
 

 

ท่ี CHEWA 63-11/01 
         วนัท่ี 12  พฤศจิกายน  2563 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 3/2563 และงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บทสรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 
 ช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ท่ีผ่านมาถึงแมว้่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสจะเร่ิมคล่ีคลายลง แต่
ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในประเทศหดตวัลงหลงัจากได้รับผลกระทบโควิด-19 และคาดว่าจะส่งผลกระทบ
อย่างต่อเน่ือง ท าให้ภาพรวมของเศรษฐกิจยงัมีแนวโนม้ชะลอตวัตามสภาวะเศรษฐกิจโลก และส าหรับภาค
อสังหาริมทรัพยเ์องก็ไดรั้บการสนับสนุนจากมาตราการต่างๆ ทั้งภาครัฐในการลดค่าธรรมเนียมการโอน 
เหลือ 0.01% และค่าธรรมเนียมการจดจ านอง เหลือ 0.01% ส าหรับการซ้ือบา้นหรือคอนโดใหม่ในราคาไม่
เกิน 3 ลา้นบาท บงัคบัใชถึ้ง 24 ธนัวาคมน้ี และยงัมีมาตราการสินเช่ือของธนาคารพาณิชยอ์อกมาเป็นระยะ 
เพื่อกระตุน้การโอนกรรมสิทธ์ิและเร่งระบายสินคา้ในตลาดใหไ้ดม้ากท่ีสุด   

ไตรมาส 3/2563 บริษทัมีรายไดร้วม จ านวน 266.04 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อย
ละ 6.95 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้จากการขายอสังหาริมทรัพยล์ดลงจากปีก่อนร้อยละ 26.72 เป็นร้อยละ 23.47 
และในไตรมาสน้ีมีรายการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (โรงงานส าเร็จรูปให้เช่า จ านวน 10 โรง) 
ราคาขาย 460 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัมีก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว จ านวน 208 ลา้นบาท (สุทธิ
จากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง) โดยบริษทับนัทึกรายการดงักล่าวแบบแยกแสดงผลการด าเนินงานของส่วนงาน
ธุรกิจให้เช่าพื้นท่ี ไวเ้ป็นก าไรพิเศษส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก โดยรับรู้ก าไรส าหรับงวดสาม
เดือนจ านวน 206.76 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ จ านวน 174.27 ลา้นบาท จากงวด
เดียวกนัของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 21.30 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 918.17  และมีอตัราก าไรสุทธิ 
ร้อยละ 65.51 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายได้
     รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์
     รายไดอ่ื้น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
     ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย ์ 
     ค่าใชจ่้ายในการขาย
     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
และบริษทัร่วมค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าจ่ายภาษเีงินได้

ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการร่วมคา้
ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากการด าเนนิงาน
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด
อัตราก าไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตราก าไรสุทธิ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ไตรมาส 

3/2563

 ไตรมาส 

3/2562
เปลี่ยนแปลง %

262.19 283.86 -21.67 -7.63
3.85 2.06 1.79 86.89

266.04 285.92 -19.88 -6.95

200.65 208.01 -7.36 -3.54
40.14 54.90 -14.76 -26.89
45.01 41.44 3.57 8.61

285.80 304.35 -18.55 -6.09
-19.76 -18.43 1.33 7.22

-1.42 -0.50 0.92 184.00
-1.01 -0.39 0.62 158.97

-22.19 -19.32 2.87 14.86
24.50 4.51 19.99 443.24

-46.69 -23.83 22.86 95.93
14.20 0.75 13.45 1,793.33

-32.49 -23.08 9.41 40.77
206.76 1.78 204.98 11,515.73
174.27 -21.30 195.57 918.17

23.47% 26.72%
65.51% -7.45%

ส าหรับงวดสามเดือน

 สะสม 9 

เดือน2563

 สะสม 9 

เดือน2562
เปลี่ยนแปลง %

897.42 883.87 13.55 1.53
14.40 9.89 4.51 45.60

911.82 893.76 18.06 2.02

698.99 648.07 50.92 7.86
126.79 143.51 -16.72 -11.65
136.01 116.61 19.40 16.64
961.79 908.19 53.60 5.90
-49.97 -14.43 35.54 246.29

-2.12 1.04 -3.16 -303.85
-6.76 -1.13 5.63 498.23

-58.85 -14.52 44.33 305.30
37.56 16.85 20.71 122.91

-96.41 -31.37 65.04 207.33
19.69 1.61 18.08 1,122.98

-76.72 -29.76 46.96 157.80
213.80 2.05 211.75 10,329.27
137.08 -27.71 164.79 594.70

22.11% 26.68%
15.03% -3.10%

ส าหรับงวดเก้าเดือน

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ2562 

          หน่วย: ลา้นบาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายได้จากผลการด าเนินงาน 
1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  

ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 มีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์จ านวน 262.19 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
98.55 ของรายไดร้วม ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 21.67 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 7.63 โดย
แบ่งเป็น  

- รายไดจ้ากโครงการคอนโดมีเนียม จ านวน 73.56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 28.06 ของรายไดจ้ากการ

ขายอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 93.79 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

56.04 ซ่ึงไตรมาส 3/2563 น้ีบริษทัรับรู้รายไดจ้ากคอนโดมีเนียม ทั้งหมด 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ

ชีวาทยั ฮอลล์มาร์ค จรัญฯ13 ท่ีสร้างเสร็จและรับรู้รายไดใ้นปีน้ี และส าหรับโครงการชีวาทยั เพชร

เกษม 27 โครงการชีวาทยั เรสซิเดนซ์ อโศก คาดวา่จะปิดการขายในปีน้ีเช่นกนั 

- รายไดจ้ากโครงการแนวราบ จ านวน 188.63 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 71.94 ของรายไดจ้ากการขาย

อสังหาริมทรัพย  ์ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 72.12 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

61.88 ส าหรับไตรมาส 3/2563 บริษทัมีโครงการแนวราบท่ีรับรู้รายได ้จ านวน 6 โครงการ ในขณะท่ี



 

 

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน บริษทัมีรายไดจ้ากโครงการแนวราบเพียง 2 โครงการ จึงท าให้รายได้จาก

โครงการแนวราบขยายตวัเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  

2.  รายได้อ่ืน 

บริษทัมีรายไดอ่ื้นๆ จ านวน 3.85 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.45 ของรายไดร้วม ซ่ึงรายไดอ่ื้นๆ ประกอบดว้ย 
รายได้จากการบริหารจัดการแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ดอกเบ้ียรับ เป็นต้น ซ่ึงไตรมาส 3/2563 บริษทัมีรายได้อ่ืนๆ 
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 1.79 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.89  
ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น 

ส าหรับไตรมาส 3/2563 บริษทัมีตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์จ านวน 200.65 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน จ านวน 7.36 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.54 ตามยอดรายไดท่ี้ลดลง และอตัราก าไรขั้นตน้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย ์ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.25 อยู่ท่ีร้อยละ 23.47 เน่ืองจากมีการแข่งขนัทางดา้น
ราคากนัค่อนขา้งสูงเพื่อเร่งระบายสินคา้คงเหลือ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ส าหรับไตรมาส 3/2563 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม จ านวน 85.15 ลา้นบาท ลดลงจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน จ านวน 11.19 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 11.62 หากเทียบกบัค่าใชจ่้ายรวมต่อรายไดร้วม บริษทั
มีอตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดร้วม (SG&A) ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จากร้อยละ 33.69 
เป็น ร้อยละ 32.01 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทั ชีวาทยั ฮพั 
ซูน จ ากดั (“CTHS”) บริษทัถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 และ บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (“CWH”) บริษทัถือหุ้นสัดส่วน
ร้อยละ 70 ท าใหบ้ริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ จ านวน 1.42 ลา้นบาท  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทั กมลา ซีเนียร์ 
ลิฟว่ิง จ ากัด บริษทัได้ท าสัญญาร่วมทุนถือหุ้นสัดส่วน ร้อยละ 25 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม จ านวน 1.01  ลา้นบาท 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการด าเนินงาน 

 ส าหรับไตรมาส 3/2563 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงาน อยู่ท่ี 32.49 ลา้นบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 9.41 ลา้นบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ  40.77  สาเหตุอนัเน่ืองจากรายไดจ้ากการขายอสัง
หาฯ ลดลง รวมถึงการแข่งขนัทางดา้นราคาเพื่อเร่งระบายสินคา้คงเหลือใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ก าไรสุทธ ิ 

จากผลการด าเนินงานไตรมาสช่วง 3/2563 บริษทัมีบนัทึกก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 
(จ าหน่ายโรงงานส าเร็จรูปให้เช่า จ านวน 10 โรง) จ านวน  206.76 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัและบริษทัย่อยมีก าไร
สุทธิ จ านวน 174.27 ลา้นบาท ก าไรเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน  จ านวน 195.57 ลา้นบาท หรือ ก าไรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 918.17  และมีอตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 65.51 



 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 62 เปลี่ยนแปลง %
สินทรัพย์รวม 6,918.62            6,404.31              514.31                8.03       
หนีสิ้นรวม 5,041.10            4,663.86              377.24                8.09       

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,877.52            1,740.45              137.07                7.88       

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ส าหรับ 30 กันยายน 2563 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2562 

          หน่วย: ลา้นบาท 

 

 

 

สินทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีสินทรัพยร์วม จ านวน 6,918.62 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 514.31 ลา้น
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.03  โดยมีรายการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญัในไตรมาส 3/2563 ดงัน้ี 

การเพิ่มขึ้นจากตน้ทุนการพฒันาโครงการจ านวน 596 ลา้นบาท  
การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (โรงงานส าเร็จรูปให้เช่า 10 โรง) ท าให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ

ลงทุนลดลง 199 ลา้นบาท 
หนีสิ้นรวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีหน้ีสินรวมจ านวน 5,041.10 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 377.24 
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.09 โดยการเพิ่มขึ้นจากบริษทักูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพื่อใช้เป็นเงิน
ลงทุนในการพฒันาโครงการในอนาคต 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 1,877.52 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 137.07 
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.88 เน่ืองจากบริษทัมีก าไรสุทธิของไตรมาส 3/2563  
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

      ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

       (นายบุญ ชุน เกียรติ) 

          กรรมการผูจ้ดัการ 


