
 

 

ท่ี CHEWA 65-08/03 
         วนัท่ี 10  สิงหาคม  2565 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 2 ปี 2565 งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2565 

 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บทสรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565  มีแนวโน้มฟ้ืนตวัดีขึ้นจากวิกฤต
การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ส าหรับช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาแต่ยงัคงเผชิญกบัผลกระทบจากทั้งราคาน ้ามนัและการ
อตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงมีผลต่ออตัราค่าครองชีพ ตน้ทุนของสินคา้และวสัดุก่อสร้างท่ีปรับราคาสูงขึ้น ปัจจยั
ทั้งหมดน้ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซ้ือและลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ทั้งน้ีภาครัฐและเอกชนต่างก็
ร่วมมือกนัช่วยออกมาตรการกระตุ้นเพื่อให้เอ้ือต่อการซ้ือ-ขายมากขึ้น อาทิ การลดค่าโอนกรรมสิทธ์ิและค่าจด
จ านองทั้งบา้นใหม่และบา้นมือสอง รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการควบคุมสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั (LTV) ชัว่คราว
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นบัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจไดง่้ายขึ้น อยา่งไรก็ตามบริษทั
ไดมี้การปรับแผนธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุน้ยอดขาย เพื่อเร่ง
ระบายสินคา้คงเหลือให้ได้มากท่ีสุด โดยเพิ่มช่องทางการขายทางออนไลน์อีกดว้ย และบริษทัยงัคงมุ่งเน้นการ
บริหารจดัการตน้ทุน ค่าใชจ่้ายให้มีความคุม้ค่าและให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ดว้ย เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปไดอ้ยา่ง
มัน่คง 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 2/2565 บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วม 1,195.96 
ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเป็นจ านวน 25.20 ลา้นบาท เป็นร้อยละ 2.15 และส าหรับรายไดร้วม
งวดสามเดือนเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 889.25 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึ้น 344.73 ลา้นบาท เป็นร้อยละ 63.31 โดยส่วนใหญ่มา
จากยอดโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการแนวสูง จ านวน 12 โครงการ เป็นจ านวน 577.76 ลา้นบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 
64.97 ของรายไดร้วม และโครงการแนวราบ จ านวน 7 โครงการ เป็นจ านวน 302.40 ลา้นบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 
34.01 ของรายไดร้วม และรายไดอ่ื้น 9.09 ลา้นบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.02 ของรายไดร้วม ส่งผลให้บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิเบด็เสร็จส าหรับงวดหกเดือน จ านวน 100.43 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกบัปีก่อนในช่วงเวลาไตร
มาสเดียวกนั บริษทัมีก าไรสุทธิเบด็เสร็จ อยูท่ี่ 49.76 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรเพิ่มขึ้น 50.67 ลา้นบาท และมีอตัราก าไร
สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.83 ทั้งน้ีจากการยอดขายและยอดรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 2/2565 ยงัคงมีผลการด าเนินงาน
ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายจากประมาณการยอดขายและยอดรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท์ั้งปีประมาณ 
2,800 ล้านบาท  โดยมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยร์วมทั้งส้ิน 1,178.84 ล้านบาท ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 
42.10 ของรายไดท่ี้ประมาณการไว ้ซ่ึงแบ่งเป็นโครงการแนวสูง 769.73 ลา้นบาท ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.49 และ
ส าหรับโครงการแนวราบมีรายได ้409.10 ลา้นบาท ถือร้อยละ 14.61 ของรายไดท่ี้ประมาณการไว ้ซ่ึงในช่วงคร่ึงปี
หลงัน้ี บริษทัฯมีโครงการท่ีรอรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิอีก 1 โครงการ ซ่ึงจะส่งผลให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว ้  



 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564     

หน่วย: ลา้นบาท 

 

รายได้จากผลการด าเนินงาน 
1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  

ส าหรับไตรมาส 2/2565 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์จ านวน 880.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 98.98 ของรายไดร้วม เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 349.73 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
65.93 โดยแบ่งเป็น  

- รายไดจ้ากโครงการคอนโดมิเนียม จ านวน 577.76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 65.64 ของรายไดจ้ากการขาย

อสังหาริมทรัพยร์วมทั้งหมด ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 238.34 ลา้นบาท หรือร้อย

ละ 70.22 อนัเน่ืองมาจากการรับรู้รายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการชีวาทยั ป่ินเกล้า ในไตรมาส 

2/2565 น้ี  

- รายได้จากโครงการแนวราบ จ านวน 302.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.36 ของรายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย  ์ซ่ึงเพิ่มจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 111.39 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.32 

และส าหรับไตรมาส 2/2565 บริษทัไม่มีโครงการใหม่ในแนวราบท่ีรับรู้รายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิในไตร

มาสน้ี 

 

 



 

 

2.  รายได้อ่ืน 

บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ จ านวน 17.12 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของรายได้รวม ซ่ึงรายได้อ่ืนๆ 
ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการบริหารจดัการแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ดอกเบ้ียรับ เป็นตน้ ซ่ึงส าหรับไตรมาส 2/2565 
บริษทัมีรายไดอ่ื้นๆ ส าหรับงวดหกเดือน ลดลง 5.96 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 25.82 และส าหรับงวดสาม 
เดือนลดลง 5.00 ลา้นบาท ในสัดส่วนร้อยละ 35.49 เม่ือเทียบกบังวดสามเดือนในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น 

ส าหรับไตรมาส 2/2565 ส าหรับงวดหกเดือนบริษทัมีตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์จ านวน 843.09 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 70.49 ของรายไดร้วม โดยลดลง 11.04 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงอตัราร้อยละ 1.29 และส าหรับงวดสาม
เดือน จ านวน 635.08 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 71.42 ของรายไดร้วม ซ่ึงเพิ่มขึ้น 240.37 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นใน
อตัราร้อยละ 60.90 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

 ส าหรับก าไรขั้นตน้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ส าหรับงวดหกเดือน 335.75 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
42.20 ลา้นบาท  โดยส าหรับงวดสามเดือนในไตรมาส 2/2565 จ านวน 245.08 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึ้น 109.36 ลา้น
บาทจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน อตัราก าไรขั้นตน้จากการขายอสังหาริมทรัพยส์ าหรับงวดหกเดือนและสาม
เดือน คิดเป็นอตัราร้อยละ 28.48 และ 27.84 ตามล าดบั  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัมีอตัราค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดร้วม (SG&A) ส าหรับไตรมาส 2/2565 จ านวน 209.47 
ลา้นบาท ส าหรับงวดหกเดือน เพิ่มขึ้น จ านวน  2.56  ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.20  และส าหรับงวดสามเดือน
เพิ่มขึ้น จ านวน  19.71  ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.81  เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนใน
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั (“CTHS”) บริษทัถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 และ บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (“CWH”) 
บริษทัถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 70 ท าให้บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้สุทธิ จ านวน 4.69 ลา้น
บาท  

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนใน
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั บริษทัไดท้ าสัญญาร่วมทุนถือหุ้นสัดส่วน ร้อยละ 25 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จ านวน 0.08 ลา้นบาท 

ก าไรสุทธ ิ

จากผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2/2565 บริษทัและบริษทัย่อย มีการผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน
ส าหรับงวดสามเดือนจ านวน 100.35 ลา้นบาท ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 80.69 ลา้น
บาท หรือในอตัราร้อยละ 410.35 และมีก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนจ านวน 100.43 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 
50.67 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 101.83 

 



 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

          หน่วย: ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 มิ.ย. 65 31 ธ.ค. 64 เปลี่ยนแปลง % 

สินทรัพย์รวม              6,423.00            6,760.27                (337.27)        (4.99) 

หนีสิ้นรวม              4,451.22            4,855.90                (404.68)        (8.33) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น              1,971.78            1,904.37                    67.41         3.54  
 

สินทรัพย์รวม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีสินทรัพยร์วม จ านวน 6,423.00 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 337.27 

ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4.99  โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอนัเน่ืองมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลดลง 352.25 ลา้นบาท เน่ืองจากช าระหุ้นกู้ท่ีครบก าหนดในงวดและจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
แต่มีส่วนท่ีเพิ่มขึ้น และตน้ทุนการพฒันาโครงการและสินทรัพยอ่ื์นๆ ประมาณ 15 ลา้นบาท  ส่งผลท าให ้สินทรัพย์
รวมลดลง 337.27 ลา้นบาท 
 
หนีสิ้นรวม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  บริษทัมีหน้ีสินรวมจ านวน 4,451.22 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 404.68 
ลา้นบาท หรือลดงร้อยละ 8.33 โดยลดลงเน่ืองจากบริษทัคืนกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินและช าระคืนหุ้นกู้
ท่ีครบก าหนดภายในปี  

 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E) ตามงบการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2565 อตัรา 2.26 เท่า ณ  31 

ธันวาคม 2564 อตัรา 2.55 เท่า บริษทัยงัคงปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีระบุในสัญญาเงินกูย้ืมซ่ึงยงัคงมี
สัดส่วนตามเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีธนาคารก าหนด 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  มีจ านวน 1,971.78 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 67.41 

ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.54  เน่ืองจากบริษทัมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของไตรมาส 2/2565  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เร่ืองอ่ืนๆ  
รายงานผู้สอบบัญชีส าหรับไตรมาส 2/2565 
ผูส้อบบญัชีแสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขและมีขอ้สังเกต/เร่ืองเก่ียวกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียงัคงมีอยู ่และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขายอสังหาริมทรัพยใ์นโครงการ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั มีการติดตาม
ความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว และไดป้รับแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ การบริหารจดัการกระแสเงินสด
และเตรียมแผนการจดัหาแหล่งเงินกูย้มืท่ีเพียงพอ รวมทั้งประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าว ผูส้อบบญัชีจึง
ใหข้อ้สรุปอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

      ขอแสดงความนบัถือ  

……………………………… 

(นายบุญ ชุน เกียรติ) 

          กรรมการผูจ้ดัการ 


