
 

 

ที CHEWA 65-05/01 

         วนัที 17  กุมภาพนัธ์  2565 

เรือง คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม  

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บทสรุปภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

 ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยประจําไตรมาส 1’2565 ถือว่าเป็นช่วงเวลาทีได้รับ

ผลกระทบต่อเนือง ทีทาํให้ตลาดอสังหาริมทรัพยไ์ม่เติบโตเท่าทีควร โดยเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรค    

โควิด19 ทีทาํใหภ้าพรวมเศรษฐกิจของประเทศทุกภาคส่วนหยดุชะงกั บริษทัไดมี้การปรับแผนธุรกิจให้สอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาดต่างๆ เพือกระตุน้ยอดขาย เพือเร่งระบายสินคา้คงเหลือให้ไดม้ากทีสุด 

โดยเพิมช่องทางการขายทางออนไลน์อีกดว้ย และบริษทัยงัคงมุ่งเน้นการบริหารจดัการตน้ทุน ค่าใชจ้่ายให้มีความ

คุม้ค่าและให้มีประสิทธิภาพมากทีสุด  

 

 สําหรับไตรมาสการดาํเนินงานในไตรมาส ’  บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการรายไดร้วม 

จาํนวน .  ลา้นบาท โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน .  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ .  หาก

เทียบรายไดจ้ากการขายอสังหาฯ จากปีก่อนจะเห็นว่า ไตรมาส ’2565 บริษทัมีรายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธิของ

คอนโดมีเนียมลดลงร้อยละ .  ส่งผลให้บริษทัและบริษัทย่อยมีกาํไรสุทธิเบ็ดเสร็จ จาํนวน .  ลา้นบาท ซึง

ไตรมาสก่อนบริษทัมีกาํไรสุทธิเบด็เสร็จ อยูท่ี .   ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรลดลง .  ลา้นบาท  และมีอตัรากาํไร

สุทธิ ร้อยละ .  

  



 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนนิงานสําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที  มีนาคม  และ  

          หน่วย: ลา้นบาท 

 

รายได้จากผลการดําเนินงาน 

1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  

สําหรับไตรมาส 1’2565 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อย

ละ 97.38 ของรายได้รวม ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จาํนวน .  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

.  โดยแบ่งเป็น  

รายไดจ้ากโครงการคอนโดมีเนียม จาํนวน .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  ของรายไดจ้ากการ

ขายอสังหาริมทรัพยร์วมทงัหมด ซึงลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน 289.42 ลา้นบาท 

หรือลดลงร้อยละ .  และบริษทัไม่มีโครงการใหม่ในแนวสูงทีรับรู้รายได ้ในไตรมาสนี 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ Q1'2565 Q1'2564 เปลยีนแปลง %
รายได้
     รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 298.67        617.25        (318.58) (51.61)
     รายไดอ้นื 8.04             9.00             (0.96) (10.67)
รวมรายได้ 306.71        626.25        (319.54) (51.02)
ค่าใชจ่้าย
     ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 208.01        459.42        (251.41) (54.72)
     ค่าใชจ่้ายในการขาย 46.88          50.82          (3.94) (7.76)
     ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 43.98          57.18          (13.20) (23.09)
รวมค่าใชจ่้าย 298.87        567.43        (268.56) (47.33)
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการรว่มคา้ 7.84            58.82          (50.98) (86.67)
และบรษิทัรว่มค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าจ่ายภาษเีงินได้

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ (1.41) (1.91) (0.50) (26.14)
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (0.97) (1.00) (1.97) (197.39)

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ 5.46            55.91          (50.45) (90.24)
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (9.75) (17.55) (27.31) (155.58)

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ (4.30) 38.36          (42.66) (111.20)
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 0.28             (8.25) 8.54             103.44        

กาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากการดําเนินงาน (4.01) 30.11          (34.12) (113.33)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรบังวด 4.09            -                   4.09             100.00        

กาํไร(ขาดทุน)เบ็คเสรจ็สุทธสํิาหรบังวด 0.08            30.11          (30.03) (99.73)

อตัรากาํไรขนัตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 30.36% 25.57%
อตัรากาํไรสุทธิ 0.03%         4.81%         

สาํหรบัปี

- 



 

 

- รายได้จากโครงการแนวราบ จาํนวน .  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  ของรายไดจ้ากการขาย

อสังหาริมทรัพย ์ซึงลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน .  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

21.57 สาํหรับไตรมาส ’2565 บริษทัไม่มีโครงการใหม่ในแนวราบทีรับรู้รายได ้ในไตรมาสนี 

.  รายได้อืน 

บริษัทมีรายได้อืนๆ จํานวน .  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายได้รวม ซึงรายได้อืนๆ 

ประกอบด้วย รายได้จากการบริหารจัดการแก่บริษทัทีเกียวขอ้ง ดอกเบียรับ เป็นต้น ซึงสําหรับไตรมาส ’  

บริษทัมีรายไดอื้นๆ ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ .   

ต้นทุนขายและกําไรขันต้น 

สําหรับไตรมาส ’  บริษทัมีตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส

ก่อน จาํนวน .  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ .   และอตัรากาํไรขนัตน้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์เพิมขึน

จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ .  เป็นร้อยละ .  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

สาํหรบัไตรมาส ’  บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม จาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจากไตร

มาสเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน  .   ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ .   เมือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

บริษทัมีอตัราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายไดร้วม (SG&A) เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จาก

ร้อยละ 17.25 เป็น ร้อยละ .  

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากการลงทุนใน

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จาํกัด (“CTHS”) บริษทัถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 และ บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกัด (“CWH”) 

บริษทัถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 70 ทาํให้บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ จาํนวน .  ลา้น

บาท  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนใน

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง จาํกดั บริษทัไดท้าํสัญญาร่วมทุนถือหุ้นสัดส่วน ร้อยละ 25 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน .  ลา้นบาท 

กําไร (ขาดทุน)สุทธิ 

จากผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส ’  บริษทัมีการบนัทึกกาํไรจากการดาํเนินงานสําหรับงวดจาํนวน 

.  ลา้นบาท โดยมีกาํไรลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนก่อน .  ลา้นบาท หรือกาํไรจากการดาํเนินงาน

ลดลงในอตัราร้อยละ .  และมีอตัรากาํไรสุทธิในไตรมาสคิดเป็นร้อยละ .  โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน  

 

 



 

 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ ณ วันที 31 มีนาคม  เทียบกับ ณ วันที  ธันวาคม  

          หน่วย: ลา้นบาท 

 

สินทรัพย์รวม 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีสินทรัพยร์วม จาํนวน ,570.21 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน  

ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ .   โดยการเปลียนแปลงดังกล่าวอนัเนืองจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลดลง ลา้นบาท เนืองจากชาํระหุ้นกูที้ครบกาํหนดในงวดและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน แต่มีส่วนที

เพิมขึน อาทิ ทีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ เพิมขึนจากสินปีก่อน จาํนวน 170  ลา้นบาท จากการเร่ง

งานก่อสร้างโครงการ ชีวาทัย ปินเกล้า เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกัน เพิมขึน  ล้านบาท และ

สินทรัพยห์มนุเวียนอืน เพมิขึน  ลา้นบาท ส่งผลทาํให ้สินทรัพยร์วมลดลง 190 ลา้นบาท 

หนีสินรวม 

ณ วนัที  มีนาคม   บริษัทมีหนีสินรวมจาํนวน 4,665.76 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน .  

ลา้นบาท หรือลดงร้อยละ .  โดยการลดลงจากบริษทัคืนกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินและการออกหุ้นกู ้

ทีนาํใชเ้ป็นเงินลงทุนในการพฒันาโครงการ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที  มีนาคม   มีจาํนวน ,904.45 ล้านบาท เพิมขึนจากปีก่อน จาํนวน .  

ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ .   เนืองจากบริษทัมีกาํไรสุทธิ ประจาํไตรมาส ’2565  

 

จึงเรียนมาเพือทราบ  

      ขอแสดงความนบัถือ  

 

………….ลงชือ................ 

       (นายบุญ ชุน เกียรติ) 

          กรรมการผูจ้ดัการ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 31 ม.ีค 65 31 ธ.ค. 64 เปลยีนแปลง %
สนิทรพัยร์วม 6,570.21                6,760.27                (190.06)                  (2.81)    
หนีสนิรวม 4,665.76                4,855.90                (190.14)                  (3.92)    
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,904.45                1,904.37                0.08                        0.00      


