
 

 

 ไตรมาส 

1/2564

 ไตรมาส 

1/2563

 เพิม่ขึ้น 

(ลดลง)
ร้อยละ

รายได้
     รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 617.25              319.31              297.94              93.31            
     รายไดจ้ากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ -                         9.24                   (9.24) (100.00)
     รายไดอ่ื้น 8.99                   4.64                   4.35                   93.75            
รวมรายได้ 626.24              333.19              293.05              87.95            
ค่าใช้จ่าย
     ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย ์ 459.42              249.28              210.14              84.30            
     ตน้ทนุการให้เช่าโรงงานและบริการ -                         3.25                   (3.25) (100.00)
     ค่าใชจ่้ายในการขาย 50.82                 50.33                 0.49                   0.97              
     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 57.19                 47.12                 10.07                 21.37            
รวมค่าใช้จ่าย 567.43              349.98              217.45              62.13            
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 58.81                 (16.79) 75.60                 450.27          
และบริษทัร่วมค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าจ่ายภาษเีงินได้

ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการร่วมคา้ (0.99) 0.57                   (1.56) (273.68)
ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (1.91) (3.24) (1.33) (41.05)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 55.91                 (19.46) 75.37                 387.31          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 17.55                 8.31                   9.24                   111.19          

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 38.36                 (27.77) 66.13                 238.13          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (8.25) 1.91                   (10.16) (531.94)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด 30.11                 (25.86) 55.97                 216.43          
อัตราก าไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 25.57% 21.93%
อัตราก าไรสุทธิ 4.81% -7.76%

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือน

ท่ี CHEWA 64-05/01 
         วนัท่ี 17  พฤษภาคม  2564 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บทสรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 
ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัมีโครงการคอนโดมีเนียมใหม่ท่ีเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิ จ านวน 2 

โครงการ มูลค่าโครงการรวม 2,100 ลา้นบาท ไดแ้ก่ โครงการชีวาทยั เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ มูลค่าโครงการ 
1,000 ลา้นบาท  และโครงการชีวาทยั ฮอลลม์าร์ค ลาดพร้าว-โชคชยั 4 เฟส 1 มูลค่าโครงการ 1,100 ลา้นบาท 
ท าให้บริษทัมีรายไดร้วม จ านวน  626.24 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 87.95  ส่งผล
ให้บริษทัมีผลก าไรสุทธิ จ านวน 30.11  ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 216.43 สาเหตุ
อนัเน่ืองมาจากบริษทัมีรายไดจ้ากยอดโอนกรรมสิทธ์ิของคอนโดมีเนียมขยายตวั ร้อยละ 253.13 แมร้ายได้
จากโครงการแนวราบลดลง ร้อยละ 25.76  เม่ือเทียบจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

บริษทัมียอดขายรอรับรู้รายได ้(Backlog) ณ 31 มีนาคม 2564 ทั้งหมดจ านวน  2,173.09 ลา้นบาท 
และคาดว่าจะทยอยโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2564 จ านวน 1,313.29 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือ 859.80 ลา้นบาทเร่ิม
โอนกรรมสิทธ์ิในไตรมาส 3 ปี 2565  
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564  
                            หน่วย: ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายได้จากผลการด าเนินงาน 
1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 มีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์จ านวน 617.25 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 98.56 ของรายไดร้วม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 297.94 ลา้นบาท หรือเพิ่มร้อย
ละ  93.31 โดยแบ่งเป็น  

- รายไดจ้ากโครงการคอนโดมีเนียม จ านวน 481.39 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 77.99 ของรายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 345.07 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 253.13 เน่ืองจากในไตรมาส 1/2564 บริษทัมีโครงการคอนโดใหม่ท่ีสร้าง

เสร็จและเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิ ทั้งหมด 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชีวาทยั ฮอลลม์าร์ค ลาดพร้าว-

โชคชยั 4 ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกั จ านวน 325.97 ลา้นบาท และ โครงการชีวาทยั เรสซิเดนซ์ ทอง

หล่อ นอกจากน้ีมีส่วนท่ีเหลือท่ีทยอยรับรู้รายไดจ้ากโครงการท่ีผา่นมาอีกทั้งหมด 3 โครงการ 

- รายไดจ้ากโครงการแนวราบ จ านวน 135.86 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.01 ของรายไดจ้ากการ

ขายอสังหาริมทรัพย  ์ซ่ึงลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 47.13 ลา้นบาท หรือลดลง

ร้อยละ 25.76   ซ่ึงในไตรมาส 1/2564 บริษทัไม่มีโครงการใหม่ท่ีรับรู้รายได้ได ้ดั้งนั้นรายได้

ทั้งหมดเป็นการทยอยรับรู้รายไดจ้ากโครงการท่ีผา่นมาอีก ทั้งหมด 7 โครงการ 
 

หมายเหตุ: เน่ืองจากในช่วงไตรมาส 3/2563 บริษทัได้จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(โรงงานส าเร็จรูปใหเ้ช่า 10 โรงงาน) จึงท าใหใ้นปี 2564 ไม่มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบริการ 

2. รายได้อ่ืน 

บริษทัมีรายได้อ่ืนๆ จ านวน 8.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.44 ของรายได้รวม ซ่ึงรายได้อ่ืนๆ 
ประกอบด้วย รายได้จากการบริหารจดัการแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ดอกเบ้ียรับ เป็นตน้ ซ่ึงไตรมาส 1/2564 
บริษทัมีรายไดอ่ื้นๆ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 4.35 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 93.75 

ต้นทุนขายและก าไรข้ันต้น 

ส าหรับไตรมาส 1/2564 บริษทัมีตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์จ านวน 459.42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
74.43 ของรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน  210.14 ลา้น
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  84.30 ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัยอดรับรู้รายได้ท่ีเพิ่มขึ้น  และอตัราก าไรขั้นตน้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย ์อยูท่ี่ร้อยละ 25.57 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.64 จะเห็นวา่บริษทัมีการ
บริหารจดัการตน้ทุนและราคาขายไดดี้ยิง่ขึ้น โดยบริษทัมีก าไรขั้นตน้ จ านวน  157.83 ลา้นบาท  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ส าหรับไตรมาส 1/2564 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม จ านวน 108.01 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 17.25 ของรายไดร้วม  เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 10.56 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.84 



 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 เพิม่ขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
สินทรัพย์รวม 6,648.38                 6,683.01              (34.63)                    (0.52)      
หนีสิ้นรวม 4,757.38                 4,822.12              (64.74)                    (1.34)      

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,891.00                 1,860.89              30.11                      1.62       

ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นสอดคลอ้งตามยอดรับรู้รายได ้หากเทียบกบัอตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อ
รายไดร้วม (SG&A) จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ลดลงจากร้อยละ 29.25 เป็นร้อยละ 17.25 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทั ชีวาทยั 
ฮพั ซูน จ ากดั (“CTHS”) บริษทัถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 และ บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (“CWH”) บริษทัถือ
หุน้สัดส่วนร้อยละ 70 ท าใหบ้ริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ จ านวน 0.99 ลา้นบาท  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทั กมลา 
ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั บริษทัไดท้ าสัญญาร่วมทุนถือหุน้สัดส่วน ร้อยละ 25 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วม จ านวน 1.91 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันา 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ ฮาร์ท สุขุมวิท 62/1 มูลค่า
โครงการ 160 ลา้นบาท และโครงการฮาร์ท สุขุมวิท 36 มูลค่าโครงการ 270 ลา้นบาท และส าหรับบริษทั 
กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั เป็นผูพ้ฒันาโครงการ Otium Phuket มูลค่าโครงการ 4,408 ลา้นบาท อยู่ระหว่าง
พฒันาโครงการ 

ก าไรสุทธ ิ 

จากผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2564 บริษทัและบริษทัย่อย มีผลก าไรสุทธิ จ านวน 30.11 ลา้นบาท 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 55.97 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 216.43 และมีอตัราก าไร
สุทธิร้อยละ 4.81 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ส าหรับ 31 มีนาคม 2564 เทียบกบั 31 ธันวาคม 2563 

              หน่วย: ลา้นบาท 

 

 

 

สินทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วม จ านวน 6,648.38 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 34.63 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.52  โดยในไตรมาส 1/2564 บริษทัฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มขึ้น จึงท าให้สินคา้คงเหลือลดลงสุทธิประมาณ 68 ลา้นบาท และสินทรัพยร์ายการอ่ืนท่ีเพิ่มขี้น เช่น เงิน
สด เงินใหกู้ย้มื และสินทรัพยอ่ื์นเพิ่มขึ้น จ านวน 34 ลา้นบาท ท าใหสิ้นทรัพยร์วมลดลงจากปีก่อน 
หนีสิ้นรวม 



 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีหน้ีสินรวมจ านวน 4,757.38 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 
64.74 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 1.34 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากการช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 
เน่ืองจากมียอดโอนกรรมสิทธ์ิเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการช าระคืนหุน้กูอี้กดว้ย  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 1,891 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 30.11 
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 เน่ืองจากบริษทัมีก าไรสุทธิจากด าเนินงานของไตรมาส 1/2564  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

      ขอแสดงความนบัถือ  

 

-----------ลงช่ือ------------  

       (นายบุญ ชุน เกียรติ) 

          กรรมการผูจ้ดัการ 


