
 

ที่ CHEWA 2561/003 

         วนัท่ี 8 สงิหาคม 2561 

เร่ือง    ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงวดสามเดอืนและหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2561 

เรียน    กรรมการและผู้จดัการ  

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

เดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

 

 



 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

รายได้รวม 

 ส าหรับไตรมาส 2/2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 885.07 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 564.43 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 176.03 โดยมาจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 874.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกนัของปีก่อน 560.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 178.72 เนื่องจากในไตรมาส 2/2561 มีโครงการแล้วเสร็จพร้อมรับรู้

รายได้ 1 โครงการ คือ โครงการชีวาทยั เพชรเกษม 27 โดยสามารถรับรู้รายได้เป็นจ านวน 482 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 

ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ และยงัคงทยอยรับรู้รายได้จากโครงการท่ีผา่นมาอยา่งตอ่เนื่องอีก 4 โครงการ 

 ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 1,456.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกันของปีก่อน 1,027.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 239.65 โดยมาจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 

1,436.44 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้จากคอนโดมิเนียมจ านวน 1,271.19 ล้านบาท และโครงการบ้านจัดสรรจ านวน 

165.25 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 1,021.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 246.07 เป็นผลบวกมาจากการ

รับรู้รายได้ของโครงการใหมท่ี่แล้วเสร็จในปี 2561 และโครงการท่ีแล้วเสร็จปลายปี 2561 ซึง่ในปัจจุบนัมีโครงการที่รับรู้รายได้

ทัง้หมด 7 โครงการ เมื่อเทียบกบัปีก่อนมีเพียง 5 โครงการ 

 

ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 ส าหรับไตรมาส 2/2561 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ มีจ านวน 624.02 ล้านบาท และอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 

28.61 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 30.36 อย่างไรก็ตามบริษัทยงัคงรักษา

ระดบัก าไรขัน้ต้น ถึงแม้วา่ในปัจจบุนัจะมีการแขง่ขนัด้านราคากนัคอ่นข้างสงู 

 ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ มีจ านวน 1,013.81 ล้านบาท และอตัราก าไรขัน้ต้นของ

คร่ึงปีแรกของปี 2561 และ 2560 มีอตัราใกล้เคียงกนัอยูท่ี่ร้อยละ 29.42 และ 29.71 ตามล าดบั 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ส าหรับไตรมาส 2/2561 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 126.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี

ก่อน 52.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 70 โดยเพิ่มขึน้จากคา่ใช้จ่ายในการขายจ านวน 28.37 ล้านบาท มีปัจจยัหลกัมาจาก

การเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด ค่าคอมมิชชั่น ท่ีเพ่ิมขึน้ตามยอดรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จ านวน 23.76 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบับุคคลากรที่เพิ่มขึน้ตามการ

เติบโตของบริษัท โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารในไตรมาส 2/2561 เท่ากับร้อยละ 14 ของรายได้รวม เทียบกับปี

ก่อนเทา่กบัร้อยละ 23 ของรายได้รวม 



 

 ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2561 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 223.64 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จากงวดเดียวกันของปีก่อน 93.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 71 โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารในคร่ึงปีแรก

เทา่กบัร้อยละ 15 ของรายได้รวม เทียบกบัปีก่อนเทา่กบัร้อยละ 30 ของรายได้รวม 

 จากสดัสว่นค่าใช้จ่ายการขายและบริหารต่อรายได้รวมมีอตัราลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากสดัสว่นของรายได้ที่

เพิ่มสงูขึน้ และประกอบกบับริษัทฯ สามารถควบคมุสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการตลาดและบริหารไมใ่ห้เพิ่มสงูขึน้ 

 

ก าไรสุทธิ 

 ส าหรับไตรมาส 2/2561 บริษัทฯมีก าไรสทุธิจ านวน 93.05 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 70.59 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 314.29 เป็นผลบวกมาจากการฟืน้ตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที่ปรับตวัดีขึน้ท าให้บริษัทสามารถรับรู้

รายได้ได้อยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงยงัเร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการท่ีแล้วเสร้จในไตรมาสนี ้คือ โครงการชีวาทยั เพชรเกษม 27 และ

ประกอบกับบริษัทฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้จึงส่งผลท าให้อตัราก า ไรสทุธิ

เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 10.51 เมื่อเทียบกบัปีก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 7 

 ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิจ านวน 150.29 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 159.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.32 ของรายได้รวม 

 

ฐานะทางการเงนิ ณ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 

 

สนิทรัพย์รวม ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 จ านวน 3,936 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 290 ล้านบาท สาเหตหุลกัมา
จากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุชัว่คราว จ านวน 431 ล้านบาท ซึง่สว่นหนึง่มาจากเงินท่ีบริษัทได้มาจากการเพิ่มทนุ 
 หนีส้นิรวม ณ 30 มิถนุายน 2561 มีจ านวน 2,145 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 392 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
15 โดยมีสาเหตมุาจากบริษัทฯ ได้มีการจ่ายช าระเงินกู้ยืมจากสถาบนัทางการเงินและจ่ายคืนเงินกู้ยืมกิจการที่เ ก่ียวข้อง ทัง้นี ้
ในไตรมาส 1/2561 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้จ านวน 498.5 ล้านบาท 
 ส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ 30 มิถุนายน 2561 มีจ านวน 1,791 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 681 ล้านบาท             
ในระหวา่งไตรมาส 2/2561 เมื่อวนัที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.008547 บาท และ
จ่ายเป็นหุ้นปันผลจ านวน 13 ต่อ 1 หุ้น เป็นจ านวน 57,691,379 หุ้น และในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียน
เพิ่มทนุท่ีเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จ านวน 467,335,804 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท คิดเป็นมลูคา่ 537 ล้านบาท 



 

 จากเหตผุลดงักลา่วท าให้บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ 30 มิถนุายน 2561 เทา่กบั 1.20 ตอ่ 1 เทา่ 

โครงการในอนาคต 

 บริษัทฯ มีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้างและจะแล้วเสร้จพร้อมรับรู้รายได้ในคร่ึงปีหลงั 2 โครงการ คือ 

โครงการชีวาโฮม วงแหวน-ล าลกูกา มลูคา่โครงการ 700 ล้านบาท และโครงการฮาร์ท สขุมุวิท 62/1 เป็นโครงการร่วมทนุ

ภายใต้ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ ากดั มลูคา่โครงการ 160 ล้านบาท และปัจจบุนัมยีอด backlog จ านวน 800 ล้านบาท 

 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

                     ขอแสดงความนบัถือ 
         

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

                            (นายบญุ ชนุ เกียรติ)          
                                         กรรมการผู้จดัการ 


