
 

 

ที CHEWA 66-02/01 

         วนัที 1   กุมภาพนัธ์  2566 

เรือง คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการสาํหรับปี สินสุดวนัที  ธันวาคม  

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บทสรุปภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย สําหรับไตรมาส  ปี  มีแนวโน้มปรับตวัสูงขึน 

เนืองจาก  ปัจจัยหลัก คือ สัญญาณของเศรษฐกิจไทยเริมฟืนตัวและการกลับมาของกําลังซือต่างชาติจาก

สถานการณ์การเดินทางระหว่างประเทศเริมเขา้สู่สภาวะปกติโดยเฉพาะจากชาวจีน  ประกอบกับ ภาครัฐขยาย

มาตรการกระตุน้กาํลงัซือภาคอสังหาริมทรัพย ์ทงัมาตรการผอ่นปรนเกณฑ ์การควบคุมสินเชือเพอือยูอ่าศยั   (Loan-

to-Value: LTV)  และมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอน-จาํนองออกไปอีก  ปี จากเดิมทีจะสินสุดลงปลายเดือน ธ.ค. 

 นี แต่อย่างไรก็ตามยงัคงมีปัจจยัดา้นการขึนอตัราดอกเบีย และตน้ทุนการพฒันาสังหาริมทรัพยที์เพิมสูงขนึยงั

ตอ้งจบัตาอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะตน้ทุนราคาวสัดุก่อสร้าง และราคาทีดินทงัในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทงั  ปัจจยั

นี อาจส่งกระทบโดยตรงต่อราคาขาย การตดัสินใจและกาํลงัซือของผูบ้ริโภค  

ทงันีบริษทัฯไดเ้พิมความเขม้ขน้ในการทาํการตลอดออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มเพือตอนสนองต่อวิถีการ

ดาํเนินชีวิตทีเปลียนไปของคนรุ่นใหม่ เพือมาปรับใชใ้นแผนกลยุทธ์ทงัระยะสนัและระยะยาว อีกทงัมีการทาํความ

เขา้ใจกบัมุมมองของผูบ้ริโภคในมิติต่างๆเพือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอีกทงับริษทัยงัคงให้ความสําคญั

กบันโยบายการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีความคุม้ค่า รวมถึงนโยบายทีมุ่งเน้นการนําหลกัการด้าน

ความยงัยืน (ESG) หรือสิงแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษทัภิบาล (Governance) เพือนํามา

ปรับใชใ้หเ้ขา้กบัการบริหารจดัการของบริษทั ดา้นสิงแวดลอ้ม (Environmental) บริษทัไดจ้ดัทาํโครงการ CHEWA 

Goes Green เพือสร้างความตระหนกัรู้ ปลูกฝังจิตสาํนึกดา้นการประหยดัพลงังาน ทรัพยากร อนุรักษสิ์งแวดลอ้มคดั

แยกขยะอย่างถูกวิธี และเพิมมูลค่าขยะโดยการนาํขยะเขา้สู่กระบวนการ upcycling เพือสร้างประโยชน์ให้เกิดขึน

ต่อไป อีกทงัยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วนของบริษัท ด้านสังคม (Social) การมีสวสัดิการดูแลพนักงาน สร้าง

ความสัมพนัธ์ทีดี และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสือสารถึงผูบ้ริหารระดับสูงในการแสดงความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ แนวคิดทีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัตาม “โครงการบุญรอฟัง” อีกทงัยงัเป็นช่องทางในการแจง้เบาะแสที

สามารถช่วยลดความเสียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัได ้รวมถึงการพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างต่อเนือง เพือ

เป็นส่วนช่วยในการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์และการเติบโตขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพือให้ธุรกิจ

ดาํเนินไปไดอ้ยา่งมนัคงและยงัยนื 

 

 

 



 

 

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย สาํหรับปี สินสุดวนัที 

 ธนัวาคม  และ  มีรายละเอียดดงันี 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานสําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม  และ  

หน่วย: ลา้นบาท 

  

 

 

 

 

 



 

 

รายได้จากผลการดําเนินงาน 

1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 
สําหรับปี  บริษทัมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 2,101.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

97.81 ของรายไดร้วม เพมิขึนจากปีก่อน จาํนวน 9.19 ลา้นบาท หรือเพมิขึนร้อยละ 0.44  โดยแบ่งเป็น  

- โค รงการคอนโดมิ เนียม  จํานวน 1,347.57 ล้านบา ท คิด เ ป็น ร้อยละ 64.14 ข องรา ยได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย ์ซึงลดลงจากปีก่อน จาํนวน .  ลา้นบาท หรือร้อยละ .  แมจ้ะมีการรับรู้รายไดจ้ากการ

โอนกรรมสิทธิโครงการชีวาทัย ปินเกล้าทีเปิดตัวโครงการในปลาย ไตรมาส  และ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค 

ลาดพร้าว - โชคชัย  เฟส  ในปลายไตรมาส  นี มีการตอบรับทีน้อยกว่าโครงการ ชีวาทยั ฮอลล์มาร์ค 

ลาดพร้าว - โชคชัย  เฟส  ทีเปิดตวัในปีทีแล้ว ณ ปัจจุบนัเหลือเพียงไม่กี Units เท่านันก็จะสามารถปิด

โครงการได ้เมือเปรียบเทียบแลว้ส่งผลทาํใหร้ายไดล้ดลง 

 

- โครงการแนวราบ แบ่งเป็นโครงการทาวน์โฮม/อาคารพาณิชย ์จาํนวน .  ลา้นบาท โครงการบา้นเดียว 

.  ลา้นบาท รวมเป็น จาํนวน .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์

ซึงทาวน์โฮม/อาคารพาณิชย ์ลดลงจากปีก่อน จาํนวน .  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ .  แต่สําหรับ

โครงการบา้นเดียว เพิมขึน .  ลา้นบาทหรือร้อยละ .  หลกัๆสืบเนืองมาจากโครงการชีวารมย ์นคร

อินทร์ ทีได้รับการตอบรับเกินคาดในปีนี ณ ปัจจุบนักาํลงัทยอยสร้างอย่างต่อเนืองเพือให้สอดคลอ้งกบัยอด

จองและโอนกรรมสิทธิตาม Backlog ทีตงัเป้าไว ้แต่สําหรับโครงการทาวน์โฮม/อาคารพาณิชย ์อืนๆมีรายได้

ลดลง และในภาพรวมไม่มีโครงการเปิดตวัใหม่ทาํใหร้ายไดใ้นภาพรวมลดลง 

 

- รายไดจ้ากโครงการบา้นมือสอง   สาํหรับปี  นีมีรายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธิเป็นจาํนวน .  ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยร์วมทงัหมด ในปี นี บริษทัเล็งเห็นถึงโอกาส 

ในการขยายรูปแบบของธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นการตีตลาดบา้นมือสอง แมจ้ะเพิงเริมโครงการไดไ้ม่นาน แต่บริษทั

ไดรั้บการตอบรับทีดี มีลูกคา้ให้ความสนใจและโอนกรรมสิทธิไดภ้ายในงวด  

 

 



 

 

.  รายได้อืน 

บริษัทมีรายได้อืนๆ จํานวน 47.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.19 ของรายได้รวม ซึงรายได้อืนๆ 

ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการบริหารจดัการแก่บริษทัทีเกียวขอ้ง .  และ ดอกเบียรับ .  ลา้นบาท เป็นตน้  

 

ต้นทุนขายและกําไรขันต้น 

สําหรับปี  บริษทัมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 1,480.55 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 68.92 ของ

รายไดร้วม โดยลดลง .  ลา้นบาท หรือร้อยละ .  เมือเทียบกบัปีก่อน 

 สําหรับอตัรากาํไรขนัตน้จากการขายอสังหาริมทรัพยใ์นปี  เป็น . % เพิมขึนจากปีก่อน 71.68 ลา้น

บาท  หรือเพิมขึนร้อยละ .   เนืองจากการบริหารตน้ทุนอย่างรัดกุมและการปรับราคาขายให้มีความสอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนั 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัมีอตัราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายไดร้วม (SG&A) สําหรับปี  จาํนวน 432.48 ลา้น

บาท เพมิขึน จาํนวน 18.64 ลา้นบาท หรือเพมิขึนร้อยละ 4.50  เมือเทียบกบัปีก่อน  

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

รายการเปลียนแปลงทีสาํคญัของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงันี  

 การลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมเติม ใน บริษทั ชีวา รีนิว จาํกดั (เดิมชือ “บริษทั ชีวาทยั ฮพัซูน จาํกดั”) 

เมือวนัที  พฤศจิกายน  ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครังที /  ไดมี้มติอนุมตัิการลงทุน

เพิมเติมในบริษทั ชีวาทยั ฮพัซูน จาํกดั จากบริษทั ยูไนเตด็มอเตอร์เวกิส์ (สยาม) จาํกดั (มหาชน) รวมจาํนวน ,  

หุ้น ในราคาหุ้นละ .  บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน  ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ในเดือน

พฤศจิกายน  ทงันี การซือหุ้นดงักล่าวส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯเพิมขึนจากเดิมร้อยละ  เป็น

ร้อยละ  และเปลียนสถานะเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย

 ต่อมาเมือวนัที  พฤศจิกายน  บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปลียนแปลงชือบริษทักบั

กระทรวงพาณิชยเ์ป็น บริษทั ชีวา รีนิว จาํกดั ในระหว่างปี บริษทัรับส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการ

ร่วมคา้ของบริษทั ชีวา รีนิว จาํกดั (เดิมชือ “บริษทั ชีวาทยั ฮพัซูน จาํกดั”) จาํนวน .  ลา้นบาท  

   

สําหรับบริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั (“CWH”) บริษทัถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 70 ทาํใหบ้ริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงิน

ลงทุนในการร่วมคา้สุทธิ จาํนวน .  ลา้นบาท  

 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนใน

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง จาํกดั บริษทัไดท้าํสัญญาร่วมทุนถือหุ้นสัดส่วน ร้อยละ 25 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน . 6 ลา้นบาท 

 



 

 

กําไรสุทธ ิ

จากผลการดาํเนินงานประจาํปี  บริษทัและบริษัทย่อย มีผลกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานสําหรับปี 

จาํนวน .  ลา้นบาท และมีกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั จาํนวน .  ลา้นบาท 

ส่งผลทาํให้บริษทัมีกาํไรเบ็ดเสร็จสุทธิสําหรับงวด จาํนวน .  ลา้นบาท  กาํไรสุทธิเพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 

.  ลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ .   

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ วันที  ธันวาคม  และ  

          หน่วย: ลา้นบาท 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 2565 2564 เปลียนแปลง % 

สินทรัพย์รวม  6,312.42   6,760.27   (447.85)  (6.62) 

หนีสินรวม  4,321.55   4,855.90   (534.35)  (11.00) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,990.87   1,904.37   86.50   4.54  

 

สินทรัพย์รวม 

ณ วนัที  ธนัวาคม  บริษทัมีสินทรัพยร์วม จาํนวน 6,312.4  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 447.85 

ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 6.62 โดยการเปลียนแปลงดงักล่าวอนัเนืองมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลดลง 406.85 ลา้นบาท เนืองจากชาํระหุ้นกูที้ครบกาํหนดในงวดและจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

และสินทรัพยห์มุนเวยีนอืน ลดลง .  ลา้นบาท จากการไดรั้บเงินสะสมทีบริษทัจ่ายใหก้บัตวัแทนผูถ้ือหุ้นกูร้ะยะ

ยาวครังที /  ชุดที  ทาํให้เงินคาํประกนัในสินทรัพยห์มุนเวียดลดลง และลดลงจากส่วนอืนๆ ประมาณ .  

ลา้นบาท  

 

หนีสินรวม 

ณ วนัที  ธันวาคม   บริษทัมีหนีสินรวมจาํนวน 4,321.55 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 534.35 

ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 11.  โดยลดลงเนืองจากบริษทัจ่ายชาํระคืนหุ้นกูที้ครบกาํหนดภายในปีและคืนกูย้ืมเงิน

จากสถาบนัการเงิน 

 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E) ตามงบการเงิน ณ วนัที  ธันวาคม    อตัรา .  เท่า ณ  

 ธันวาคม  อตัรา .  เท่า บริษทัยงัคงปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินตามทีระบุในสัญญาเงินกูย้มืซึงยงัคงมี

สัดส่วนตามเงือนไขเป็นไปตามทีธนาคารกาํหนด 

 

 



 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที  ธันวาคม   มีจาํนวน 1,990.87 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน จาํนวน 86.50 

ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 4.54  เนืองจากบริษทัมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานของปี  

 

 

เรืองอืนๆ  

รายงานผู้สอบบัญชีประจําปี  

ผูส้อบเห็นว่า งบการเงินทีเปิดเผยแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  ธันวาคม  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงิน

สดสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกันของบริษทัและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ผู ้สอบบัญชีได้ให้คํารับรองแก่ผู ้มีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด

จรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมด

ตลอดจนเรืองอืน 

 

 

จึงเรียนมาเพือทราบ  

      ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

(นายบุญ ชุน เกียรติ) 

          กรรมการผูจ้ดัการ 


