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ที่บชง. 0154/2564 
                      วนัท่ี 9 สงิหาคม 2564 
 

เรือ่ง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่ 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

 บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (“บรษัิทฯ”) ขออธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน
ส าหรบัไตรมาสที่ 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และปี 2563 ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 
I รายได้จากการด าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
     ไตรมาส 2               สะสม 6 เดือน  
   2564   2563   ผลแตกตา่ง     %   2564   2563 ผลแตกตา่ง   % 
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 1,963 2,233 (270) (12)  3,831 3,859 (28) (1) 
รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 65 26 39 150 152 213 (61) (29) 
รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ชา่อาคารส  านกังาน 78 77 1 1 155 153 2 1 
รายไดอ่ื้น 58 52 6 12 121 111 10 9 
รวมรายได ้ 2,164 2,388 (224) (9)        4,259 4,336       (77) (2) 

       
สรุปบริษัทฯ มีรายไดร้วมส าหรบัไตรมาส 2 ของปี 2564 และ 2563 จ านวน  2,164 ลา้นบาท และ 2,388 ลา้น

บาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 224 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 9  เมื่อเปรยีบเทียบกบัผลการด าเนินงานงวดเดียวกันของ
ปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ส  าหรบัไตรมาส 2 ของปี 2564 ลดลงจ านวน  270  ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 12  เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 เนื่องจากรายไดจ้ากการขายบา้นพรอ้มที่ดินลดลงจ านวน    
172 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 9  เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563  และรายไดจ้ากการขายคอนโดมิเนียม
ลดลงจ านวน 98 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 46 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 เนื่องจากผลกระทบจาก
วิกฤตการณโ์รคระบาดของ Covid – 19 

ในช่วง 6 เดือนของปี 2564  บริษัทฯ เปิดขายโครงการบา้นใหม่  2  โครงการ มูลค่าโครงการรวม 2,565 ลา้น
บาท และปิดโครงการบา้น 5 โครงการ 

 

2. รายได้จากธุรกิจโรงแรม ส  าหรบัไตรมาส 2 ของปี 2564 เพิ่มขึน้จ านวน 39 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ  
150 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้จากการเขา้รว่มโครงการ
สถานท่ีกกัตวัทางเลอืก ASQ  ที่เริม่เขา้รว่มโครงการดงักลา่วตัง้แตเ่ดือนกนัยายน ปี 2563 

   



 

 (หนา้ 2 จาก 4) 

3. รายได้จากธุรกิจให้เช่าอาคารส านักงาน ส  าหรบัไตรมาส 2 ของปี 2564 เพิ่มขึน้จ านวน 1  ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1  เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563   

 

4. รายได้อื่น ส  าหรบัไตรมาส 2 ของปี 2564 เพิ่มขึน้จ านวน 6 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12 เมื่อเปรยีบเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปี 2563   

  

II ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ในไตรมาส 2 ของปี 2564 บริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวน  381    
ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน  70 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 โดยบริษัทมี
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 4 แหง่ ตามรายละเอียดดงันี ้คือ     

             
          (หน่วย : ลา้นบาท) 
         ไตรมาส 2              สะสม 6 เดือน  
       2564    2563   ผลแตกตา่ง   %               2564   2563 ผลแตกตา่ง    % 
บมจ. โฮมโปรดกัส ์เซ็นเตอร ์   285          187 98 52 555 435 120 28 
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเ์ชียล กรุป๊      56           78  (22) (28) 134 210 (76) (36) 
กองทนุรวมสิทธิการเชา่ 
    อสงัหารมิทรพัยค์วอลิตี ้เฮา้ส ์                     38           43  (5) (12) 78 83 (5) (6) 
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพยแ์ละสิทธิการเชา่ 
    ควอลิตี ้เฮา้ส ์โฮเทล แอนด ์เรซิเดนซ ์ 2           3 (1) (33) 1 14 (13) (93) 
รวม 381           311    70 23 768              742                  26           4 

III ดอกเบีย้รับ 

            ไตรมาส 2             สะสม 6 เดือน  
   2564   2563   ผลแตกตา่ง     %   2564   2563 ผลแตกตา่ง   % 
ดอกเบีย้รบั 2 4 (2) (50)  2 5 (3) (60) 
 
 

IV ต้นทุนขายแยกตามประเภทธุรกิจ 
            (หน่วย : ลา้นบาท) 
     ไตรมาส 2                สะสม 6 เดือน  
   2564   2563   ผลแตกตา่ง    %   2564  2563 ผลแตกตา่ง     % 
ตน้ทนุการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 1,346 1,529 (183) (12) 2,657 2,610 47 2 
ตน้ทนุของธุรกิจโรงแรม 103 80 23 29 217 221 (4) (2) 
ตน้ทนุของธุรกิจใหเ้ชา่อาคารส  านกังาน 28 27 1 4 55 57 (2) (4) 
รวมตน้ทนุขาย                                      1,477 1,636 (159) (10) 2,929 2,888 41 1 

  
 ตน้ทนุขายรวมส าหรบัไตรมาส 2 ของปี 2564 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2563 จ านวน  159 ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 10  โดยส่วนใหญ่ลดลงจากต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งผันแปรตามยอดรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัยท์ีล่ดลง 
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V ค่าใช้จ่าย 

                                             (หน่วย : ลา้นบาท) 
     ไตรมาส 2                   สะสม 6 เดือน  
   2564   2563   ผลแตกตา่ง    %   2564   2563   ผลแตกตา่ง   %  
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 93 104 (11) (11) 195 195 - - 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 353 345 8 2 718 727 (9) (1) 
ตน้ทนุทางการเงิน                                      82  102 (20) (20) 166 202 (36) (18) 
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้                    60 58 2 3 108 102 6 6 

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย ในไตรมาส 2 ของปี 2564 ลดลงจ านวน 11 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 11 เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี  สว่นใหญ่เนื่องจากค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนลดลง  ซึ่งผนัแปรตาม
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ี่ลดลง  เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 
 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาส 2 ของปี 2564 เพิ่มขึน้จ านวน  8 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563  

 

3. ต้นทุนทางการเงิน ตน้ทนุทางการเงิน ประกอบดว้ยดอกเบีย้จ่าย ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งในไตรมาส 2 ของปี 2564 ลดลงจ านวน 20 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกนัของปี 2563 เนื่องจากเงินกูย้ืมและอตัราดอกเบีย้ที่ลดลง 

 

            4. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในไตรมาส 2 ของปี 2564 เพิ่มขึน้จ านวน 2 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563  

 

VI ก าไรสุทธิ 

           (หน่วย : ลา้นบาท) 
       ไตรมาส 2            สะสม 6 เดือน  
   2564   2563 ผลแตกตา่ง     %     2564  2563        ผลแตกตา่ง    %  
ก าไรสทุธิ 482     458 24           5                 913         969               (56)        (6)         
 
    

 ในไตรมาส 2 ของปี 2564 บรษัิทฯมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จ านวน 24 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 เมื่อเปรยีบเทียบ
กบัผลการด าเนินงานงวดเดียวกันของปี 2563 สว่นใหญ่เนื่องจากบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เพิ่มขึน้ 70 ลา้นบาท  ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้จ านวน  16 ลา้นบาท ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจใหเ้ช่าอาคาร
ส านกังานเพิ่มขึน้จ านวน 1 ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายในการขายลดลงจ านวน 11 ลา้นบาท และตน้ทนุทางการเงินลดลงจ านวน 
20 ลา้นบาท ในขณะที่ก าไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหาริมทรพัย์ลดลงจ านวน 87 ลา้นบาท  และค่าใชจ้่ายในการบริหาร
เพิ่มขึน้จ านวน 8 ลา้นบาท  
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VII ฐานะทางการเงนิ 

                    (หนว่ย : ลา้นบาท) 
           30 มิ.ย. 2564         31 ธ.ค. 2563             ผลตา่ง         ผลตา่ง(%) 
สนิทรพัยร์วม 46,358 47,667              (1,309) (3) 
หนีส้นิรวม 19,788 21,099 (1,311) (6) 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม 26,570 26,568 2 -    
 

 ฐานะการเงนิ 

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯมีสินทรพัยร์วมลดลงจากปี 2563 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) จ านวน 
1,309 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3 สว่นใหญ่ลดลงจากที่ดินและงานระหว่างก่อสรา้ง และที่ดินและตน้ทนุในการพฒันา
โครงการรวมจ านวน 1,649 ลา้นบาท และหนีส้นิรวมลดลงจากปี 2563 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) จ านวน 1,311  ลา้น
บาท หรือลดลงรอ้ยละ 6 สว่นใหญ่เนื่องจากจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้และมีเงินกูย้ืมระยะยาวลดลงสทุธิรวม 900 ลา้น
บาท และหุน้กูล้ดลงสทุธิ 100 ลา้นบาท 

 
 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเพิ่มขึน้จากปี 2563 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 
จ านวน 2 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรสทุธิส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 จ านวน 913 ลา้น
บาท และมีองคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ลดลงจ านวน 54 ลา้นบาท เนื่องจากผลขาดทนุในสว่นแบง่ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่นในบรษัิทรว่ม – สทุธิจากภาษีเงินได ้และในเดือนพฤษภาคม 2564 บรษัิทจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิงวด 6 
เดือนหลงัของปี 2563 จ านวน 857 ลา้นบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2564 

 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                                                         (นางสาวอภิญญา  จารุตระกลูชยั) 
       รองกรรมการผูจ้ดัการ 

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


