ที่ บชง 0064/2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ชี้แจงผลการดาเนินงานของบริษทั และบริษัทย่อย สาหรับปี 2561
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทและบริษัทย่อย”) มีผลกาไรสุทธิ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจานวน 339 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
I รายได้จากการดาเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
กาไรจากการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม
รายได้อื่น
รวมรายได้

2561
14,792
1,288

2560
15,872
1,235

ผลแตกต่าง
(1,080)
53

261
16,341

712
283
18,102

(712)
(22)
(1,761)

%
(7)
4
n.a
(8)
(10)

สรุปบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมสาหรับปี 2561 และ 2560 จานวน 16,341 ล้านบาท และ 18,102 ล้านบาท
ตามลาดับ ลดลงจานวน 1,761 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ปี 2561 ลดลงจานวน 1,080 ล้านบาท คิดเป็น ลดลงร้อยละ 7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน ลดลงจานวน 352 ล้านบาท คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 3 และรายได้จากการขายคอนโดมิเนียมลดลงจานวน 728 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 27
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปิดขายโครงการบ้านใหม่จานวน 11 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 10,775
ล้านบาท และเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม่จานวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 805 ล้านบาท และปิดโครงการ
บ้านที่ขายหมดแล้วจานวน 10 โครงการ
2. รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ ปี 2561 เพิ่มขึ้นจานวน 53 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นจานวน 45 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากอัตราการเข้าพักและอัตราค่าที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น
สาหรับรายได้จากธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่าปี 2561 เพิ่มขึ้นจานวน 8 ล้านบาท คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากอัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าพื้นทีเ่ พิ่มขึ้น
(หน้า 1 ของ 4)

3. ก าไรจากการเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นของผู้ ถือ หุ้ น ของบริ ษั ท ร่ ว ม ปี 2561 ลดลงจ านวน 712 ล้ า นบาท
เนื่องจากในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“LHFG”) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
7,545 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อ CTBC Bank Co., Ltd. (“CTBC”) ในราคา 2.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งส่งผลให้ CTBC เข้าเป็นผู้ถือ
หุ้นของ LHFG ในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 35.6 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว และการเพิ่มทุนดังกล่าวทาให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯใน LHFG ลดลงจากร้อยละ 21.3 เป็นร้อยละ 13.7 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว ในไตรมาส 3 ปี 2560
บริษัทจึงได้บันทึกผลกาไรจากการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นดังกล่าวเป็นจานวน 712 ล้านบาท
II ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ปี 2561 บริษัทมีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจานวน 1,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 134 ล้านบาท คิด
เป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทมีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4 แห่ง
ตามรายละเอียด ดังนี้ คือ
(หน่วย : ล้านบาท)
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริมทรพย์และสิทธิการเช่า
ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
รวม

III

2561
1,115
427

2560
970
463

ผลแตกต่าง
145
(36)

%
15
(8)

174

161

13

8

60
1,776

48
1,642

12
134

25
8

ต้นทุนขายแยกตามประเภทธุรกิจ
(หน่วย : ล้านบาท)

ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
รวมต้นทุนขาย

2561
9,519
816
10,335

2560
11,234
777
12,011

ผลแตกต่าง %
(1,715) (15)
39
5
(1,676) (14)

ต้นทุนรวมปี 2561 ลดลงจานวน 1,676 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งผันแปรตามยอดรายได้ของแต่ละประเภทธุรกิจที่เพิ่มขึ้น/ลดลงตามรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในตารางรายได้จากการ
ดาเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ
IV

ค่าใช้จ่าย
(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2561
1,015
2,070
356
541

2560
1,150
2,421
357
343

ผลแตกต่าง %
(135)
(12)
(351)
(14)
(1)
(0.2)
198
58

(หน้า 2 ของ 4)

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2561 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จานวน 135 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 12
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ลดลง 72 ล้านบาท ค่าส่งเสริมการขาย
ลดลงเป็นจานวน 23 ล้านบาท ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะลดลง 38 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมโอนบ้านและที่ดิน ลดลงจานวน 14
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายอื่นเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2561 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจานวน 351 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ
14 ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยตั้งสารองคดีความลดลงจานวน 168 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บ้านและสาธารณูปโภคลดลง 75 ล้านบาท
3. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจานวน 198 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ
58 ซึ่งผันแปรตามผลกาไรจากการดาเนินงานของบริษัทฯ ทีเ่ พิ่มขึ้น
V

กาไรสาหรับปี
(หน่วย : ล้านบาท)

กาไรสาหรับปี

2561
3,801

2560
3,462

ผลแตกต่าง %
339
10

บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสาหรับปี 2561 เพิ่มขึ้นจานวน 339 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่ อน เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรขั้นต้นจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นจานวน 635
ล้านบาท กาไรขั้นต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพิ่มขึ้นจานวน 16 ล้านบาท รายได้อื่นลดลง 22 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายใน
การขายลดลงจานวน 135 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจานวน 351 ล้านบาท กาไรจากการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมลดลง 712 ล้านบาท รายได้ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจานวน 134 ล้าน
บาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจานวน 198 ล้านบาท

VI ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

31 ธันวาคม 2561
54,148
27,878
26,270

31 ธันวาคม 2560
53,059
28,257
24,802

(หน่วย : ล้านบาท)
ผลแตกต่าง
%
1,089
2
(379)
(1)
1,468
6

1. ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 60)
จานวน 1,089 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมี เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
จานวน 405 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจานวน 262 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
จานวน 126 ล้านบาท

(หน้า 3 ของ 4)

หนี้สินรวมลดลงจากปี 2560 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) จานวน 379 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 ส่วนใหญ่
เนื่องจากหุ้นกู้ลดลงสุทธิจานวน 1,800 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจานวน 1,297 ล้านบาท
2. ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุน้ รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560) จานวน 1,468 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ ขึ้นร้อยละ 6 เนื่องจาก
- บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับปี จานวน 3,801 ล้านบาท
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจานวน 78 ล้านบาท เนื่องจากผลขาดทุนในส่วนแบ่งกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม – สุทธิจากภาษีเงินได้
- ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้จานวน 5 ล้านบาท
- ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลจานวน 1,393 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 และเดือนกันยายน 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจานวน 857
ล้านบาท สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ/หรือกาไรสะสม ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย)
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
โทรศัพท์ 0-2677-7000
โทรสาร 0-2677-7011-2

(หน้า 4 ของ 4)

