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ที่บชง. 0105/2564 
                      วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
 

เรือ่ง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่ 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

 บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (“บรษัิทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่ 1 
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และปี 2563 ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 
I รายได้จากการด าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ 

      ไตรมาส 1               (หนว่ย : ลา้นบาท)   
              2564              2563      ผลตา่ง           ผลตา่ง(%)  
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 1,868 1,626 242 15 
รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 87 187 (100) . (53)  
รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ชา่อาคารส านกังาน 76 76 - - . 
รายไดอ้ื่น 63 60 3 5  
รวมรายได ้                  2,094 1,949 145 7 
       

สรุปบริษัทฯ มีรายไดร้วมส าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2564 และ 2563 จ านวน 2,094 ลา้นบาท และ 1,949 ลา้น
บาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 145 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7  เมื่อเปรยีบเทียบกบัผลการด าเนินงานงวดเดียวกนั
ของปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ส  าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2564 เพิ่มขึน้ จ านวน 242 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15  เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 เนื่องจากรายไดจ้ากการขายบา้นพรอ้มที่ดินเพิ่มขึน้
จ านวน 277 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18 และรายไดจ้ากการขายคอนโดมิเนียมลดลงจ านวน 35 ลา้นบาท หรอืลดลง      
รอ้ยละ 27 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563   

ในไตรมาส 1 ของปี 2564  บรษัิทฯปิดโครงการจ านวน 2 โครงการ 
 

2. รายได้จากธุรกิจโรงแรม ส  าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2564 ลดลงจ านวน 100 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 53
เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 สว่นใหญ่ลดลงเนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องจากวิกฤตการณโ์รคระบาดของ 
Covid – 19   
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3. รายได้จากธุรกิจให้เช่าอาคารส านักงาน ส  าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2564 ใกลเ้คียงกับงวดเดียวกันของปี 
2563   

 

4. รายได้อื่น ส  าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2564 เพิ่มขึน้จ านวน 3 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 เมื่อเปรยีบเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปี 2563  

  

II ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ในไตรมาส 1 ของปี 2564 บริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวน 387    
ลา้นบาท ลดลงจ านวน  44 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 10 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 โดยบรษัิทมีสว่น
แบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 4 แหง่ ตามรายละเอียด ดงันี ้คือ                  

                                       ไตรมาส 1   (หนว่ย : ลา้นบาท) 
                                                2564         2563 ผลตา่ง       ผลตา่ง(%) 
บมจ. โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์  271    247 24   10 
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเ์ชียล กรุป๊      78 132 (54) (41) 
กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยค์วอลติี ้เฮา้ส ์   39 41 (2) (5) 
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิการเชา่ 
     ควอลติี ้เฮา้ส ์โฮเทล แอนด ์เรซิเดนซ ์   (1)  11 (12) (109) 
รวม 387 431 (44) (10) 
 

III ดอกเบีย้รับ 

                   ไตรมาส 1                           (หนว่ย : ลา้นบาท)  
        2564     2563       ผลตา่ง         ผลตา่ง (%) 
ดอกเบีย้รบั                0.3              0.5             (0.2)    (40)         

 
 
 

IV ต้นทุนขายแยกตามประเภทธุรกิจ 
               ไตรมาส 1                           (หนว่ย : ลา้นบาท) 

                                               2564          2563           ผลตา่ง        ผลตา่ง(%)  
ตน้ทนุการขายอสงัหารมิทรพัย ์      1,310             1,080            230              21 
ตน้ทนุของธุรกิจโรงแรม       115                 141 (26)  (18) 
ตน้ทนุของธุรกิจใหเ้ช่าอาคารส านกังาน 27             30           (3)     (10)                  
รวมตน้ทนุขาย                     1,452           1,251            201              16 
  
 ตน้ทนุขายรวมส าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2564 เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2563 จ านวน 201 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 16 ซึ่งผันแปรตามยอดรายไดข้องแต่ละประเภทธุรกิจที่ เพิ่มขึน้/ลดลงตามรายละเอียดที่ไดแ้สดงไวใ้น
ตารางรายไดจ้ากการด าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ 
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V ค่าใช้จ่าย 

                                                                          ไตรมาส 1                               (หนว่ย:ลา้นบาท) 
                  2564 2563     ผลตา่ง         ผลตา่ง(%)                           
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 101 92 9 10 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 365 381 (16) (4) 
ตน้ทนุทางการเงิน 84 100 (16) (16) 
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 48 45 3 7 

 

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย ในไตรมาส 1 ของปี 2564 เพิ่มขึน้จ านวน 9 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ10 เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกันของปี 2563  ส่วนใหญ่เนื่องจากค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนเพิ่มขึน้  ซึ่งผนั
แปรตามรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่พิ่มขึน้  เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563     
 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาส 1 ของปี 2564 ลดลงจ านวน 16 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 สว่นใหญ่เนื่องจากบรษัิทฯใหค้วามส าคญัในการควบคมุคา่ใชจ้า่ยอยา่งตอ่เนื่อง  

 

3. ต้นทุนทางการเงิน ตน้ทนุทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบีย้จ่าย ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งในไตรมาส 1 ของปี 2564 ลดลงจ านวน 16 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกนัของปี 2563 เนื่องจากเงินกูย้ืมและอตัราดอกเบีย้ที่ลดลง 

 

            4. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในไตรมาส 1 ของปี 2564 เพิ่มขึน้จ านวน 3 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 เนื่องจากมีการกลบัรายการสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 

VI ก าไรสุทธิ 

ไตรมาส 1                                        (หนว่ย : ลา้นบาท) 
 2564    2563                   ผลตา่ง           ผลตา่ง(%) 
ก าไรสทุธิ 431 511 (80) (16)  
 
    

 ในไตรมาส 1 ของปี 2564 บริษัทฯมีก าไรสทุธิลดลงจ านวน 80 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัผลการด าเนินงานงวดเดียวกนัของปี 2563 สว่นใหญ่เนื่องจากบรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจโรงแรมลดลงจ านวน 74 
ล้านบาท และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 44 ล้านบาท  ในขณะที่ก าไรขั้นต้นจากการขาย
อสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มขึน้จ านวน 12 ลา้นบาท  ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจใหเ้ช่าอาคารส านกังานเพิ่มขึน้จ านวน 3 ลา้นบาท และ
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารลดลงจ านวน 16 ลา้นบาท ตน้ทนุทางการเงินลดลงจ านวน 16 ลา้นบาท  
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VII ฐานะทางการเงนิ 

                    (หนว่ย : ลา้นบาท) 
           31 มี.ค. 2564         31 ธ.ค. 2563             ผลตา่ง         ผลตา่ง(%) 
สนิทรพัยร์วม 47,696 47,667              29 0.1 
หนีส้นิรวม 20,791 21,099 (308) (1.5) 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม 26,905 26,568 337     1.3 

 

 ฐานะการเงนิ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บรษัิทฯมีสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้จากปี 2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) จ านวน 29  
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1 และหนีส้ินรวมลดลงจากปี 2563 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) จ านวน  308 ลา้นบาท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 1.5 

 
 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเพิ่มขึน้จากปี 2563 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
จ านวน  337 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.3 เนื่องจากบรษัิทฯมีก าไรสทุธิส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 
2564 จ านวน 431 ลา้นบาท และมีองคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ลดลง จ านวน 94 ลา้นบาท เนื่องจากผลขาดทนุ
ในสว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นในบรษัิทรว่ม – สทุธิจากภาษีเงินได ้ 

 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                                                         (นางสาวอภิญญา  จารุตระกลูชยั) 
       รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
โทรศพัท ์ 0-2677-7000 
โทรสาร 0-2677-7011-2 
 


