ที่ CHEWA 2560/002
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
เรื่ อง คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ชีวาทัย จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ขอชี ้แจง ผลการดาเนินงานสาหรับผลประกอบการสาหรับงวดสาม
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี ้

ผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
บริ ษัท ชีวาทัย จากัด(มหาชน)และบริ ษัทย่อยผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
มีขาดททุนสุทธิ จานวน 31.62 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 89.45 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 155
สามารถสรุปสาเหตุการลดลงได้ ดงั นี ้

รายได้ รวม
สาหรับงวด 3 เดือนสิ ้นสุด 31 มีนาคม 2560 บริ ษัท ชีวาทัย จากัด(มหาชน)และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น จานวน
108.14 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 433.20 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 80 โดยมีสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญ ดังนี ้
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 101.46 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 430.75 ล้ าน
บาท หรื อลดลงร้ อยละ 81 สาเหตุที่ลดลงเนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2560 บริ ษัทฯยังไม่มีโครงการใหม่ที่พร้ อมโอนกรรมสิทธิ์ใน
ไตรมาสนี ้ บริ ษัทฯจึงยังไม่สามารถรับรู้รายได้ จากการขายโครงการใหม่ได้ ทาให้ บริ ษัทฯยังคงต้ องรั บรู้รายได้ จากสินค้ าคงเหลือ
ที่มี อยู่ ซึ่งรายได้ ที่ รับ รู้ ในไตรมาส 1 ยังเป็ น ไปตามสภาวะเศรษฐกิ จที่สืบ เนื่ องมาจากปี 2559 และไม่มี มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เหมือนต้ นปี ก่อน เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับรายได้ ของงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มียอดการ
รับรู้ รายได้ ค่อนข้ างสูงอันเนื่องมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และบริ ษัท ฯยังได้ เริ่ มรับรู้ รายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์ของ
โครงการใหม่ 2 โครงการ จึงทาให้ ผลต่างของรายได้ ในไตรมาสที่ 1 ของ 2560 และ 2559 นันมี
้ จานวนแตกต่างกันค่อนข้ างมาก
สาหรับในอดีตที่ผ่านมาบริ ษัทฯ เน้ นการพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทแนวสูงเป็ นหลักจึงอาจจะทาให้ การรับรู้
รายได้ ยงั ไม่สม่าเสมอเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ เริ่ มพัฒนาโครงการแนวราบแล้ วและจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการรับรู้ รายได้ ให้ สม่าเสมอ ซึ่งก็จะส่งผลให้ กาไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทังนี
้ ้โครงการแนวราบโครงการ
แรกของบริ ษัทฯ คือ โครงการชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง มีมูลค่าโครงการ 488 ล้ านบาท ซึ่งมียอดขายไปแล้ ว ประมาณ 20%
สาหรับโครงการนี ้จะเริ่ มรับรู้รายได้ ในไตรมาส 2 ของปี 2560
รายได้ จากการให้ เช่าโรงงานสาเร็ จรูป มีจานวน 4.73 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนจานวน 0.95 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 25 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผ้ เู ช่าโรงงานสาเร็ จรูปเพิ่มขึ ้น
ต้ นทุนขายและกาไรขัน้ ต้ น
สาหรับงวด 3 เดือนสิ ้นสุด 31 มีนาคม 2560 ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ มีจานวน 73.38 ล้ านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันปี ก่อน 317.35 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 81 ซึง่ ลดลงตามรายได้ ของการขายอสังหาริ มทรัพย์
อัตรากาไรขันต้
้ นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ปี ณ 31 มีนาคม 2560 อยูท่ ี่ร้อยละ 27.67 ปรับขึ ้นมาจากปี ก่อนร้ อยละ
1.09 เนื่องจากบริ ษัทสามารถทากาไรจากยอดขายได้ สงู ขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ยังคงรักษาระดับกาไรขันต้
้ น ถึงแม้ ว่าในปั จจุบนั จะมี
การแข่งขันด้ านราคากันค่อนข้ างสูง
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร สาหรับงวดสามเดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจานวน 56.25 ล้ านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันปี ก่อน 5.47 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 8.87 มีสาเหตุหลักมาจาก
- ค่าใช้ จ่ายในการขายลดลง 7.15 ล้ านบาท โดยปั จจัยหลักของการลดลงมาจากค่าใช้ จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ลดลงตามรายได้ จากการขายจานวน 13 ล้ านบาท

- ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น 1.67 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่ เพิ่มจาก ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึน้ ตาม
จานวนพนักงานเพื่อรองรับกับการขยายตัวของบริ ษัทฯ
ฐานะทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจานวน 3,658 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 487 ล้ านบาท ปั จจัยหลักของ
การเพิ่มขึ ้นเกิดจากต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จานวน 538 ล้ านบาท ซึ่งในขณะนี ้มี
โครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาทังหมด
้
5 โครงการ
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจานวน 2,713 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จานวน 518 ล้ านบาท เนื่องจาก
บริ ษัทฯ ได้ มีเงินการเบิกเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จานวน 300 ล้ านบาทและกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันอีก จานวน
200 ล้ านบาท เพื่อนามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับโครงการที่กาลังพัฒนาอยูใ่ นปั จจุบนั
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจานวน 945 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 31 ล้ านบาทตามผล
ประกอบการของไตรมาส 1/2560
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 2.8 ต่อ 1 เท่า และ
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย เท่ากับ 2.4 ต่อ 1 เท่า
โครงการในอนาคต
สาหรับในปี นี ้ 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 โครงการ ไปแล้ วกว่า 50%
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
------------ลงชื่อ----------(นายบุญ ชุน เกียรติ)
กรรมการผู้จดั การ

