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ที่บชง. 0202/2564 
                      วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 
 

เรือ่ง ค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่ 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

 บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (“บรษัิทฯ”) ขออธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน
ส าหรบัไตรมาสที่ 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และปี 2563 ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 
I รายได้จากการด าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
     ไตรมาส 3               สะสม 9 เดือน  
   2564   2563   ผลแตกตา่ง     %   2564   2563 ผลแตกตา่ง   % 
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 1,447 2,373 (926) (39)  5,278 6,233 (955) (15) 
รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 67 40 27 68 219 253 (34) (13) 
รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ชา่อาคารส  านกังาน 74 77 (3) (4) 229 230 (1) (0.4) 
รายไดอ่ื้น 57 59 (2) (3) 177 170 7 4 
รวมรายได ้ 1,645 2,549 (904) (35)        5,903 6,886       (983) (14) 

       
สรุปบริษัทฯ มีรายได้รวมส าหรบัไตรมาส 3 ของปี 2564 และ 2563 จ านวน 1,645 ลา้นบาทและ 2,549      

ลา้นบาท ตามล าดับ ลดลงจ านวน 904 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานงวด
เดียวกนัของปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ส  าหรบัไตรมาส 3 ของปี 2564 ลดลงจ านวน  926 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 39 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 เนื่องจากรายไดจ้ากการขายบา้นพรอ้มที่ดินลดลงจ านวน        
728 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 35 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563  และรายไดจ้ากการขายคอนโดมิเนียม
ลดลงจ านวน 198 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 73  เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 เนื่องจากผลกระทบจาก 
ศนูยบ์ริหารสถานการณโ์ควิด -19 (ศบค.) เรื่องการปิดแคมป์คนงานและหยุดก่อสรา้ง เพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของ 
Covid – 19 

ในช่วง 9 เดือนของปี 2564  บริษัทฯ เปิดขายโครงการบ้านใหม่ 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม  2,565        
ลา้นบาท และปิดโครงการบา้น 7 โครงการ 

 

2. รายได้จากธุรกิจโรงแรม ส  าหรบัไตรมาส 3 ของปี 2564 เพิ่มขึน้จ านวน 27ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 68         
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปี 2563 สว่นใหญ่เนื่องจากบริษัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้จากการเขา้รว่มโครงการสถานที่   
กกัตวัทางเลอืก(ASQ) ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน ปี 2563 
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3. รายได้จากธุรกิจให้เช่าอาคารส านักงาน ส  าหรบัไตรมาส 3 ของปี 2564 ลดลงจ านวน 3 ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 4   เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563   

 

4. รายได้อื่น ส  าหรบัไตรมาส 3 ของปี 2564 ลดลงจ านวน 2 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 3 เมื่อเปรยีบเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปี 2563   

  

II ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ในไตรมาส 3 ของปี 2564 บริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวน 287   
ลา้นบาท ลดลงจ านวน 122 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปี 2563 โดยบริษัทมี
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 4 แหง่ ตามรายละเอียดดงันี ้คือ     

             
          (หน่วย : ลา้นบาท) 
         ไตรมาส 3              สะสม 9 เดือน  
       2564    2563   ผลแตกตา่ง   %               2564   2563 ผลแตกตา่ง    % 
บมจ. โฮมโปรดกัส ์เซ็นเตอร ์  173           278 (105) (38) 728 713 15 2 
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเ์ชียล กรุป๊        87             73 14 19 222 283 (61) (22) 
กองทนุรวมสิทธิการเชา่ 
    อสงัหารมิทรพัยค์วอลิตี ้เฮา้ส ์                   35             49  (14) (29) 113 132 (19) (14) 
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพยแ์ละสิทธิการเชา่ 
    ควอลิตี ้เฮา้ส ์โฮเทล แอนด ์เรซิเดนซ ์ (8)           9 (17) (189) (7) 23 (30) (130) 
รวม 287           409    (122) (30) 1,056           1,151                (95)        (8)          

III ดอกเบีย้รับ 

            ไตรมาส 3             สะสม 9 เดือน  
   2564   2563   ผลแตกตา่ง     %   2564   2563 ผลแตกตา่ง   % 
ดอกเบีย้รบั 0.3 0.5 (0.2) (40)  2 5 (3) (60) 
 
 

IV ต้นทุนขายแยกตามประเภทธุรกิจ 
            (หน่วย : ลา้นบาท) 
     ไตรมาส 3                สะสม 9 เดือน  
   2564   2563   ผลแตกตา่ง    %   2564  2563 ผลแตกตา่ง     % 
ตน้ทนุการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 1,027 1,642 (615) (37) 3,684 4,252 (568) (13) 
ตน้ทนุของธุรกิจโรงแรม 73 94 (21) (22) 290 315 (25) (8) 
ตน้ทนุของธุรกิจใหเ้ชา่อาคารส  านกังาน 26 29 (3) (10) 81 86 (5) (6) 
รวมตน้ทนุขาย                                      1,126 1,765 (639) (36) 4,055 4,653 (598) (13) 

 ตน้ทนุขายรวมส าหรบัไตรมาส 3 ของปี 2564 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2563 จ านวน 639 ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 36 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากต้นทุนการขายอสังหาริมทรพัย์ซึ่งผันแปรตามยอดรายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัยท์ีล่ดลง 
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V ค่าใช้จ่าย 

                                             (หน่วย : ลา้นบาท) 
     ไตรมาส 3                   สะสม 9 เดือน  
   2564   2563   ผลแตกตา่ง    %   2564   2563   ผลแตกตา่ง   %  
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 78 113 (35) (31) 272 309 (37) (12) 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 350 343 7 2 1,068 1,069 (1) (0.1) 
ตน้ทนุทางการเงิน                                      84  97 (13) (13) 250 299 (49) (16) 
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้                    31 66 (35) (53) 140 168 (28) (17)
  

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย ในไตรมาส 3 ของปี 2564 ลดลงจ านวน  35 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 31 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563  สว่นใหญ่เนื่องจากคา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ธรรมเนียมโอนลดลง  ซึง่ผนัแปร
ตามรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ี่ลดลง  เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 
 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาส 3 ของปี 2564 เพิ่มขึน้จ านวน  7 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563  

 

3. ต้นทุนทางการเงิน ตน้ทนุทางการเงิน ประกอบดว้ยดอกเบีย้จ่าย ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งในไตรมาส 3 ของปี 2564 ลดลงจ านวน 13 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกนัของปี 2563 เนื่องจากเงินกูย้ืมและอตัราดอกเบีย้ที่ลดลง 

 

            4. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในไตรมาส 3 ของปี 2564 ลดลงจ านวน 35 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 53 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563  

 

VI ก าไรสุทธิ 

           (หน่วย : ลา้นบาท) 
                ไตรมาส 3                 สะสม 9 เดือน  
 2564  2563 ผลแตกตา่ง     %     2564   2563      ผลแตกตา่ง    %  
ก าไรสทุธิ 263   575 (312)         (54)             1,176      1,544          (368)        (24)            
 
    

 ในไตรมาส 3 ของปี 2564 บริษัทฯมีก าไรสุทธิลดลงจ านวน  312 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 54 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานงวดเดียวกนัของปี 2563  สว่นใหญ่เนื่องจากก าไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหาริมทรพัย์
ลดลงจ านวน  311 ลา้นบาท   สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มลดลงจ านวน 122 ลา้นบาท  และคา่ใชจ้่ายในการ
บริหารเพิ่มขึน้จ านวน 7 ลา้นบาท ในขณะที่ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้จ านวน  48 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการ
ขายลดลงจ านวน  35 ลา้นบาท ตน้ทนุทางการเงินลดลงจ านวน 13 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดล้ดลงจ านวน 35  
ลา้นบาท 
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VII ฐานะทางการเงนิ 

                    (หนว่ย : ลา้นบาท) 
           30 ก.ย. 2564         31 ธ.ค. 2563             ผลแตกตา่ง   ผลแตกตา่ง(%) 
สนิทรพัยร์วม 46,427 47,667              (1,240) (3) 
หนีส้นิรวม 19,973 21,099 (1,126) (5) 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม 26,454 26,568 (114) (0.4)    
 

 ฐานะการเงนิ 

 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯมีสินทรพัยร์วมลดลงจากปี 2563 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) จ านวน  
1,240 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3 สว่นใหญ่ลดลงจากที่ดินและงานระหวา่งก่อสรา้ง และที่ดินและตน้ทนุในการพฒันา
โครงการรวมจ านวน 1,549 ลา้นบาท และหนีส้ินรวมลดลงจากปี 2563 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) จ านวน 1,126     
ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5 สว่นใหญ่เนื่องจากจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้และมีเงินกูย้ืมระยะยาวลดลงสทุธิรวม 1,099 
ลา้นบาท และหุน้กูล้ดลงสทุธิ 102 ลา้นบาท 

 
 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมลดลงจากปี 2563 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 
จ านวน 114 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรสทุธิส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 จ านวน 1,176 
ลา้นบาท และมีองคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ลดลงจ านวน 112 ลา้นบาท เนื่องจากผลขาดทนุในสว่นแบ่งก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรว่ม – สทุธิจากภาษีเงินได ้ และในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากก าไร
สทุธิงวด 6 เดือนหลงัของปี 2563 จ านวน 857 ลา้นบาท ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที่ 22 เมษายน 2564 และในเดือนกนัยายน 2564 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจ านวน 321 ลา้นบาท ตามมติที่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 6/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม 2564 

 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                                                         (นางสาวอภิญญา  จารุตระกลูชยั) 
       รองกรรมการผูจ้ดัการ 

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


