
                        

บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั              

ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ควอลิต้ี

เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้              

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 9 สิงหาคม 2565 



บริษัท ควอลติี�เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 1,429,173            3,206,217            750,278               1,258,873            

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 2, 3 47,748                 25,875                 22,035                 6,668                   

ที�ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 4 19,721,800          19,987,238          12,213,645          11,856,618          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 8,605                   2,531                   1,531                   1,531                   

สาํรองจ่ายค่าวสัดุก่อสร้าง 88,733                 63,980                 72,623                 54,820                 

สินทรัพยที์�รับรู้จากตน้ทุนในการไดม้าซึ�งสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ 10,522                 10,522                 10,522                 10,522                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 108,535               68,111                 31,864                 6,684                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 21,415,116          23,364,474          13,102,498          13,195,716          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 2                          2                          2                          2                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                           -                           7,711,274            7,771,638            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 11,388,072          11,524,072          11,388,072          11,524,072          

เงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบี�ยคา้งรับ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 -                           -                           6,570,852            7,839,692

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 498,568               527,483               498,568               527,483               

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,493,884            1,545,985            217,338               233,737               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 883,959               972,029               218,648               241,414               

ที�ดินและตน้ทุนในการพฒันาโครงการ 8 6,952,714            7,474,057            1,629,632            2,533,850            

เงินมดัจาํการเช่าที�ดินและอาคาร 6,800                   13,600                 6,800                   13,600                 

เงินมดัจาํการซื�อที�ดิน 68,590                 47,837                 19,530                 47,837                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 755,670               735,197               202,637               198,839               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 2 17,810                 30,956                 10,729                 10,580                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,066,069          22,871,218          28,474,082          30,942,744          

รวมสินทรัพย์ 43,481,185          46,235,692          41,576,580          44,138,460          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท ควอลติี�เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 9 500,000               -                           500,000               -                           

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 2 591,112               556,444               400,804               384,428               

เงินกูย้มืระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งจ่าย - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 -                           -                           210,041               -                           

เงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 10 1,600,000            1,600,000            1,600,000            1,600,000            

หุ้นกูช้นิดไม่มีหลกัประกนัที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 11 4,000,000            7,500,000            4,000,000            7,500,000            

หนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 2 141,891               119,952               31,132                 32,554                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 109,935               76,192                 84,680                 65,086                 

ประมาณการหนี� สินระยะสั�น 12 636,900               630,311               335,772               319,560               

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 66,548                 62,868                 49,290                 44,772                 

เงินมดัจาํค่าเช่าและค่าบริการ 2 74,416                 73,211                 67,656                 66,518                 

เงินประกนังานก่อสร้าง 225,533               229,820               106,337               110,849               

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ส่วนที�รอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหนึ�งปี 2 27,224                 27,224                 27,224                 27,224                 

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 2 497,133               445,985               159,309               133,909               

รวมหนี�สินหมุนเวียน 8,470,692            11,322,007          7,572,245            10,284,900          

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 10 744,141               1,544,141            744,141               1,544,141            

หุ้นกูช้นิดไม่มีหลกัประกนั - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 11 5,419,450            4,493,898            5,419,450            4,493,898            

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 2 795,914               878,684               191,424               209,686               

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 268,590               265,469               173,730               173,780               

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 12 334,941               326,728               28,297                 27,509                 

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนที�รอรับรู้เป็นรายได้

   ภายในหนึ�งปี 2 365,068               378,531               365,068               378,531               

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 164                      219                      -                           -                           

เงินชดเชยความเสียหายรอรับรู้เป็นรายได้ 18 40,850                 40,850                 40,850                 40,850                 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 7,969,118            7,928,520            6,962,960            6,868,395            

รวมหนี�สิน 16,439,810          19,250,527          14,535,205          17,153,295          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษัท ควอลติี�เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(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 15,767,292          15,414,637          15,767,292          15,414,637          

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น (890,988)              (594,543)              (890,988)              (594,543)              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 27,041,375          26,985,165          27,041,375          26,985,165          

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 43,481,185          46,235,692          41,576,580          44,138,460          

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ควอลติี �เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,970,040     1,963,186     1,411,061     1,140,134     

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 149,016        65,256          27,673          18,710          

รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน 2 75,791          77,876          75,791          77,876          

รายไดอื้�น

   รายไดจ้ากการริบเงินจองและเงินค่างวด 237               246               141               158               

   อื�น ๆ 2 62,514          57,790          31,172          23,497          

รวมรายได้ 2,257,598     2,164,354     1,545,838     1,260,375     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 2 1,300,107     1,346,394     902,738        751,525        

ตน้ทุนของธุรกิจโรงแรม 2 112,430        102,839        24,779          21,150          

ตน้ทุนของธุรกิจใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน 2 28,538          27,605          28,538          27,605          

ค่าใชจ้่ายในการขาย 121,113        93,375          86,895          52,416          

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 2 409,523        353,374        209,670        236,162        

รวมค่าใช้จ่าย 1,971,711     1,923,587     1,252,620     1,088,858     

กาํไรจากการดาํเนินงาน 285,887        240,767        293,218        171,517        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                    -                    (56,227)         (4,505)           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 363,323        381,388        363,323        381,388        

ดอกเบี�ยรับ 2 1,753            1,821            43,939          49,839          

ตน้ทุนทางการเงิน (62,353)         (81,525)         (67,845)         (81,695)         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 588,610        542,451        576,408        516,544        

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 13 (73,383)         (60,733)         (61,181)         (34,826)         

กาํไรสําหรับงวด 515,227        481,718        515,227        481,718        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6, 13 (87,928)         17,749          (87,928)         17,749          

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (87,928)         17,749          (87,928)         17,749          

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6, 13 (193,939)       22,355          (193,939)       22,355          

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (193,939)       22,355          (193,939)       22,355          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด (281,867)       40,104          (281,867)       40,104          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 233,360        521,822        233,360        521,822        

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.05 0.04 0.05 0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ควอลติี �เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 3,884,744     3,831,204     2,696,441     2,204,594     

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 250,246        152,196        52,652          45,128          

รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน 2 150,504        154,454        150,504        154,454        

รายไดอื้�น

   รายไดจ้ากการริบเงินจองและเงินค่างวด 655               755               337               324               

   อื�น ๆ 2 113,172        119,894        56,483          47,189          

รวมรายได้ 4,399,321     4,258,503     2,956,417     2,451,689     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 2 2,563,489     2,656,792     1,720,474     1,489,690     

ตน้ทุนของธุรกิจโรงแรม 2 193,554        217,286        52,182          45,644          

ตน้ทุนของธุรกิจใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน 2 55,357          54,757          55,357          54,757          

ค่าใชจ้่ายในการขาย 221,226        194,514        154,113        109,801        

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 2 759,823        718,317        408,755        433,241        

รวมค่าใช้จ่าย 3,793,449     3,841,666     2,390,881     2,133,133     

กาํไรจากการดาํเนินงาน 605,872        416,837        565,536        318,556        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                    -                    (60,364)         (44,099)         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 762,707        768,099        762,707        768,099        

ดอกเบี�ยรับ 2 2,275            2,102            92,873          101,969        

ตน้ทุนทางการเงิน (133,262)       (165,530)       (142,955)       (165,642)       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,237,592     1,021,508     1,217,797     978,883        

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 13 (137,558)       (108,702)       (117,763)       (66,077)         

กาํไรสําหรับงวด 1,100,034     912,806        1,100,034     912,806        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6, 13 (136,761)       (59,322)         (136,761)       (59,322)         

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (136,761)       (59,322)         (136,761)       (59,322)         

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6, 13 (157,066)       5,294            (157,066)       5,294            

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (157,066)       5,294            (157,066)       5,294            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด (293,827)       (54,028)         (293,827)       (54,028)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 806,207        858,778        806,207        858,778        

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.10 0.09 0.10 0.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า เบ็ดเสร็จอื�น รวมองคป์ระกอบอื�น

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถ้ือหุน้ รวม

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

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัเงินลงทุนในตราสารทุนที�ถูก

  ตดัรายการออกจากบญัชีในระหวา่งงวดของบริษทัร่วม -                              -                       -                              2,744                      -                                  (2,744)                         (2,744)                         -                                

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                       -                              912,806                  -                                  -                                  -                                  912,806                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                              -                       -                              -                              -                                  (54,028)                       (54,028)                       (54,028)                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                       -                              912,806                  -                                  (54,028)                       (54,028)                       858,778                    

เงินปันผลจ่าย 14 -                              -                       -                              (857,111)                 -                                  -                                  -                                  (857,111)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564 10,714,382             379,246            1,071,443               15,018,163             1                                 (613,129)                     (613,128)                     26,570,106                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 10,714,382             379,246            1,071,443               15,414,637             1                                 (594,544)                     (594,543)                     26,985,165                

เงินลงทุนในตราสารทุนที�ถูกตดัรายการออกจากบญัชี

   ในระหวา่งงวดของบริษทัร่วม -                              -                       -                              2,618                      -                                  (2,618)                         (2,618)                         -                                

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                       -                              1,100,034               -                                  -                                  -                                  1,100,034                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                              -                       -                              -                              -                                  (293,827)                     (293,827)                     (293,827)                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                       -                              1,100,034               -                                  (293,827)                     (293,827)                     806,207                    

เงินปันผลจ่าย 14 -                              -                       -                              (749,997)                 -                                  -                                  -                                  (749,997)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565 10,714,382             379,246            1,071,443               15,767,292             1                                 (890,989)                     (890,988)                     27,041,375                

-                              -                       -                              -                              -                                  -                                

-                              -                       -                              -                              -                                  -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ควอลติี�เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า เบ็ดเสร็จอื�น รวมองคป์ระกอบอื�น

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถ้ือหุน้ รวม

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

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัเงินลงทุนในตราสารทุนที�ถูก

  ตดัรายการออกจากบญัชีในระหวา่งงวดของบริษทัร่วม -                              -                       -                              2,744                      -                                  (2,744)                         (2,744)                         -                                

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                       -                              912,806                  -                                  -                                  -                                  912,806                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                              -                       -                              -                              -                                  (54,028)                       (54,028)                       (54,028)                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                       -                              912,806                  -                                  (54,028)                       (54,028)                       858,778                    

เงินปันผลจ่าย 14 -                              -                       -                              (857,111)                 -                                  -                                  -                              (857,111)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564 10,714,382             379,246            1,071,443               15,018,163             1                                 (613,129)                     (613,128)                     26,570,106                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 10,714,382             379,246            1,071,443               15,414,637             1                                 (594,544)                     (594,543)                     26,985,165                

เงินลงทุนในตราสารทุนที�ถูกตดัรายการออกจากบญัชี

   ในระหวา่งงวดของบริษทัร่วม -                              -                       -                              2,618                      -                                  (2,618)                         (2,618)                         -                                

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                       -                              1,100,034               -                                  -                                  -                                  1,100,034                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                              -                       -                              -                              -                                  (293,827)                     (293,827)                     (293,827)                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                       -                              1,100,034               -                                  (293,827)                     (293,827)                     806,207                    

เงินปันผลจ่าย 14 -                              -                       -                              (749,997)                 -                                  -                                  -                              (749,997)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565 10,714,382             379,246            1,071,443               15,767,292             1                                 (890,989)                     (890,988)                     27,041,375                

-                              -                       -                              -                              -                                  -                                

-                              -                       -                              -                              -                                  -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ควอลติี�เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ควอลิตี�เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,237,592      1,021,508      1,217,797      978,883         

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ที�ดินและงานระหวา่งก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 2,513,984      2,605,660      1,668,517      1,434,935      

   ค่าเสื�อมราคา 92,691           93,287           46,249           46,463           

   ค่าเสื�อมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 88,070           96,476           22,766           22,765           

   ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 270                58                  109                58                  

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น (5,924)            (6,013)            -                     -                     

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     60,364           44,099           

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (762,707)        (768,099)        (762,707)        (768,099)        

   รายไดจ้ากการริบเงินจองและเงินค่างวด (655)               (755)               (337)               (324)               

   ดอกเบี�ยรับ (2,275)            (2,102)            (92,873)          (101,969)        

   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (21)                 (65)                 (13)                 (46)                 

   สาํรองค่าเผื�อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 15,357           22,440           3,224             39,325           

   โอนกลบัค่าเผื�อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (21)                 (8,224)            (21)                 -                     

   สาํรองค่าเผื�อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ 54,330           -                     -                     -                     

   โอนกลบัสาํรองค่าเผื�อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (20,439)          (23,507)          (1,426)            (2,312)            

   สาํรองเผื�อค่าซ่อมแซมบา้น 30,991           32,574           20,979           18,550           

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,038           11,597           7,761             7,549             

   โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายเป็นตน้ทุนทางการเงิน 2,272             2,249             2,272             2,249             

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 106,566         138,698         131,320         152,835         

   ดอกเบี�ยหนี� สินตามสัญญาเช่า 18,345           18,589           4,592             5,227             

   รายไดจ้ากการไดรั้บยกเวน้ค่าเช่า (54,900)          -                     -                     -                     

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 3,325,564      3,234,371      2,328,573      1,880,188      

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (16,219)          (11,341)          (15,476)          (6,416)            

   ที�ดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (906,832)        (705,319)        (715,701)        (571,019)        

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (6,074)            - -                     -                     

   สาํรองจ่ายค่าวสัดุก่อสร้าง (24,753)          (30)                 (17,803)          (349)               

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (37,391)          (9,786)            (25,180)          (6,767)            

   ที�ดินและตน้ทุนในการพฒันาโครงการ (733,740)        (155,877)        (327,842)        (148,745)        

   เงินมดัจาํการเช่าที�ดินและอาคาร 6,800             6,800             6,800             6,800             

   เงินมดัจาํการซื�อที�ดิน (68,590)          (65,542)          74                  (65,542)          

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 13,146           22,161           (149)               (13)                 

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 49,687           (78,044)          31,395           (15,550)          

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (9,128)            (29,439)          (8,608)            (30,217)          

   เงินมดัจาํค่าเช่าและค่าบริการ 1,205             3,621             1,138             2,867             

   เงินประกนังานก่อสร้าง (4,287)            (85,281)          (4,512)            (78,614)          

   หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 26,746           (21,256)          20,633           (236)               

   ชาํระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง (7,123)            (92,258)          (2,415)            (18,280)          

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (8,917)            (6,301)            (7,811)            (3,369)            

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,600,094      2,006,479      1,263,116      944,738         

   จ่ายภาษีเงินได้ (127,376)        (164,453)        (101,967)        (131,097)        

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,472,718      1,842,026      1,161,149      813,641         

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ควอลิตี�เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระคํ�าประกนัลดลง -                     603                -                     -                     

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 604,880         699,139         604,880         699,139         

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง -                     -                     1,268,000      563,000         

ดอกเบี�ยรับ 2,275             2,102             93,713           102,685         

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ�น - สุทธิจากการขาย (11,645)          (6,069)            (922)               (4,810)            

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 595,510         695,775         1,965,671      1,360,014      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 500,000         (500,000)        500,000         (500,000)        

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น -                     -                     210,000         

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (800,000)        (400,000)        (800,000)        (400,000)        

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 920,407         4,500,000      920,407         4,500,000      

เงินสดจ่ายเพื�อไถ่ถอนหุ้นกู้ (3,500,000)     (4,600,000)     (3,500,000)     (4,600,000)     

เงินปันผลจ่าย (749,997)        (857,111)        (749,997)        (857,111)        

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (1,263)            (5,505)            (1,263)            (5,505)            

จ่ายดอกเบี�ย (190,143)        (208,343)        (190,286)        (208,333)        

จ่ายหนี� สินตามสัญญาเช่า (24,276)          (24,276)          (24,276)          (24,276)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (3,845,272)     (2,095,235)     (3,635,415)     (2,095,225)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (1,777,044)     442,566         (508,595)        78,430           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 3,206,217      2,509,511      1,258,873      983,488         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 1,429,173      2,952,077      750,278         1,061,918      

-                 -                     

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�มิใช่เงินสด

   โอนที�ดินและตน้ทุนในการพฒันาโครงการเป็นที�ดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 1,263,648      861,658         1,263,648      861,658         

   โอนเงินมดัจาํการซื�อที�ดินเป็นที�ดินและตน้ทุนในการพฒันาโครงการ 47,837           -                     28,233           -                     

   ดอกเบี�ยจ่ายส่วนที�บนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการและที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 72,694           72,223           48,124           58,076           

   การลดลงของส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในบริษทัร่วม

      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (293,827)        (54,028)          (293,827)        (54,028)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ควอลติีเ้ฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 1 อาคาร

คิวเฮา้ส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ                    

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ท่ีนําเสนอ                 

คร้ังล่าสุด ดังนั้ นข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ

สถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช้

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล                   

ฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น            

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการ                             

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัในนโยบายการ

กาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ดอกเบ้ียรับ - - 44 49 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     

ค่าเช่าอาคารจ่าย 30 51 8 9 

รายไดค้่าบริหารอาคาร 23 19 13 5 

รายไดค้่าเช่าอาคารสาํนกังาน 16 17 16 17 

ดอกเบ้ียรับ 1 2 - 1 

เงินปันผลรับ 578 665 578 665 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ค่าวสัดุก่อสร้างจ่าย 10 4 6 2 

รายไดค้่าเช่าอาคารสาํนกังาน 5 4 5 4 

รายไดค้่าบริการอ่ืน 1 1 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ดอกเบ้ียรับ - - 92 101 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์                  - - - 17 

 

 

 



            (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 3 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     

ค่าเช่าอาคารจ่าย 38 101 16 17 

รายไดค้่าบริหารอาคาร 41 36 21 10 

รายไดค้่าเช่าอาคารสาํนกังาน 32 33 32 33 

ดอกเบ้ียรับ 2 2 1 1 

เงินปันผลรับ 605 699 605 699 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ค่าวสัดุก่อสร้างจ่าย 18 12 10 9 

รายไดค้่าเช่าอาคารสาํนกังาน 10 9 10 9 

รายไดค้่าบริการอ่ืน 2 2 - - 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

เงินฝากสถาบันการเงิน (แสดงภายใต้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)  

บริษทัร่วม     

   ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 972,162 2,721,778 532,685 1,021,358 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)    

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัยอ่ย - - 16 - 

บริษทัร่วม 504 395 504 395 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการหรือมีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั) 394 347 394 323 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 898 742 914 718 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัยอ่ย - - 410 27 

บริษทัร่วม 28,151 10,267 14,106 699 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการหรือมีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั) 3,476 1,872 187 187 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,627 12,139 14,703 913 

รวม 32,525 12,881 15,617 1,631 

เงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริการ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน)  

บริษทัร่วม 7,549 7,549 7,549 7,549 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - 23,407 13,914 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการหรือมีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั) 6,455 6,232 4,119 4,614 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,455 6,232 27,526 18,528 

เงินมัดจําค่าเช่าและค่าบริการ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม 8,197 8,326 8,197 8,326 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการหรือมีผูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั) 3,713 3,714 3,713 3,714 

รวม 11,910 12,040 11,910 12,040 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน)    

บริษทัยอ่ย - - 332 6 

บริษทัร่วม 235,387 234,180 - - 

รวม 235,387 234,180 332 6 

ค่าเช่ารับล่วงหน้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม      

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

ส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดเ้กินกวา่หน่ึงปี 365,068 378,531 365,068 378,531 

รวม 392,292 405,755 392,292 405,755 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าสุทธิ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัร่วม     

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 1,035,805 1,106,129 247,105 262,530 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (106,215) (124,231) (32,765) (37,028) 

รวม 929,590 981,898 214,340 225,502 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (133,676) (109,872) (22,916) (22,475) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ                  

ภายในหน่ึงปี 795,914 872,026 191,424 203,027 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม นโยบายการคิดตน้ทุน 

 2565 2564 2565 2564 กูย้มืระหวา่งกนั  

     (ร้อยละต่อปี) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    

บริษทัยอ่ย      

บริษทั คาซ่า วิลล ์จาํกดั  - - 6,570,852 7,839,692 2.41% ถึง 2.56%                    

 (2564: 2.50% ถึง 2.61%) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

Harbour View Corporation 81,088 76,741 - - LIBOR + 3.00%,  

 

    

 4.00% และ 8.00%  

(2564: LIBOR + 3.00%, 

4.00% และ 8.00%) 

รวม 81,088 76,741 6,570,852 7,839,692  

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (81,088) (76,741) - -  

สุทธิ - - 6,570,852 7,839,692  

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย      

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 210,041 - 2.40% 

ในระหว่างงวด เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ และเงินกูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี

การเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

                (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2565 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2565 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

Harbour View Corporation 76,741 4,347 - 81,088 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน   (76,741) (4,347) - (81,088) 

สุทธิ - - - - 

               (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2565 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2565 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    

บริษทัยอ่ย     

บริษทั คาซ่า วิลล ์จาํกดั 7,839,692 291,598 (1,560,438) 6,570,852 
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     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2565 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2565 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    

บริษทัยอ่ย     

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - 210,041 - 210,041 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 14 15 29 30 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 15 16 30 31 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)     

อายหุน้ี     

 ไม่เกิน 3 เดือน  898 742 914 718 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 898 742 914 718 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ี     

 ไม่เกิน 3 เดือน  12,442 8,928 5,079 3,425 

 3 - 6 เดือน 257 32 5 - 

 6 - 12 เดือน 185 1,108 9 203 

   เกิน 12 เดือน 2,002 2,547 - 59 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,886 12,615 5,093 3,687 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,689) (1,873) (206) (155) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 13,197 10,742 4,887 3,532 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 14,095 11,484 5,801 4,250 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 31,627 12,139 14,703 913 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  2,026 2,252 1,531 1,505 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 33,653 14,391 16,234 2,418 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 47,748 25,875 22,035 6,668 

4. ท่ีดนิและงานระหว่างก่อสร้าง  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 20,215,390 20,501,267 12,256,319 11,900,718 

หกั: สาํรองค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการ     

          ลดลงของมูลค่าโครงการ (493,590) (514,029) (42,674) (44,100) 

ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง - สุทธิ 19,721,800 19,987,238 12,213,645 11,856,618 

บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

จาํนวน 1,315 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) (31 ธันวาคม 2564: 1,327 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี)             

ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
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 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสํารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับงวด                    

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

                                       

งบการเงินรวม 

งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 514,029 44,100 

โอนกลบับญัชีสาํรองตามการรับรู้รายไดใ้นระหวา่งงวด (20,439) (1,426) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 493,590 42,674 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

5.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ราคาทุน มูลค่าบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

     

บริษทั คาซ่า วิลล ์จาํกดั  2,999,999 2,999,999 7,639,935 7,721,493 

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 25,000 25,000 263,010 253,303 

บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี โฮสท จาํกดั 5,000 5,000 4,264 4,369 

บริษทั เซนเตอร์ พอยต ์ฮอสพิทอลิต้ี จาํกดั 4,999 4,999 (224,498) (236,242) 

บริษทั เดอะ คอนฟิเดน้ซ์ จาํกดั* - - - - 

บริษทั คิว.เอช.แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 88,635 88,635 28,563 28,715 

   (ถือหุน้ผา่นบริษทั เดอะ คอนฟิเดน้ซ์ จาํกดั  

   อีกในอตัราร้อยละ 19)   

 

 

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล (บีวีไอ) จาํกดั** - - - - 

บริษทั คาซ่า วิลล ์(ระยอง 2553) จาํกดั* - - - - 

บริษทั คาซ่า วิลล ์(เพชรบุรี 2553) จาํกดั* - - - - 

บริษทั คิว.เฮา้ส์ พรีคาสท ์จาํกดั* - - - - 

บริษทั กสัโต ้วิลเลจ จาํกดั* - - - - 

บริษทั คาซ่า วิลล ์(ชลบุรี 2554) จาํกดั* - - - - 

บริษทั คาซ่า วิลล ์(ประจวบคีรีขนัธ์ 2554) จาํกดั* - - - - 

รวม 3,123,633 3,123,633 7,711,274 7,771,638 

* ถือหุ้นผา่นบริษทั คาซ่า วิลล ์จาํกดั ในอตัราร้อยละ 100 

** ถือหุ้นผา่นบริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ในอตัราร้อยละ 100 
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5.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

       ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

บริษทั คาซ่า วิลล ์จาํกดั  (66,629) 37,695 (81,558) 36,421 

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 5,291 5,175 9,707 10,182 

บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี โฮสท จาํกดั (11) (11) (105) (154) 

บริษทั เซนเตอร์ พอยต ์ฮอสพิทอลิต้ี จาํกดั 5,188 (47,356) 11,744 (90,512) 

บริษทั คิว.เอช.แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (66) (8) (152) (36) 

รวม (56,227) (4,505) (60,364) (44,099) 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

6.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

     

กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 2,017,695 2,017,695 1,194,177 1,181,189 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  

   ควอลิต้ี เฮา้ส์ โฮเทล แอนด ์เรซิเดนซ ์

 

1,052,800 

 

1,052,800 

 

322,785 

 

330,820 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 759,959 759,959 4,845,034 4,764,372 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,849,800 2,849,800 5,026,076 5,247,691 

รวม 6,680,254 6,680,254 11,388,072 11,524,072 
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6.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมดงัน้ี 

          (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์         

   ควอลิต้ี เฮา้ส์ 29,247 38,490 66,162 77,951 - - - - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า         

   ควอลิต้ี เฮา้ส์ โฮเทล แอนด ์เรซิเดนซ์ 10 2,208 (8,035) 842 - - - - 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 302,024 284,712 602,235 555,422 420 390 1,031 4,682 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั         

   (มหาชน) 32,042 55,978 102,345 133,884 (282,287) 39,714 (294,858) (58,710) 

รวม 363,323 381,388 762,707 768,099 (281,867) 40,104 (293,827) (54,028) 

    (หน่วย: พนับาท) 

 เงินปันผลรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

ช่ือบริษทั วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์     

   ควอลิต้ี เฮา้ส์ 26,587 26,586 53,174 60,126 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 522,604 522,605 522,604 522,605 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั     

   (มหาชน) 29,102 116,408 29,102 116,408 

รวม 578,293 665,599 604,880 699,139 
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6.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายติุธรรม

ของเงินลงทุนดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั มูลค่ายติุธรรม 

 30 มิถุนายน 

 2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 1,994 2,229 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  

   ควอลิต้ี เฮา้ส์ โฮเทล แอนด ์เรซิเดนซ์ 

 

537 

 

563 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 33,185 37,889 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 3,667 3,900 

รวม 39,383 44,581 

7. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,545,985 233,737 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 13,073 937 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (1,398) (2) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (63,776) (17,334) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 1,493,884 217,338 
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8. ท่ีดนิและต้นทุนในการพฒันาโครงการ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ท่ีดินและตน้ทุนในการพฒันาโครงการ 7,174,660 7,641,673 1,775,013 2,679,231 

หกั: สาํรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ     

          ลดลงของมูลค่าโครงการ (221,946) (167,616) (145,381) (145,381) 

ท่ีดินและตน้ทุนในการพฒันาโครงการ - สุทธิ 6,952,714 7,474,057 1,629,632 2,533,850 

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

จาํนวน 1,493 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) (31 ธันวาคม 2564: 1,493 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี)                    

ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสาํรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

                                       

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 167,616 145,381 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 54,330 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 221,946 145,381 

9. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินรวมและ                                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)   

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1.10 - 500,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  500,000 - 
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10. เงินกู้ยืมระยะยาว 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 3,144,141 

หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (800,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 2,344,141 

 เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง และท่ีดินและตน้ทุนในการ

พฒันาโครงการของบริษทัยอ่ย ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4 และ 8  

 สัญญาเงินกูย้มืไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงอตัราหน้ีสินต่อส่วนทุนไวใ้นอตัรา

ไม่เกินกวา่ 2:1 เป็นตน้ 

11. หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลกัประกนั 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหน่วย (หน่วย) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

ประเภทหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ วนัท่ีครบกาํหนด 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั       

     - คร้ังท่ี 1/2562 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.85 ต่อปี 3 ปี 8 พฤษภาคม 2565 - 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 3,000,000 3,000,000 

     - คร้ังท่ี 2/2564 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.76 ต่อปี 3 ปี 8 มิถุนายน 2567 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

     - คร้ังท่ี 1/2565  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.78 ต่อปี  3 ปี  5 พฤษภาคม 2568 1,000,000 - 1,000,000 - 

รวมหุน้กู ้- ราคาตามมูลค่า    9,500,000 12,000,000 9,500,000 12,000,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย     (5,093) (6,102) 

หกั: ส่วนลดมูลค่าหุน้กู ้     (75,457) - 

หุน้กู ้- สุทธิ      9,419,450 11,993,898 

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     (4,000,000) (7,500,000) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     5,419,450 4,493,898 

หุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจาํกัดบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผลและการดํารง

อตัราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นตน้  
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12.  ประมาณการหนีสิ้น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

ประมาณการหนีสิ้นระยะส้ัน     

สาํรองเผือ่ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 253,862 250,106 128,710 121,978 

สาํรองเผือ่ค่าซ่อมแซมบา้น 258,844 248,427 140,759 132,399 

เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 124,194 131,778 66,303 65,183 

รวมประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 636,900 630,311 335,772 319,560 

ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว     

คดีฟ้องร้อง 334,941 326,728 28,297 27,509 

รวมประมาณการหน้ีสินระยะยาว 334,941 326,728 28,297 27,509 

รวม 971,841 957,039 364,069 347,069 

13. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง

ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 82,497 64,712 63,377 39,306 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (9,114) (3,979) (2,196) (4,480) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ ใน                                       

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 73,383 60,733 61,181 34,826 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 158,169 107,152 121,561 71,319 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของปีก่อน (83) - - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (20,528) 1,550 (3,798) (5,242) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ ใน                                       

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 137,558 108,702 117,763 66,077 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนแบ่งกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (31,451) 4,975 (31,451) 4,975 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนแบ่งกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (41,891) (19,085) (41,891) (19,085) 
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14. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลรวม  เงินปันผลต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (พนับาท) (บาท)  

ปี 2565     

เงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี    

   งวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 749,997 0.07 18 พฤษภาคม 2565 

ปี 2564     

เงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี    

   งวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 857,111 0.08 18 พฤษภาคม 2564 

15. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                        

30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์   รายการอ่ืน ๆ  

    

ขายบา้น

พร้อมท่ีดิน 

ขายหน่วยใน

อาคารชุดพกั

อาศยั ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเ้ช่า

อาคาร

สาํนกังาน ธุรกิจอ่ืน ๆ 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

และตดั

รายการ

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน

รวม 

รายได้         

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 1,689 281 149 76 25 2,220 - 2,220 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 31 - - - 4 35 (35) - 

รวมรายได้ 1,720 281 149 76 29 2,255 (35) 2,220 

ผลการดําเนินงาน         

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 288 (45) (11) 42 16 290 - 290 

   รายไดอ่ื้น        1 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (64) 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       363 

   ตน้ทุนทางการเงิน        (1) 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (74) 

กาํไรสําหรับงวด        515 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์   รายการอ่ืน ๆ  

    

ขายบา้น

พร้อมท่ีดิน 

ขายหน่วยใน

อาคารชุดพกั

อาศยั ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเ้ช่า

อาคาร

สาํนกังาน ธุรกิจอ่ืน ๆ 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

และตดั

รายการ

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน

รวม 

รายได้         

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,850  113  65  77  22  2,127  -  2,127  

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 12 - - - 1 13 (13) - 

รวมรายได้ 1,862 113 65 77 23 2,140 (13) 2,127 

ผลการดําเนินงาน         

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 

   รายไดอ่ื้น 

313  (52) (87) 44  8  226  -  226  

2 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (62) 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       381 

   ตน้ทุนทางการเงิน        (4) 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (61) 

กาํไรสําหรับงวด        482 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์   รายการอ่ืน ๆ  

    

ขายบา้น

พร้อมท่ีดิน 

ขายหน่วยใน

อาคารชุดพกั

อาศยั ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเ้ช่า

อาคาร

สาํนกังาน ธุรกิจอ่ืน ๆ 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

และตดั

รายการ

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน

รวม 

รายได้         

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 3,541 344 250 151 47 4,333 - 4,333 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 57 - - - 6 63 (63) - 

รวมรายได้ 3,598 344 250 151 53 4,396 (63) 4,333 

ผลการดําเนินงาน         

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 627 (102) (36) 85 26 600 - 600 

   รายไดอ่ื้น        2 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (122) 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       763 

   ตน้ทุนทางการเงิน        (5) 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (138) 

กาํไรสําหรับงวด        1,100 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์   รายการอ่ืน ๆ  

    

ขายบา้น

พร้อมท่ีดิน 

ขายหน่วยใน

อาคารชุดพกั

อาศยั ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเ้ช่า

อาคาร

สาํนกังาน ธุรกิจอ่ืน ๆ 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

และตดั

รายการ

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน

รวม 

รายได้         

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 3,625  206  152  154  43  4,180  -  4,180  

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 129 - - - 2 131 (131) - 

รวมรายได้ 3,754 206 152 154 45 4,311 (131) 4,180 

ผลการดําเนินงาน         

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 542 (101) (163) 87 16 381 - 381 

   รายไดอ่ื้น        2 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (121) 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       768 

   ตน้ทุนทางการเงิน        (8) 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (109) 

กาํไรสําหรับงวด        913 

16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนคงเหลืออยูด่งัต่อไปน้ี 

16.1 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาซ้ือท่ีดินและก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

สญัญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 752 580 

สญัญาซ้ือท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต 718  431 

16.2 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่ารถยนตแ์ละอุปกรณ์ ซ่ึงมีอายสุญัญา 1 ปี 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานดงักล่าวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 9 8 

16.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการต่าง ๆ เป็นจาํนวนเงิน 32 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม 2564: 35 ลา้นบาท) 

16.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจาํยอมรวมจาํนวนประมาณ 55 ไร่               

(31 ธนัวาคม 2564: 50 ไร่) ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุนโครงการแลว้ 

 



            (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 19 

17. หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนั                

ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัคงเหลืออยูด่งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

หนงัสือคํ้าประกนัการจดัหาสาธารณูปโภคและ                                      

การบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค 2,085 1,863 

หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 13 14 

หนงัสือคํ้าประกนัอ่ืน ๆ 47 47 

รวม 2,145 1,924 

18.  คดฟ้ีองร้อง 

18.1 ในปี 2557 - 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดถู้กลูกคา้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการซ้ือบา้นและท่ีดินใน

โครงการต่างๆ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เป็นจาํนวนเงินรวม 1,399 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 1,411 

ลา้นบาท) ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการตามกระบวนการยติุธรรม เพื่อความรอบคอบ บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยไดต้ั้งสํารองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องในส่วนท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคิดว่าเหมาะสมเป็น

จาํนวนเงินรวม 309 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 298 ลา้นบาท) ไวใ้นบญัชีแลว้  

18.2 ในปี 2560 บริษทัฯไดถู้กบริษทัรับเหมาก่อสร้างแห่งหน่ึงฟ้องร้องเป็นจาํเลยขอ้หาผิดสัญญาจา้งทาํของ             

โดยเรียกเงินค่าจา้งคงคา้งและค่าเสียหายจากบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เป็นจาํนวนเงินรวม 135 

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 135 ลา้นบาท) ทั้งน้ี ในเดือนตุลาคม 2562 ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้องและให้

โจทกช์าํระค่าเสียหายแก่บริษทัฯจากการฟ้องแยง้ เป็นจาํนวนเงิน 77 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย  

 บริษทัฯไดเ้รียกร้องให้ธนาคารในฐานะผูอ้อกหนังสือคํ้าประกนัชาํระหน้ีแทนโจทก์ตามคาํพิพากษาของ

ศาลชั้นตน้ และไดรั้บเงินจาํนวน 41 ลา้นบาทตามวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทัฯ

แสดงรายการดงักล่าวเป็น “เงินชดเชยความเสียหายรอรับรู้เป็นรายได”้ ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะ

รับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเม่ือคดีถึงท่ีส้ินสุด 

 ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการดาํเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ี

เป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ 

 

 

 



            (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 20 

18.3 ในปี 2561 - 2565 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรฟ้องร้องเป็นจาํเลย/จาํเลยร่วมขอ้หา

ผิดสัญญาตามพระราชบัญญัติจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 โดยเรียกค่าเสียหายจากบริษทัฯและบริษัทย่อย               

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เป็นจาํนวนเงินรวม 544 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 464 ลา้นบาท) ขณะน้ีคดี

อยู่ในระหว่างการดาํเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อความรอบคอบ บริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้ั้ง

สาํรองเผือ่ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องในส่วนท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคิดวา่เหมาะสมเป็นจาํนวนเงินรวม 26                 

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 25 ลา้นบาท)  

19. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีออกเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
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