,302 - - - - 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 172,943 278,274 728,365 712,820 626 29 5,308 336 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั         
   (มหาชน) 87,448 72,748 221,332 282,494 (58,089) (89,077) (116,799) (454,995) 

รวม 287,507 409,376 1,055,606 1,150,932 (57,463) (89,048) (111,491) (454,659) 

(หน่วย: พนับาท) 

 เงินปันผลรับ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
ช่ือบริษทั วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์     
   ควอลิต้ี เฮา้ส์ 52,151 53,582 112,277 123,730 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  
   ควอลิต้ี เฮา้ส์ โฮเทล แอนด ์เรซิเดนซ์ - - - 31,373 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 313,562 261,302 836,167 810,037 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั     
   (มหาชน) 87,306 - 203,714 130,959 

รวม 453,019 314,884 1,152,158 1,096,099 
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8.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่ายติุธรรม 

 30 กนัยายน 
 2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 2,004 1,994 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ควอลิต้ี เฮา้ส์ โฮเทล   
   แอนด ์เรซิเดนซ์ 569 631 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 35,537 35,537 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 4,423 3,056 
รวม 42,533 41,218 

 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลติี ้เฮ้าส์ 

 เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์     
ควอลิต้ี เฮ้าส์ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง                        
31 สิงหาคม 2564 ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.1320 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
25 พฤศจิกายน 2564 

 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีการขายหุ้นสามญัซ้ือคืน
ทั้งหมดของบริษทัท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯลดลงจากร้อยละ 13.91 เป็นร้อยละ 13.74 บริษทัฯ
บนัทึกขาดทุนจากรายการดงักล่าวในบญัชีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบก าไรขาดทุน
จ านวน 20 ลา้นบาท 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเป ล่ียนแปลงของบัญ ชีอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนส าห รับงวด เก้าเดือน ส้ินสุดวัน ท่ี                               
30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 585,825 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (43,628) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 542,197 

10. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,644,592 262,738 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 17,578 4,978 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (105) (87) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (97,069) (26,493) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 1,564,996 241,136 

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 815,108 287,323 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการเปล่ียนแปลงสญัญา 343,810 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (142,124) (34,337) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 1,016,794 252,986 
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12. ท่ีดนิและต้นทุนในการพฒันาโครงการ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 กนัยายน
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ท่ีดิน 6,511,489 6,540,226 2,018,464 2,516,195 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 208,669 214,133 194,017 199,481 
งานระหว่างก่อสร้าง  556,278 574,159 346,660 382,963 

รวม 7,276,436 7,328,518 2,559,141 3,098,639 
หกั: ส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ     
         ลดลงของมูลค่าโครงการ (167,616) (167,616) (145,381) (145,381) 

ท่ีดินและตน้ทุนในการพฒันาโครงการ - สุทธิ 7,108,820 7,160,902 2,413,760 2,953,258 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและตน้ทุนในการพฒันา
โครงการจ านวน 10 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 10 ล้านบาท) (2563: 11 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ:                     
11 ลา้นบาท) โดยค านวณอตัราจากอตัราตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 0.9 (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.7) 
(2563: ร้อยละ 0.8 เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.7) 

บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
จ านวน 1,493 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) (31 ธันวาคม 2563: 1,493 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี)                 
ไปค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวมและ                                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ตัว๋แลกเงิน 0.70 1.40 500,000 1,000,000 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ่าย  

 
(373) (1,758) 

ตัว๋แลกเงิน - สุทธิ   499,627 998,242 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  
 2564 2563 2564 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 4,275 4,200 9,178 14,399 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 349,537 395,064 255,235 271,510 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,385 1,103 752 733 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,403 53,847 17,666 15,885 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  86,257 48,130 86,257 48,130 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 486,857 502,344 369,088 350,657 

15. เงินกู้ยืมระยะยาว 

   (หน่วย: พนับาท) 
 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 
 30 กนัยายน

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
เงินกูย้มืระยะยาว 3,344,141 3,944,141 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (1,400,000) (800,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,944,141 3,144,141 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,944,141 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (600,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 3,344,141 

 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง และท่ีดินและตน้ทุนในการพฒันาโครงการไปจดจ านองเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาว ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4 และ 12  
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 สัญญาเงินกูย้มืไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น การด ารงอตัราหน้ีสินต่อส่วนทุนไวใ้นอตัรา
ไม่เกินกวา่ 2:1 เป็นตน้ 

16. หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลกัประกนั 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนหน่วย (หน่วย) จ านวนเงิน (พนับาท) 

ประเภทหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ วนัท่ีครบก าหนด 
30 กนัยายน 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
30 กนัยายน 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั       
     - คร้ังท่ี 1/2559        
  - ชุดท่ี 2 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.22 ต่อปี 5 ปี 25 เมษายน 2564 - 600,000   - 600,000   
     - คร้ังท่ี 1/2561 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.16 ต่อปี 3 ปี 5 มีนาคม 2564 - 3,000,000   - 3,000,000   
     - คร้ังท่ี 2/2561 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.46 ต่อปี 3 ปี 25 มิถุนายน 2564 - 1,000,000   - 1,000,000   
     - คร้ังท่ี 1/2562 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.85 ต่อปี 3 ปี 8 พฤษภาคม 2565 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 
     - คร้ังท่ี 2/2562 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.30 ต่อปี 3 ปี 27 พฤศจิกายน 2565 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
     - คร้ังท่ี 1/2564 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.50 ต่อปี 3 ปี 3 มีนาคม 2567 3,000,000 - 3,000,000 - 
     - คร้ังท่ี 2/2564 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.76 ต่อปี 3 ปี 8 มิถุนายน 2567 1,500,000 - 1,500,000 - 

รวมหุน้กู ้- ราคาตามมูลค่า    12,000,000 12,100,000 12,000,000 12,100,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย     (7,329) (5,299) 

หุน้กู ้- สุทธิ      11,992,671 12,094,701 
หกั: หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     (3,500,000) (4,600,000) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     8,492,671 7,494,701 

หุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ ากัดบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผลและการด ารง
อตัราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นตน้  

17. ประมาณการหนีสิ้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
30 กนัยายน 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 

ประมาณการหนีสิ้นระยะส้ัน     
ส ารองเผือ่ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 255,385 264,143 120,942 111,758 
ส ารองเผือ่ค่าซ่อมแซมบา้น 239,839 213,409 125,126 107,964 
เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 132,680 138,129 61,602 62,445 
รวมประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 627,904 615,681 307,670 282,167 

ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว     
คดีฟ้องร้อง 357,162 424,262 23,002 8,871 
รวมประมาณการหน้ีสินระยะยาว 357,162 424,262 23,002 8,871 
รวม 985,066 1,039,943 330,672 291,038 
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18.  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 40,980 90,613 31,731 63,074 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (10,068) (24,820) (97) (3,137) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ ใน                                
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 30,912 65,793 31,634 59,937 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 148,132 232,667 103,050 161,432 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (8,518) (64,247) (5,339) (13,636) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ ใน                                
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 139,614 168,420 97,711 147,796 

 

 

 



            (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 20 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วน

แบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (17,672) (22,269) (17,672) (22,269) 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วน

แบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (36,757) (113,749) (36,757) (113,749) 

19.  ก าไรต่อหุ้น        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 262,938 575,040 262,938 575,040 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั (พนัหุน้) 10,714,382 10,714,382 10,714,382 10,714,382 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.02 0.05 0.02 0.05 

 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 1,175,744 1,543,626 1,175,744 1,543,626 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั (พนัหุน้) 10,714,382 10,714,382 10,714,382 10,714,382 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.11 0.14 0.11 0.14 
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20. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลรวม  เงินปันผลต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (พนับาท) (บาท)  
ปี 2564     
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
   ผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน    เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 321,425 0.03 7 กนัยายน 2564 
    ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564     
เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้    
   งวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 857,111 0.08 18 พฤษภาคม 2564 

รวมเงินปันผลจ่าย  1,178,536 0.11  

ปี 2563     
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
   ผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน    เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563     428,556 0.04 8 กนัยายน 2563 
    ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563     
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
   ผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน    เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2563    
    ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     1,392,808 0.13 18 พฤษภาคม 2563 

รวมเงินปันผลจ่าย  1,821,364 0.17  

21. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                         
30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์   รายการอ่ืน ๆ  
    

ขายบา้น
พร้อมท่ีดิน 

ขายหน่วยใน
อาคารชุดพกั

อาศยั ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเ้ช่า
อาคาร

ส านกังาน ธุรกิจอ่ืน ๆ 
รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

และตดั
รายการ

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 

รายได้         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,375 72 67 75 15 1,604 - 1,604 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 7 - - - 1 8 (8) - 

รวมรายได้ 1,382 72 67 75 16 1,612 (8) 1,604 

ผลการด าเนินงาน         
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 144 (59) (56) 43 2 74 - 74 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (63) 
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       288 
   ตน้ทุนทางการเงิน        (5) 
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (31) 

ก าไรส าหรับงวด        263 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์   รายการอ่ืน ๆ  
    

ขายบา้น
พร้อมท่ีดิน 

ขายหน่วยใน
อาคารชุดพกั

อาศยั ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเ้ช่า
อาคาร

ส านกังาน ธุรกิจอ่ืน ๆ 
รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

และตดั
รายการ

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 

รายได้         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,103  270  40  77  15  2,505 - 2,505 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 5 - - - - 5 (5) - 

รวมรายได้ 2,108 270 40 77 15 2,510 (5) 2,505 

ผลการด าเนินงาน         
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 383  (24) (105) 40  2  296  -  296  
   รายไดอ่ื้น        2  
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (61) 
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       409 
   ตน้ทุนทางการเงิน        (5) 
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (66) 

ก าไรส าหรับงวด        575 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์   รายการอ่ืน ๆ  
    

ขายบา้น
พร้อมท่ีดิน 

ขายหน่วยใน
อาคารชุดพกั

อาศยั ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเ้ช่า
อาคาร

ส านกังาน ธุรกิจอ่ืน ๆ 
รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

และตดั
รายการ

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 

รายได้         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,000 278 219 229 58 5,784 - 5,784 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 136 - - - 3 139 (139) - 

รวมรายได้ 5,136 278 219 229 61 5,923 (139) 5,784 

ผลการด าเนินงาน         
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 686 (160) (219) 130 18 455 - 455 
   รายไดอ่ื้น        2 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (184) 
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       1,056 
   ตน้ทุนทางการเงิน        (13) 
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (140) 

ก าไรส าหรับงวด        1,176 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์   รายการอ่ืน ๆ  
    

ขายบา้น
พร้อมท่ีดิน 

ขายหน่วยใน
อาคารชุดพกั

อาศยั ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเ้ช่า
อาคาร

ส านกังาน ธุรกิจอ่ืน ๆ 
รวมส่วนงาน
ท่ีรายงาน 

และตดั
รายการ

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 

รายได้         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,623  609  253  230  57  6,772 - 6,772 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 28 - - - 5 33 (33) - 

รวมรายได้ 5,651 609 253 230 62 6,805 (33) 6,772 

ผลการด าเนินงาน         
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 957  (114) (231) 122  20  754  -  754  
   รายไดอ่ื้น        4 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (182) 
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       1,151 
   ตน้ทุนทางการเงิน        (15) 
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (168) 

ก าไรส าหรับงวด        1,544 
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22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนคงเหลืออยูด่งัต่อไปน้ี 

22.1 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาซ้ือท่ีดินและก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
สญัญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 665 566 
สญัญาซ้ือท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต 191 - 

22.2 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่ารถยนตแ์ละอุปกรณ์ ซ่ึงมีอายสุัญญา 1 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 7 12 

22.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการต่าง ๆ เป็นจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2563: 20 ลา้นบาท) 

22.4 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมรวมจ านวนประมาณ 49 ไร่               
(31 ธนัวาคม 2563: 50 ไร่) ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจ ายอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุนโครงการแลว้ 

23. หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนั                
ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัคงเหลืออยูด่งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาสาธารณูปโภคและ                                      
การบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 1,913 1,926 

หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 19 10 
หนงัสือค ้าประกนัอ่ืน ๆ 51 48 
รวม 1,983 1,984 
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24. คดฟ้ีองร้อง 

24.1 ในปี 2556 - 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดถู้กลูกคา้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการซ้ือบา้นและท่ีดินใน
โครงการต่างๆ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 1,254 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 1,423 
ลา้นบาท) ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการตามกระบวนการยติุธรรม เพื่อความรอบคอบ บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดต้ั้งส ารองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องในส่วนท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคิดว่าเหมาะสมเป็น
จ านวนเงินรวม 328 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 375 ลา้นบาท) ไวใ้นบญัชีแลว้  

 ในระหว่างงวดมีคดีหน่ึงไดถึ้งท่ีส้ินสุดท่ีชั้นศาลฎีกา ซ่ึงบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดว้างเงินช าระคดีในเดือน
ตุลาคม 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 36 ลา้นบาท ซ่ึงจ านวนดงักล่าวไดถู้กตั้งส ารองไวแ้ลว้ 

24.2 ในปี 2560 บริษทัฯไดถู้กบริษทัรับเหมาก่อสร้างแห่งหน่ึงฟ้องร้องเป็นจ าเลยขอ้หาผิดสัญญาจา้งท าของ             
โดยเรียกเงินค่าจ้างคงค้างและค่าเสียหายจากบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 เป็นจ านวนเงินรวม           
135 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 135 ลา้นบาท) ทั้งน้ี ในเดือนตุลาคม 2562 ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้องและ
ใหโ้จทกช์ าระค่าเสียหายแก่บริษทัฯจากการฟ้องแยง้ เป็นจ านวนเงิน 77 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย  

 บริษทัฯไดเ้รียกร้องให้ธนาคารในฐานะผูอ้อกหนังสือค ้าประกนัช าระหน้ีแทนโจทก์ตามค าพิพากษาของ
ศาลชั้นตน้ และไดรั้บเงินจ านวน 41 ลา้นบาทตามวงเงินหนงัสือค ้าประกนัในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทัฯ
แสดงรายการดงักล่าวเป็น “เงินชดเชยความเสียหายรอรับรู้เป็นรายได”้ ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะ
รับรู้รายการในก าไรขาดทุนเม่ือคดีถึงท่ีส้ินสุด 

 ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ี
เป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ 

24.3 ในปี 2557 - 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรฟ้องร้องเป็นจ าเลย/จ าเลยร่วมขอ้หา
ผิดสัญญาตามพระราชบัญญัติจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 โดยเรียกค่าเสียหายจากบริษทัฯและบริษัทย่อย               
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 494 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 481 ลา้นบาท) ขณะน้ีคดีอยู่
ในระหวา่งการด าเนินการตามกระบวนการยติุธรรม เพื่อความรอบคอบ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้ั้งส ารอง
เผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องในส่วนท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยคิดว่าเหมาะสมเป็นจ านวนเงินรวม 25                 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 45 ลา้นบาท)  
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24.4 ในปี 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดถู้กลูกคา้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายพร้อมทั้งรับคืนท่ีดินและ
บา้น โดยมีทุนทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 15 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 15 
ลา้นบาท) ขณะน้ีคดีถึงท่ีส้ินสุดท่ีชั้นศาลฎีกาแลว้ โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะร่วมกนัรับคืนท่ีดินและบา้น
และช าระเงินแก่โจทกต์ามค าพิพากษา ในการน้ีบริษทัยอ่ยไดน้ าเช็คจ านวน 13 ลา้นบาทไปวางช าระต่อศาล
ตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยอยู่ในระหว่างด าเนินการตามค า
พิพากษา และบริษทัย่อยได้ตั้งส ารองค่าใช้จ่ายส่วนท่ีตอ้งช าระเพิ่มข้ึนจ านวน 4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2563: 4 ลา้นบาท) ไวใ้นบญัชีแลว้ 

25. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้ น ได้แก่ เงินสดและเงินฝาก
สถาบนัการเงิน ลูกหน้ี เจา้หน้ี เงินมดัจ า เงินประกนั เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาว แสดง
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน 
ส าหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้หุ้นกูช้นิดไม่มีหลกัประกนัซ่ึงได้
สรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หน้ีสินทางการเงิน     
หุน้กูช้นิดไม่มีหลกัประกนั 11,993 12,151 12,095 12,201 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

26. การอนุมัติข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 
2564 
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