
 

 

ท่ี CHEWA 64-11/01 
          วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (แกไ้ข) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บทสรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 
ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัมีรายไดร้วม จ านวน  416.64 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 58.91  ส่งผลให้บริษทัมีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน จ านวน 4.69 ลา้นบาท ในขณะท่ี
งวดเดียวกนัของปีก่อนขาดทุน จากการด าเนินงาน 32.49 ลา้นบาท เน่ืองมาจากบริษทัมีรายไดจ้ากยอดโอน
กรรมสิทธ์ิของคอนโดมีเนียมขยายตวั ร้อยละ 258.19ในขณะท่ีรายไดจ้ากโครงการแนวราบลดลง ร้อยละ 
18.74  เม่ือเทียบจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

บริษทัมียอดขายรอรับรู้รายได ้(Backlog) ณ 30 กนัยายน 2564 ทั้งหมดจ านวน  1,759 ลา้นบาท และ
คาดว่าจะทยอยโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2564 จ านวน 437.70 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือ 1,321.30 ลา้นบาทเร่ิมโอน
กรรมสิทธ์ิในไตรมาส 3 ปี 2565  
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน ส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน 2564
  

 

 

 

  

 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็

 ไตรมำส 

3/64

 ไตรมำส 

3/63 เปลีย่นแปลง %

 ไตรมำส 

3/64

 ไตรมำส 

3/63 เปลีย่นแปลง %

รำยได้

     รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 416.64        262.19        154.45        58.91          1,564.32     897.42        666.90        74.31          

     รายไดอ้ืน่ 13.66          3.85             9.81             254.75        36.74          14.40          22.34          155.14        

รวมรำยได้ 430.30        266.04        164.26        61.74          1,601.06     911.82        689.24        75.59          

คำ่ใชจ้ำ่ย

     ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย ์ 305.17        200.65        104.52        52.09          1,159.30     698.99        460.31        65.85          

     คา่ใชจ้า่ยในการขาย 46.06          40.14          5.92             14.75          155.31        126.79        28.52          22.49          

     คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 46.56          45.01          1.55             3.44             144.21        136.01        8.20             6.03             

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย 397.79        285.80        111.99        39.18          1,458.82     961.79        497.03        51.68          

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในกำรรว่มคำ้ 32.51          (19.76) 52.27          264.54        142.24        (49.97) 192.21        384.65        

และบรษิทัรว่มคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงินและคำ่จำ่ยภำษเีงินได ้

ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ (1.92) (1.42) (0.50) (35.21) (6.01) (6.76) 0.75             11.09          

ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม (0.98) (1.01) 0.03             2.97             (3.04) (2.12) (0.92) (43.40)

ก ำไรก่อนคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงินและคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงินได ้ 29.61          (22.19) 51.80          233.45        133.19        (58.85) 192.04        326.32        

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 23.00          24.50          (1.50) (6.12) 62.83          37.56          25.27          67.28          

ก ำไรก่อนคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงินได ้ 6.61            (46.69) 53.30          114.16        70.36          (96.41) 166.77        172.98        

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (1.92) 14.20          (16.12) (113.52) (15.89) 19.69          (35.58) (180.70)

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน 4.69            (32.49) 37.18          114.44        54.47          (76.72) 131.19        171.00        

ก าไรส าหรบังวดจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ -                   206.76        (206.76) (100.00) -                   213.80        (213.80) (100.00)

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธสิ ำหรบังวด 4.69            174.27        (169.58) (97.31) 54.47          137.08        (82.61) (60.26)

อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 26.76% 23.47% 25.89% 22.11%

อตัรำก ำไรสุทธิ 1.09%         (12.21%) 3.40%         (8.41%)

ส ำหรบังวดสำมเดอืน ส ำหรบังวดเกำ้เดอืน

หน่วย : ล้านบาท 



 

 

      

รายได้จากผลการด าเนินงาน 
1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  

ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 มีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์จ านวน 416.64 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 96.83 ของรายไดร้วม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 154.45 ลา้นบาท หรือเพิ่มร้อย
ละ  58.91 โดยแบ่งเป็น  

- รายไดจ้ากโครงการคอนโดมีเนียม จ านวน 263.37 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 63.21 ของรายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 189.90 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 258.19 เน่ืองจากในไตรมาส 1/2564 บริษทัมีโครงการคอนโดใหม่ท่ีสร้าง

เสร็จและเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิ คือ โครงการชีวาทยั ฮอลลม์าร์ค ลาดพร้าว-โชคชยั 4 ซ่ึงเป็นรายได้

หลกั จ านวน 122.17 ลา้นบาท นอกจากน้ีมีส่วนท่ีเหลือท่ีทยอยรับรู้รายไดจ้ากโครงการท่ีผ่านมา

อีกทั้งหมด 4 โครงการ โดยในไตรมาส 3/2564 โครงการชีวาทยัเกษตร-นวมินทร์รับรู้รายได้ 

จ านวน 92.52 ลา้นบาท 

- รายไดจ้ากโครงการแนวราบ จ านวน 153.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 36.79 ของรายไดจ้ากการ

ขายอสังหาริมทรัพย  ์ซ่ึงลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 35.35 ลา้นบาท หรือลดลง

ร้อยละ 18.74   บริษทัไม่มีโครงการเปิดตวัใหม่ในไตรมาส 3/2564 
 

หมายเหตุ: เน่ืองจากในช่วงไตรมาส 3/2563 บริษทัได้จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(โรงงานส าเร็จรูปใหเ้ช่า 10 โรงงาน) จึงท าใหใ้นปี 2564 ไม่มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบริการ 

2. รายได้อ่ืน 

บริษทัมีรายไดอ่ื้นๆ จ านวน 13.66 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.17 ของรายไดร้วม ในไตรมาส 3/2564 
บริษทัมีรายไดอ่ื้นๆ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 9.81 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 254.75 

ต้นทุนขายและก าไรข้ันต้น 

ส าหรับไตรมาส 3/2564 บริษทัมีตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์จ านวน 305.17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
73.24 ของรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน  104.52 ลา้น
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  52.09 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยอดรับรู้รายไดท่ี้เพิ่มขึ้น  และอตัราก าไรขั้นตน้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย ์อยู่ท่ีร้อยละ 26.76 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.28 จะเห็นว่าบริษทัมีการ
บริหารจดัการตน้ทุนและราคาขายไดดี้ยิง่ขึ้น โดยบริษทัมีก าไรขั้นตน้ จ านวน  111.48 ลา้นบาท  

 

 



 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ส าหรับไตรมาส 3/2564 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม จ านวน 92.62 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 22.23 ของรายไดร้วม  เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 7.47 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.19 
ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นสอดคลอ้งตามยอดรับรู้รายได ้หากเทียบกบัอตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อ
รายไดร้วม (SG&A) จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ลดลงจากร้อยละ 32.48 เป็นร้อยละ 22.23 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทั ชีวาทยั 
ฮพั ซูน จ ากดั (“CTHS”) บริษทัถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 และ บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (“CWH”) บริษทัถือ
หุ้นสัดส่วนร้อยละ 70 ท าให้บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในไตรมาสท่ี 3 จ านวน 
1.92 ลา้นบาท  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทั กมลา 
ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั บริษทัไดท้ าสัญญาร่วมทุนถือหุน้สัดส่วน ร้อยละ 25 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมในไตรมาสท่ี 3  จ านวน 0.98 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 3/2564 บริษทัและบริษทัย่อย มีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 
จ านวน 4.69 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน 37.18 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
114.44 และมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 1.09 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ส าหรับ 30 กนัยายน 2564 เทียบกบั 31 ธันวาคม 2563 

               

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 30 ก.ย. 64 31 ธ.ค. 63 เปลีย่นแปลง %

สนิทรพัยร์วม 6,421.95                6,683.01                (261.06)                  (3.91)    

หนีส้นิรวม 4,533.25                4,822.12                (288.87)                  (5.99)    

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,888.70                1,860.89                27.81                     1.49      

(หน่วย : ลา้นบาท)



 

 

 

 

สินทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วม จ านวน 6,421.95 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 261.06
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.91  ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของสินคา้คงเหลือท่ีบริษทัฯ เน่ืองจาก
บริษทัมียอดโอนกรรมสิทธิท่ีเพิ่มขึ้น 

 
หนีสิ้นรวม 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัมีหน้ีสินรวมจ านวน 4,533.25 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 
288.87 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 5.99 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากการช าระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
เน่ืองจากมียอดโอนกรรมสิทธ์ิเพิ่มขึ้น  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจ านวน 1,888.70 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 
27.81 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.49 เน่ืองจากบริษทัมีก าไรสุทธิจากด าเนินงานในช่วงไตรมาส 1, 2 และ
3 ของปี 2564 สุทธิจากการจ่ายเงินปันผล จ านวน 26.65 ลา้นบาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

      ขอแสดงความนบัถือ  

 

---------------------------------  

       (นายบุญ ชุน เกียรติ) 

          กรรมการผูจ้ดัการ 


