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ที่บชง 0086/2565 
                      วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
 

เรือ่ง ค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่ 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

 บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั(มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (“บรษัิทฯ”) ขออธิบายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน
ส าหรบัไตรมาสที่ 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และปี 2564 ซึง่มีรายละเอยีด ดงันี ้
 

I รายได้จากการด าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ 

      ไตรมาส 1                                          (หน่วย : ลา้นบาท) 
  2565     2564             ผลแตกตา่ง     %    
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์  1,915   1,868  47  3 
รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม  101 87  14 16 
รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่าอาคารส านกังาน  75 76  (1) (1) 
รายไดอ่ื้น  51 63  (12) (19)  
รวมรายได ้  2,142 2,094      48          2  

สรุปบริษัทฯ มีรายไดร้วมส าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2565 และ 2564 จ านวน  2,142 ลา้นบาท และ 2,094 ลา้น
บาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน  48 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย  ์ส  าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2565 เพิ่มขึน้จ านวน 47 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3  เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  เนื่องจากรายไดจ้ากการขายบา้นพรอ้มที่ดินเพิ่มขึน้จ านวน 
76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน    ในขณะที่รายได้จากการขาย
คอนโดมิเนียมลดลงจ านวน 29 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 32  เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

ในไตรมาส 1 ของปี 2565  บรษัิทฯ เปิดขายโครงการบา้นใหม่ 1 โครงการ มลูคา่โครงการรวม  2,678 ลา้นบาท 
และปิดโครงการบา้น 4 โครงการ 

 

2. รายได้จากธุรกิจโรงแรม  ส  าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2565 เพิ่มขึน้จ านวน 14 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  เนื่องจากการปรบัมาตรการการเดินทางเขา้ประเทศไทยภายใต้โครงการ    
Test & Go (ยกเวน้การกักตวั) รวมถึงโครงการ Sandbox และโครงการ Alternative Quarantine ในช่วงไตรมาส 1 ปี 
2565 ที่ผ่านมา ท าใหม้ีจ านวนนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติเดินทางมาทอ่งเที่ยวประเทศไทยและเขา้พกัโรงแรมเพิ่มมากขึน้          
เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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3. รายได้จากธุรกิจให้เช่าอาคารส านักงาน  ส  าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2565 ลดลงจ านวน 1 ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 1 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน   

 

4. รายได้อื่น ส  าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2565 ลดลงจ านวน 12 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 19 เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น สว่นใหญ่เนื่องจากรายไดค้า่บรกิารสาธารณะลดลงจ านวน 7 ลา้นบาทและก าไร(ขาดทนุ)จาก
อตัราแลกเปลีย่นลดลงจ านวน  4 ลา้นบาท 

  

II ต้นทุนขายแยกตามประเภทธุรกิจ 
                         ไตรมาส 1               (หน่วย : ลา้นบาท) 
 2565 2564   ผลแตกตา่ง    %  
ตน้ทนุการขายอสงัหารมิทรพัย ์     1,263  1,310      (47)    (4)  
ตน้ทนุของธุรกิจโรงแรม 81  115 (34)    (30)   
ตน้ทนุของธุรกิจใหเ้ช่าอาคารส านกังาน 27  27 - -  
รวมตน้ทนุขาย                                         1,371  1,452 (81) (6)  

 ต้นทุนขายรวมส าหรับไตรมาส 1 ของปี 2565 ลดลงจ านวน 81 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  เนื่องจากตน้ทนุการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจ านวน 47 ลา้นบาท คิดเป็นลดลง
รอ้ยละ 4 และตน้ทนุของธุรกิจโรงแรมลดลงจ านวน 34 ลา้นบาทคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 30  ทัง้นีเ้กิดจากการบรหิารจดัการ
ดา้นตน้ทนุท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
 
III ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 

ในไตรมาส 1 ของปี 2565 บรษัิทมีสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มตามวิธีสว่นไดเ้สยีจ านวน 399 ลา้น
บาทเพิ่มขึน้จ านวน 12 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยบรษัิทมีสว่นแบง่
ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 4 แหง่ ตามรายละเอียดดงันีค้ือ                   

                                  ไตรมาส 1        (หน่วย : ลา้นบาท) 
         2565    2564   ผลแตกตา่ง   %                
บมจ. โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์   300           271     29 11   
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซเ์ชียล กรุ๊ป       70 78    (8)  (10)    
กองทนุรวมสิทธิการเช่า 
    อสงัหารมิทรพัยค์วอลิตี ้เฮา้ส ์  37 39      (2) (5)  
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า 
    ควอลิตี ้เฮา้ส ์โฮเทล แอนด ์เรซเิดนซ ์  (8) (1)         (7) n.a  
รวม  399     387 12 3 

 
IV ดอกเบีย้รับ 

     ไตรมาส 1    (หน่วย : ลา้นบาท) 
       2565     2564          ผลแตกตา่ง            %   
ดอกเบีย้รบั 0.5               0.3 0.2         67        
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ดอกเบีย้รบั ส  าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2565 เพิ่มขึน้จ านวน  0.2  ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 67 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

 

V ค่าใช้จ่าย 

                                ไตรมาส 1                  (หน่วย : ลา้นบาท) 
    2565      2564    ผลแตกตา่ง   %   
คา่ใชจ้่ายในการขาย  100 101  (1) (1)  
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  350 365  (15) (4)  
ตน้ทนุทางการเงิน                                 71   84  (13) (15)   
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้                     64 48  16 33  

                                        

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย ส  าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนลดลง
จ านวน 1 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 1      
 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส  าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2565 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนลดลง
จ านวน 15 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 4 ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทฯใหค้วามส าคญัในการควบคุมค่าใชจ้่ายอย่าง
ตอ่เนื่อง 

 

3. ต้นทุนทางการเงิน  ประกอบดว้ยดอกเบีย้จ่าย ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ส  าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2565 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนลดลงจ านวน 13 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 
15 เนื่องจากเงินกูย้ืมและอตัราดอกเบีย้ที่ลดลง 

 

            4. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ส  าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2565 เพิ่มขึน้จ านวน 16 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 33  
เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่ผนัแปรตามผลก าไรการด าเนินงานของบรษัิทฯ ทีเ่พิ่มขึน้ (ไมร่วมสว่นแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม)  

 

VI ก าไรสุทธิ 

         ไตรมาส 1              (หน่วย : ลา้นบาท) 
   2565      2564         ผลแตกตา่ง            %   
ก าไรสทุธิ  585               431 154         36         
   

 ในไตรมาส 1 ของปี 2565 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเพิ่มขึน้จ านวน 154 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 36  เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  ส่วนใหญ่เนื่องจากไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจขาย
อสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มขึน้จ านวน 94 ลา้นบาท  ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้จ านวน 48  ลา้นบาท   รายไดส้ว่นแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มเพิ่มขึน้จ านวน 12 ลา้นบาท  ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจ านวน 15 ลา้นบาท  และ
ตน้ทุนทางการเงินลดลงจ านวน 13 ลา้นบาท  ในขณะที่รายไดอ้ื่นลดลงจ านวน 12 ลา้นบาทและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้
เพิ่มขึน้จ านวน 16 ลา้นบาท  
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VII ฐานะทางการเงนิ 

                    (หน่วย : ลา้นบาท) 
            31 มี.ค. 2565         31 ธ.ค. 2564         ผลแตกตา่ง           (%) 
สินทรพัยร์วม 46,651 46,236              415 1 
หนีส้ินรวม 19,093 19,251 (158) (1) 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 27,558 26,985 573 2 
 

 

 ฐานะการเงนิ 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯมีสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้จากปี 2564 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564) จ านวน 
415 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1  สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้จ านวน  652 ลา้น
บาท  เงินลงทนุในบรษัิทรว่มเพิ่มขึน้จ านวน 361 ลา้นบาท ในขณะที่ที่ดินและงานระหว่างก่อสรา้ง และที่ดินและตน้ทนุ
ในการพฒันาโครงการสทุธิลดลงจ านวน 602 ลา้นบาท  และหนีส้ินรวมลดลงจากปี 2564 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564) 
จ านวน 158 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1 สว่นใหญ่เนื่องจากจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 400 ลา้นบาท  

 
 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเพิ่มขึน้จากปี 2564 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
จ านวน 573 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 เนื่องจากบรษัิทฯมีก าไรสทุธิส าหรบัไตรมาส 1 ของปี 2565 จ านวน 585 ลา้น
บาท และมีองคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ลดลงจ านวน 12 ลา้นบาท เนื่องจากผลขาดทนุในสว่นแบง่ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่นในบรษัิทรว่ม – สทุธิจากภาษีเงินได ้    

 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                                                         (นางสาวอภิญญา  จารุตระกลูชยั) 
       รองกรรมการผูจ้ดัการ 

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


