
 

ที่ CHEWA 2561/002 

         วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

เร่ือง    ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

เรียน    กรรมการและผู้จดัการ  

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ขอชีแ้จง ผลการด าเนินงานส าหรับผลประกอบการส าหรับงวดสาม

เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561  

ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2561 บริษัท ชีวาทยั จ ากัด(มหาชน)และบริษัท
ยอ่ยมีก าไรสทุธิ จ านวน 57.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.02 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 88.86 ล้าน
บาท สบืเนื่องมาจากการฟืน้ตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที่ปีปรับตวัดีขึน้ตัง้แตช่่วงปลายปี 2560 ท าให้บริษัทฯสามารถระบาย



 

สินค้าคงเหลือได้ค่อนข้างมาก ประกอบกับบริษัทฯสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ สามารถสรุปสาเหตขุองการเพิ่มขึน้ได้ ดงันี ้

  
รายได้ 

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีรายได้รวมทัง้สิน้ จ านวน 571.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด
เดียวกนัของปีก่อน 463.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 428.32 โดยรายได้หลกัจากการขายอสงัหาริมทรัพย์มีจ านวน 562.38 
ล้านบาท แบ่งออกเป็นการรับรู้รายได้จากคอนโดมิเนียมจ านวน 489.52 ล้านบาท และโครงการบ้านจัดสรร จ านวน 72.86 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนเพิ่มขึน้  460.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 454.29 เนื่องจากในไตรมาส 
1/2561บริษัทฯรับรู้รายได้จากโครงการที่สร้างแล้วเสร็จในปี 2560 จ านวน 3 โครงการ คือ โครงการชีวารมย์รังสิต ดอนเมือง 
โครงการชีวาทยัเรสซิเดนท์ บางโพ และโครงการชีวาทยัเรสซิเดนท์ อโศก โดยรับรู้รายได้จาก 3 โครงการนีท้ัง้สิน้จ านวน 465.40 
ล้านบาท จึงเป็นเหตใุห้บริษัทฯรับรู้รายได้เพิ่มขึน้ ทัง้นีใ้นไตรมาส1/2561 บริษัทฯสามารถโอนปิดโครงการจ านวน 2 โครงการ 
คือ โครงการชีวาทยั อินเตอร์เชนจ์ และ โครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวฒันะ  

 

ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2561 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ มีจ านวน 389.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด
เดียวกนัปีก่อน 316.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 431.19 ซึง่เพิ่มขึน้ตามรายได้ของการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

อตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ปี ณ 31 มีนาคม 2560  อยู่ที่ร้อยละ 30.69 ปรับขึน้มาจากปีก่อน    
ร้อยละ 3.01 เนื่องจากบริษัทสามารถท าก าไรจากยอดขายได้เพิ่มขึน้  
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

    คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2560 มีจ านวน 97.16 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 17.01 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึน้ 40.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 72.76 มี
สาเหตุหลกัมาจาก ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ 23.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 76.43 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการโอน
กรรมสิทธ์ิห้องชดุ คา่คอมมิชชัน่ และโปรโมชัน่ในการสง่เสริมการขายเพิ่มขึน้ตามยอดรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 17.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 68.49 ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้โดยสดัสว่นค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้ในปีนี ้
ลดลงจากปีก่อน 

 
ฐานะทางการเงนิ ณ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560  

 



 

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 มีจ านวน 3,736.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 89.73 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.47 โดยปัจจยัหลกัของเพิ่มขึน้มาจากเงินมดัจ าซือ้ที่ดินเพิ่มขึน้จ านวน 86 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทฯได้จ่ายมดั

จ าซือ้ที่ดินเพื่อพฒันาโครงการใหมจ่ านวน 2 โครงการ ซึง่ในปัจจบุนัมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาทัง้หมด 5 โครงการ 

หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 มีจ านวน 2,569.61 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 32.49 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.30 โดยมีสาเหตทุี่ส าคญัมาจากในระหวา่งไตรมาส 1/2561 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้จ านวน 498.5 ล้านบาท และ
ได้จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากตัว๋แลกเงิน จ านวน 350 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯเน้นการเบิกเงินกู้ ระยะยาวส าหรับ
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาเพื่อรักษาสภาพคลอ่งในการช าระหนี ้

สว่นของผู้ ถือหุ้น  ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 มี จ านวน 1,166.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 57.24 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.14 มาจากก าไรสะสมทีเ่พิ่มขึน้ตามผลประกอบการของไตรมาส 1/2560 

บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 1.49:1 เท่า และอตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้ เทา่กบั 1.19 :1 เทา่ ซึง่เป็นการด ารงอตัราสว่นตามที่สถาบนัการเงินก าหนดไว้ในสญัญาเงินกู้   
 

โครงการในอนาคต 
บริษัทฯมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและจะแล้วเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ในปี 2561 จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 

โครงการชีวาทยั เพชรเกษม 27  โครงการชีวาโฮม วงแหวน-ล าลกูกา และ โครงการชีวาโฮม สขุสวสัดิ์ ประชาอุทิศ มีมูลค่า

โครงการรวมทัง้สิน้กวา่ 3,000  ล้านบาท โดยโครงการชีวาทยั เพชรเกษม 27 จะสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสทิธ์ิในไตรมาส 

2/2561 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

                     ขอแสดงความนบัถือ 
         

                                             -----------ลงช่ือ------------ 

                            (นายบญุ ชนุ เกียรติ)          
                                         กรรมการผู้จดัการ 


