
 

ที่ CHEWA 2561/004 

         วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง    ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับผลประกอบการส าหรับงวดสามเดือน

และเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 



 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 

รายได้รวม 
ส าหรับไตรมาส 3/2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม จ านวน 794.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี

ก่อนเพิ่มขึน้ จ านวน 392.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 97.72 โดยมาจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 
784.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 389.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 98.60 ปัจจยัหลกัของการ
เพิ่มขึน้มาจากการรับรู้รายได้ของโครงการชีวาทยั เพชรเกษม27 เป็นโครงการที่แล้วเสร็จพร้อมโอนในไตรมาส 2/2561 ซึ่งมี
สดัสว่นการรับรู้รายได้เป็นคร่ึงหนึ่งของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับไตรมาส 3/2561 โดยรับรู้ไปจ านวน 394.30 
ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 100 ของยอดรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ของไตรมาส 2/2561  

ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนของปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม จ านวน 2,251.17 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึน้ จ านวน 1,420.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 170.97 โดยมาจากรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 2,220.61 ล้านบาท แบง่ออกเป็นรายได้จากคอนโดมิเนียม จ านวน 2,001.92 ล้านบาท และโครงการ
บ้านจดัสรร จ านวน 218.69 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 1,410.69 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 174.18 
เป็นผลบวกมาจากการรับรู้รายได้ของโครงการใหมท่ี่แล้วเสร็จใน ปี 2561 และโครงการท่ีแล้วเสร็จในปี 2560 ที่ยงัคงทยอยรับรู้
อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ปัจจบุนัมีโครงการท่ีรับรู้รายได้ทัง้หมด 8 โครงการ เมื่อเทียบกบัปีก่อนมีเพียง 6 โครงการ 

ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

ส าหรับไตรมาส 3/2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 546.27 ล้านบาท และมีอตัรา
ก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 30.34 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมีอตัราที่ใกล้เคียงกนั  อย่างไรก็ตามบริษัทยงัคง
รักษาระดบัก าไรขัน้ต้น ถึงแม้วา่ในปัจจบุนัจะมีการแขง่ขนัด้านราคากนัคอ่นข้างสงู 

ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 1,560.08 ล้านบาท และมี
อตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 29.75 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมีอตัราที่ใกล้เคียงกนั   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ส าหรับไตรมาส 3/2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม จ านวน 114.24 ล้านบาท ซึ่ง

เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 38.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 50.14 โดยเพิ่มขึน้จากค่าใช้จ่ายในการขาย
จ านวน 28.70 ล้านบาท มีปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุ คา่คอมมิชชัน่ ที่เพิ่มขึน้ตาม
ยอดรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ จ านวน 9.45 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่าย
เก่ียวกบับคุลากรที่เพิ่มขึน้ตามการเติบโตของบริษัท โดยสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3/2561 เทา่กบัร้อย
ละ 14 ของรายได้รวม เทียบกบัปีก่อนเทา่กบัร้อยละ 19 ของรายได้รวม 

ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนของปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม จ านวน 
337.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเพิ่มขึน้จ านวน 131.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 63.49 โดยมีสดัสว่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3/2561 เท่ากบัร้อยละ 15 ของรายได้รวม เทียบกบัปีก่อนเท่ากบัร้อยละ 25 ของ
รายได้รวม 



 

ก าไรสุทธิ 

 ส าหรับไตรมาส 3/2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิ จ านวน 94.10 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 
60.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 179.73 เป็นผลบวกมาจากการฟืน้ตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที่ปรับตวัดีขึน้ท าให้บริษัท
สามารถรับรู้รายได้ได้อยา่งตอ่เนื่อง ประกอบกบัการรับรู้รายได้จากโครงการท่ีแล้วเสร็จในไตรมาส 2/2561 คือโครงการชีวาทยั 
เพชรเกษม 27 และบริษัทฯ สามารถบริหารคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสง่ผลให้อตัราก าไรสทุธิ
เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 11.84 เมื่อเทียบกบัปีก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 8.37 

 ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนของปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิ จ านวน 244.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
งวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน 219.89 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในรอบ
ระยะเวลาเก้าเดือน ท าให้อตัราก าไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 10.86 เมื่อเทียบกบัปีก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 2.95 

 

ฐานะทางการเงนิ ณ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 

 
  สนิทรัพย์รวม  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีจ านวน 4,831 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1,185 ล้านบาท สาเหตหุลกั

จากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุชัว่คราว จ านวน 1,151 ล้านบาท ซึ่งสว่นหนึ่งมาจากเงินที่บริษัทได้มาจากการเพิ่มทนุและจาก
การออกหุ้นกู้    

 หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีจ านวน 3,010 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 473 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 19 โดยในปีนีบ้ริษัทฯได้ทยอยช าระเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระ ทัง้นีใ้นไตรมาส 3/2561บริษัทฯได้
ออกหุ้นกู้  จ านวน 1,200 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุในการพฒันาโครงการในอนาคต 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 มีจ านวน 1,821 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 712 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 64 โดยเพิ่มขึน้จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯจ านวน 244 ล้านบาท และเพิ่มขึน้จากการเพิ่มทนุในเดือน
พฤษภาคม จ านวน 537 ล้านบาท (467 ล้านหุ้น หุ้นละ 1.15 บาท) ในระหว่างปีบริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปันผลดงันี ้ในเดือน
พฤษภาคม จ่ายเงินปันผลจ านวน 64.10 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลจ านวน 57.69 ล้านบาท สว่นที่เหลือจ่ายเป็นเงินสด 
และในเดือนกนัยายน จ่ายเงินสดจ านวน 63.75 ล้านบาท  

จากเหตผุลดงักลา่วท าให้บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ 30 กนัยายน 2561 เทา่กบั 1.65 ตอ่ 1 เทา่ 

  

 

 



 

โครงการในอนาคต 

ปัจจบุนับริษัทฯยงัมีโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้างจ านวน 9 โครงการ ซึง่เป็นโครงการท่ีคาดวา่จะแล้วเสร็จ
พร้อมรับรู้รายได้ในปี 2562 จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาโฮม วงแหวน-ล าลกูกา โครงการชีวาวลัย์ พทุธมณฑล สาย1 
โครงการชีวาโฮม ประชาอทุิศ 90  โครงการฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13 โครงการฮอลล์มาร์ค โชคชยั4 และโครงการฮาร์ท สขุมุวิท 
62/1 ซึง่เป็นโครงการร่วมทนุภายใต้ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ ากดั   

 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

                     ขอแสดงความนบัถือ 
            

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

                            (นายบญุ ชนุ เกียรติ)          
                                         กรรมการผู้จดัการ 


