
 

 

ที CHEWA 64-08/01 

          วนัที 9  สิงหาคม  2564 

เรือง คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ สําหรับงวดสามเดือน สินสุด ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บทสรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน 

สําหรับไตรมาส  ปี 2564 บริษทัมีรายไดร้วม จาํนวน  544.51 ลา้นบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 64.42  ส่งผลใหบ้ริษทัมีผลกาํไรสุทธิ จาํนวน 19.66 ลา้นบาท เพิมขนึจากงวดเดียวกนัของ

ปีก่อนร้อยละ 273.22 เนืองมาจากบริษทัมีรายไดจ้ากยอดโอนกรรมสิทธิของคอนโดมีเนียมขยายตวั ร้อยละ 

.  ในขณะทีรายไดจ้ากโครงการแนวราบลดลง ร้อยละ .   เมือเทียบจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

บริษทัมียอดขายรอรับรู้รายได ้(Backlog) ณ 30 มิถุนายน  ทงัหมดจาํนวน  1,548 ลา้นบาท และ

คาดว่าจะทยอยโอนกรรมสิทธิในปี 2564 จํานวน 349 ล้านบาท ส่วนทีเหลือ 1,199 ล้านบาทเริมโอน

กรรมสิทธิในไตรมาส 3 ปี 2565  

ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สินสุด ณ วันที  มิถุนายน 

2564  

               หน่วย: ลา้นบาท 

 

 

 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

 ไตรมาส 

2/2564

 ไตรมาส 

2/2563
เปลียนแปลง %

 ไตรมาส 

2/2564

 ไตรมาส 

2/2563
เปลียนแปลง %

รายได้

     รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 530.43       315.92       214.51       67.90          1,147.68   635.23       512.46       80.67    

     รายไดอื้น 14.08         15.25         (1.17) (7.67) 23.08         29.15         (6.07) (20.84)

รวมรายได้ 544.51       331.17       213.34       64.42          1,170.76   664.38       506.38       76.22    

ค่าใช้จ่าย

     ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์  394.70       249.05       145.65       58.48          854.13       498.34       355.79       71.40    

     คา่ใชจ้า่ยในการขาย 58.43         41.08         17.35         42.23          109.25       88.16         21.09         23.92    

     คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 40.47         47.06         (6.59) (14.00) 97.66         100.68       (3.02) (3.00)

รวมค่าใช้จ่าย 493.60       337.19       156.41       46.39          1,061.03   687.18       373.86       54.40    

กําไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนินงาน 50.91         (6.02) 56.93         945.68        109.73       (22.80) (132.53) (581.28)

สว่นแบง่กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการรว่มคา้ (2.18) (1.26) (0.92) (73.02) (4.10) (0.69) (3.40) (492.62)

สว่นแบง่กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม (1.07) (2.52) 1.45           57.54          (2.06) (5.75) 3.69           64.12    

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 47.66         (9.80) 57.46         586.33        103.57       (29.24) (132.81) (454.18)

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน 22.28         5.12           17.16         335.16        (39.83) (13.43) (26.40) (196.55)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 25.38         (14.92) 40.30         270.11        63.74         (42.67) 106.41       249.37 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ (5.72) 3.57           (9.29) (260.22) (13.97) 5.48           (19.45) (354.81)

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิสําหรับงวด 19.66         (11.35) 31.01         273.22        49.77         (37.19) 86.96         233.82 

อัตรากําไรขันต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 25.59% 21.17% 4.42% 25.58% 21.55%

อัตรากําไรสุทธิ 3.61%       (3.43%) 4.25%       (5.60%)

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน



 

 

 

รายได้จากผลการดําเนินงาน 

1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  

สําหรับไตรมาส  ปี 4 มีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 530.43 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 97.42 ของรายไดร้วม เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน .  ลา้นบาท หรือเพิมร้อย

ละ  67.90 โดยแบ่งเป็น  

- รายได้จากโครงการคอนโดมีเนียม จาํนวน .  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.99 ของรายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ซึงเพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน .  ลา้นบาท 

หรือเพิมขึนร้อยละ .  เนืองจากในไตรมาส /  บริษทัมีโครงการคอนโดใหม่ทีสร้าง

เสร็จและเริมโอนกรรมสิทธิ ทงัหมด 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการชีวาทยั ฮอลลม์าร์ค ลาดพร้าว-

โชคชยั 4 ซึงเป็นรายไดห้ลกั จาํนวน .  ลา้นบาท โครงการชีวาทยั เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ 

นอกจากนีมีส่วนทีเหลือทีทยอยรับรู้รายไดจ้ากโครงการทีผา่นมาอีกทงัหมด  โครงการ โดยใน

ไตรมาส /  โครงการชีวาทยัเกษตร-นวมินทร์รับรู้รายได ้จาํนวน .  ลา้นบาท 

- รายไดจ้ากโครงการแนวราบ จาํนวน .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการ

ขายอสังหาริมทรัพย ์ซึงลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน 33.76 ลา้นบาท หรือลดลง

ร้อยละ 15.02   บริษทัไม่มีโครงการเปิดตวัใหม่ในไตรมาส /  
 

หมายเหตุ: เนืองจากในช่วงไตรมาส 3/2563 บริษทัได้จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

(โรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่า 10 โรงงาน) จึงทาํใหใ้นปี 2564 ไม่มีรายไดจ้ากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ 

2. รายได้อืน 

บริษทัมรีายไดอื้นๆ จาํนวน .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดร้วม ในไตรมาส 2/2564 

บริษทัมรีายไดอื้นๆ ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 1.17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.67 

ต้นทุนขายและกําไรขันต้น 

สําหรับไตรมาส 2/2564 บริษทัมีตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 394.70 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

.  ของรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ซึงเพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน  .  ลา้น

บาท หรือเพิมขนึร้อยละ  .  ซึงสอดคลอ้งกบัยอดรับรู้รายไดที้เพิมขึน  และอตัรากาํไรขนัตน้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย ์อยู่ทีร้อยละ .  เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ .  จะเห็นว่าบริษทัมีการ

บริหารจดัการตน้ทุนและราคาขายไดดี้ยงิขึน โดยบริษทัมีกาํไรขนัตน้ จาํนวน  .  ลา้นบาท  

 

 



 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

สําหรับไตรมาส /2564 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม จาํนวน 98.90 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 18.16 ของรายไดร้วม  เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 10.76 ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 12.21 

ซึงค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนสอดคลอ้งตามยอดรับรู้รายได ้หากเทียบกบัอตัราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ

รายไดร้วม (SG&A) จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ลดลงจากร้อยละ 27.90 เป็นร้อยละ 18.16 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทั ชีวาทยั 

ฮพั ซูน จาํกดั (“CTHS”) บริษทัถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 และ บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั (“CWH”) บริษทัถือ

หุน้สัดส่วนร้อยละ 70 ทาํให้บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ จาํนวน 4.10 ลา้นบาท  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทั กมลา 

ซีเนียร์ ลิฟวิง จาํกดั บริษทัไดท้าํสัญญาร่วมทุนถือหุน้สัดส่วน ร้อยละ 25 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 2.06 ลา้นบาท 

ทงันี บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั ซึงเป็นผูพ้ฒันา  โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ ฮาร์ท สุขุมวิท 62/1 มูลค่า

โครงการ 160 ลา้นบาท และโครงการฮาร์ท สุขุมวิท 36 มูลค่าโครงการ 270 ลา้นบาท และสําหรับบริษทั 

กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง จาํกดั เป็นผูพ้ฒันาโครงการ Otium Phuket มูลค่าโครงการ ,  ลา้นบาท อยู่ระหว่าง

พฒันาโครงการ 

กาํไรสุทธิ  

จากผลการดาํเนินงานไตรมาส /2564 บริษทัและบริษทัย่อย มีผลกาํไรสุทธิ จาํนวน 19.66 ลา้นบาท 

ซึงเพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ .  และมีอตัรากาํไร

สุทธิร้อยละ .  

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน สําหรับ  มิถุนายน 2564 เทียบกบั  ธันวาคม 2563 

              หน่วย: ลา้นบาท 

 

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 31/12/63 30/06/64 เปลียนแปลง ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 6,683.01          6,516.05          (166.96)            (2.56)       

หนสิีนรวม 4,822.12          4,632.04          (190.08)            (4.10)       

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,860.89          1,884.00          23.11                1.23        



 

 

สินทรัพย์รวม 

ณ วนัที  มิถุนายน 2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วม จาํนวน 6,516.05 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 166.96 

ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.56  ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของสินคา้คงเหลือทีบริษทัฯ เนืองจาก

บริษทัมียอดโอนกรรมสิทธิทีเพิมขนึ 

 

หนีสินรวม 

ณ วนัที  มิถุนายน 2564 บริษทัมีหนีสินรวมจาํนวน 4,632.04 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 

.  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ .  ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากการชาํระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

เนืองจากมียอดโอนกรรมสิทธิเพิมขนึ รวมถึงมีการชาํระคืนหุน้กูใ้นไตรมาส /  อีกดว้ย  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัที 30 มิถุนายน  มีจาํนวน 1,884.00 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน จาํนวน 

23.11 ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 1.23 เนืองจากบริษทัมีกาํไรสุทธิจากดาํเนินงานในช่วงไตรมาส  และ

ไตรมาส 2 ของปี  สุทธิจากการจ่ายเงินปันผล จาํนวน .  ลา้นบาท 

 

จึงเรียนมาเพือทราบ  

      ขอแสดงความนบัถือ  

 

-----------ลงชือ------------  

       (นายบุญ ชุน เกียรติ) 

          กรรมการผูจ้ดัการ 


