ที่ CHEWA 2560/001
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง คาอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินประจาปี 2559
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ชีวาทัย จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ขอชี ้แจงผลการดาเนินงานสาหรับผลประกอบการประจาปี 2559 มี
รายละเอียดดังนี ้

ผลการดาเนินงานปี 2559 และ ปี 2558
บริ ษัท ชีวาทัย จากัด(มหาชน)และบริ ษัทย่อย ในปี 2559 มีกาไรสุทธิ จานวน 63.08 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.25
ของรายได้ รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 20.14 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 24.20 สามารถสรุปได้ ดังนี ้

รายได้ รวม
สาหรับปี 2559 บริ ษัท ชีวาทัย จากัด(มหาชน)และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น จานวน 1,200.72 ล้ านบาท ลดลง
จากปี ก่อน 229.22 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 16 แบ่งเป็ นรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 1,158.13 ล้ านบาท
ลดลงจากปี ก่ อ น จ านวน 243.45 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงร้ อยละ 17 สื บ เนื่ อ งมาจากภาวะเศรษฐกิ จ ในประเทศชะลอตัว
โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 4 ซึ่งได้ รับผลกระทบค่อนข้ างมาก และประกอบกับการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินเคร่ งครัดมาก
ขึ ้นทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องมีมาตรการเข้ มงวดในการคัดเลือกลูกค้ ามากขึ ้น
รายได้ จากการให้ เช่าโรงงานสาเร็ จรู ป มีจานวน 16.53 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนจานวน 3 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 22 เนื่องจากในปี 2559 บริ ษัทฯ มีผ้ เู ช่าโรงงานสาเร็ จรูปเพิ่มขึ ้น
รายได้ อื่น จานวน 26.06 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จานวน 11.24 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 76 เกิดจากรายได้
จากการริ บเงินค่ามัดจาซึง่ ได้ รับผลกระทบมาจากความเข้ มงวดในการอนุมตั ิสนิ เชื่อจากสถาบันการเงิน
ต้ นทุนขายและกาไรขัน้ ต้ น
สาหรับปี 2559 ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ มีจานวน 830.36 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 180.30 ล้ านบาท ซึ่งลดลง
ตามรายได้ ของการขายอสังหาริ มทรัพย์
อัต ราก าไรขัน้ ต้ นจากการขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ปี 2559 อยู่ที่ ร้ อยละ 28.30 ปรั บ ขึ น้ มาจากปี ก่ อ นร้ อยละ 0.41
เนื่องจากบริ ษัทสามารถทากาไรจากยอดขายได้ สงู ขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ยังคงรักษาระดับกาไรขันต้
้ น ถึงแม้ ว่าในปั จจุบนั จะมีการ
แข่งขันด้ านราคากันค่อนข้ างสูง
อัตรากาไรขันต้
้ นของธุรกิจโรงงานสาเร็ จรูปให้ เช่า ในปี 2559 มีอตั ราร้ อยละ 35 ปรับเพิ่มสูงขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ15
ตามยอดรายได้ คา่ เช่าโรงงานที่เพิ่มขึ ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2559 จานวน 239.94 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 7.78 ล้ านบาท หรื อลดลง
ร้ อยละ 3.14 สาเหตุมาจากค่าใช้ จ่ายในการบริ หารมีจานวนลดลงจากปี ก่อน สาหรับในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายมีการ
เปลีย่ นแปลงดังนี ้ ค่าใช้ จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดลดลงตามรายได้ จากการขาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ ้น
จากปี ก่อน เนื่องจากปี ใน 2559 บริ ษัทฯ มีโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้ างและจะแล้ วเสร็ จพร้ อมโอนกรรมสิทธิ์ในอนาคต จึง
ต้ องมีการเน้ นการส่งเสริ มการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์มากขึ ้น
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินในปี 2559 จานวน 51.23 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 6.58 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
11.39 เนื่องจากบริ ษัทมี ภาระเงินกู้ลดลงโดยมีการชาระหนี ้ให้ กับสถาบันการเงินสาหรับโครงการที่สร้ างเสร็ จแล้ วหมดทุก
โครงการ ประกอบกับบริ ษัทสามารถบริ หารอัตราดอกเบี ้ยในการกู้ยืมได้ ดีขึ ้น

ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 3,171 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 816 ล้ านบาท ปั จจัยหลักของ
การเพิ่ ม ขึ น้ เกิ ด จากต้ นทุ น การพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ะหว่ า งก่ อ สร้ าง เพิ่ ม ขึ น้ จากปี ก่ อ น จ านวน 683.55 ล้ า นบาท
เนื่องมาจากบริ ษัทฯ มีการขยายโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ในขณะนี ้มีโครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาทังหมด
้
4 โครงการ
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 2,195 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จานวน 527 ล้ านบาท เนื่องจาก
บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสัน(ตั
้ ว๋ แลกเงินระยะสัน)เพิ
้ ่มขึ ้นจากปี ก่อน จานวน 313 ล้ านบาท และออกหุ้นกู้ระยะยาว จานวน 169
ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับโครงการที่กาลังพัฒนาอยูใ่ นปั จจุบนั
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือ หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2.25 ต่อ 1 เท่า
ลดลงจากปี ก่อน 0.18 เท่า และอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย เท่ากับ 1.87 ต่อ 1 เท่า ลดลงจากปี ก่อน 0.15 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 976 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 289
ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ มีกาไรสะสมจากการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น รวมทังมี
้ การเพิ่มทุนจากการ IPO ในเดือนเมษายน 2559
โครงการในอนาคต
สาหรับปี 2559 บริ ษัทฯ ยังมีโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้ างและจะแล้ วเสร็ จพร้ อมรับรู้รายได้ ในปี 2560 อีก
3 โครงการ ได้ แก่ ชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ และโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก โดยมี
มูลค่าโครงการรวมทังสิ
้ ้นกว่า 3,200 ล้ านบาท ซึง่ บริษัทฯ มีแผนการ Grand opening สาหรับ 3 โครงการนี ้ในปี 2560 อย่างไร
ก็ตามบริ ษัทฯ มียอดขายจาก 3 โครงการดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไปแล้ วกว่า 50%
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทอาคารสูง (High Rise) คือ โครงการชีวาทัยเพชร
เกษม 27 ซึง่ จะสร้ างแล้ วเสร็ จและสามารถรับรู้รายได้ ในปี 2561

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
------------ลงชื่อ----------(นายบุญ ชุน เกียรติ)
กรรมการผู้จดั การ

