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ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
สำหรับปี 2563 เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 

ส่งผลให้เศษฐกิจเข้าสู่สภาวะถดถอย สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ ก็ได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอยนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากลูกค้า
หรือผู้บริโภคระมัดระวังและวางแผนทางการเงินมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้บริษัทฯได้รับผลกระทบไปทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรม จึงได้
มุ่งเน้นการเร่งระบายสินค้าคงเหลือให้ได้มากท่ีสุด  

สำหรับปี 2563 เปิดโครงการทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุม มูลค่าโครงการ 903 ล้านบาท  2. 
โครงการชีวาโฮม รังสิต-ปทุม มูลค่าโครงการ 1,093 ล้านบาท 3. โครงการชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท 
และบริษัทมีรายได้รวม จำนวน  1,643.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 45.58ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 120.43 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 318.69 ปัจจัยหลักของการเพิ่มขึ้นมาจากบริษัทมีบันทึกกำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 
(จำหน่ายโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า จำนวน 10 โรง) โดยรับรู้กำไรสำหรับปี จำนวน 213.80 ล้านบาท  

สำหรับโครงการใหม่ในอนาคตที่คาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 1/2564 ได้แก่ โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ 
มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท และ โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย4 เฟส 1 มูลค่าโครงการ 1,100 ล้านบาท 

สำหรับปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด -19 ซึ่งกระทบต่อ
ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้เงินมากขึ้น รวมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์มีมาตรการ
รัดกุมมากยิ่งข้ึนจึงทำให้ปีนี้เป็นปีท่ีท้าทายต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

สำหรับปี 2563 มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,622.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.72 ของรายได้รวม ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 508.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.64 โดยแบ่งเป็น  

รายได้จากโครงการคอนโดมีเนียม จำนวน 799.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.25 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 122.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.14 ซึ่งสำหรับปี 2563 นี้บริษัทรับรู้รายได้จากคอนโดมีเนียม

โครงการใหม่ ทั้งหมดเพิ่มอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญฯ13  และโครงการชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ ที่พ่ึงรับรู้

รายได้ในช่วงไตรมาส 4/2563 

รายได้จากโครงการแนวราบ จำนวน 823.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.75 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 385.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 88.15  สำหรับปี 2563 บริษัทมีโครงการแนวราบโครงการใหม่ที่รับรู้

รายได้ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร โครงการชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุม และโครงการชีวาโฮม รังสิต-ปทุม  

รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ 

สำหรับปี 2563 บริษัทได้ขายโรงงานสำเร็จรูปให้เช่ามูลค่า 460 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดกำไรจากการขายทรัพย์สินดังกล่าว
จำนวน 208 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขายที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานการบัญชี บริษัทฯ จึงได้
แยกแสดงผลการดำเนินงานของส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นที่ไว้เป็น “กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานท่ียกเลิก” สำหรับปี 2563 จำนวน 
213.80 ล้านบาท 

ต้นทุนและกำไรขั้นต้น 

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,285.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 463.98 
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.50 ตามสัดส่วนของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการขา
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ยอสังหาริมรัพย์ 337.10 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 26.28 เป็นร้อยละ 20.78 
เนื่องจากภาคตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันทางด้านราคากันค่อนข้างสูงจึงมีการปรับราคาเพื่อเร่งระบายสินค้าคงเหลือ  และอีก
ส่วนหน่ึงมาจากการรับรู้ รายได้จากโครงการชีวา บิซ โฮม ที่บริษัทได้ Take over มา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีอัตรากำไรขั้นต้นทีต่่ำกว่าเมือ่
เทียบกับโครงการอื่นท่ีบริษัทเป็นผู้คิดริเริ่มพัฒนาเอง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

สำหรับปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม จำนวน 393.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน  40.29  ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.40 หากเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม บริษัทมีอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม 
(SG&A) ลดลงจากปีก่อน จากร้อยละ 31.30 เป็น ร้อยละ 23.96 

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด (“CTHS”) 
บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 และ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด (“CWH”) บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 70 ทำให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทนุในการร่วมค้า จำนวน 4.04 ล้านบาท 

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จำกัด บริษัทได้
ทำสัญญาร่วมทุนถือหุ้นสัดส่วน ร้อยละ 25 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 7.85 ล้านบาท 

ทั้งนี้ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนา 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ ฮาร์ท สุขุมวิท 62/1 มูลค่าโครงการ 160 ล้านบาท 
โดยได้เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 1/2563 แล้ว และโครงการฮาร์ท สุขุมวิท 36 มูลค่าโครงการ 270 ล้านบาท และสำหรับบริษัท 
กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการ Otium Phuket มูลค่าโครงการ 4,408 ล้านบาท อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการเช่นกัน 

ต้นทุนทางการเงิน 

สำหรับปี 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 67.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 45.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 201.11 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยการออกหุ้นกู้และโอนรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสำหรับโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ  

กำไรสุทธิ  

จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 93.37 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 32.87 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.33 เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อของ
ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมีเนียม นอกจากน้ีกลุ่มลูกค้าท่ีจองซื้อส่วนหนึ่งที่ประกอบอาชีพด้านงานบริการได้รับผลการะทบโดยตรง
จากโรคระบาด COVID – 19  ทำให้การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินยากขึ้น และบางรายถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อ รวมการให้สินเชื่อท่ี
อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์มีมาตรการรัดกุมมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้มกีารแข่งขันด้านราคากันค่อนข้างสูง
ทำใหร้ายได้จากการขายมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีลดลง จึงส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานท่ีขาดทุนอยู่   

 และบริษัทมีบันทึกกำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (จำหน่ายโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า จำนวน 10 โรง) จำนวน  
213.80 ล้านบาท จากผลการขายทรัพย์สินนี้ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 120.43 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
จำนวน 175.50 ล้านบาท หรือ กำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 318.69 และมีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 7.33 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 6,683.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 278.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.35 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้  

 

 ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ จำนวน 6,066.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.77 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน จำนวน 385.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.79 เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการพัฒนาโครงการ  

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 78.48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 199.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 71.74 
ซึ่งลดลงเนื่องจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ขายโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า 10 โรง) 

หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 4,822.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 58.26 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.39 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้ 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 410.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.51 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 122.84 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.70 เพิ่มขึ้นจากงานระหว่างก่อสร้างโครงการแนวสูง 

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,272.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 293.18 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.81 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งออกเป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจะถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปีจำนวน 1,646.07 ล้านบาท และเงินกู้ยืมสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปีจำนวน 626.16 ล้านบาท 

 หุ้นกู้รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,778.75 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นกู้ระยะสั้น จำนวน 247.52 ล้านบาท หุ้นกู้ที่จะถึงกำหนด
ชำระภายในหน่ึงปี จำนวน 485.41 ล้านบาท และหุ้นกู้-สุทธิจากส่วนที่จะถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปีจำนวน 1,045.82 ล้านบาท หุ้นกู้
ลดลงจากปีก่อน 397.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.27 เนื่องจากในระหว่างปีได้มีการชำระหุ้นกู้ท่ีถึงกำหนดชำระ   

ทั้งนี้ในระหว่างปีบริษัทได้ออกหุ้นกู้ดังนี้ ไตรมาส 1/2563 จำนวน 379.20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.75 ต่อปี อายุ 2 ปี 
และไตรมาส 3/2563 ได้ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ชุดแรก จำนวน 250 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 อายุ 1 ปี ชุดที่สอง จำนวน 677.50 
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 อายุ 2 ปี 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 1,860.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จำนวน 120.44 
ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.92 เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 

 

การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

งบกระแสเงินสด  

สำหรับงบกระแสเงินสดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มียอดคงเหลือจำนวน 58.99 ล้านบาท และ 35.94 ล้านบาท 
ตามลำดับ ซึ่งเงินสดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 23.05 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.13 มีรายละเอียด ดังน้ี 



   
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 55.98 ล้านบาท ส่วนใหญ่ได้มาจากกระแสเงินสดจากการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  

กระแสเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 395.60 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่รับจากการขายทรัพย์สิน
ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในไตรมาส3/2563 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 428.53 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาการชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินและหุ้นกู้ 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E) ตามงบการเงิน ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 2.59 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2562 ซึ่งมีอัตรา
เท่ากับ 2.68 เท่า เนื่องจากสัดส่วนหน้ีสินรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เพียงเล็กน้อยร้อยละ 3.39  จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการ
ออกหุ้นกู้  และสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.92 เท่านั้น  

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( IBD/E) ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 2.18 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2562 ซึ่งมี
อัตราเท่ากับ 2.42 เท่า 


