
 

ที่ CHEWA 62-02/01 

         วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562 

เร่ือง    ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการประจ าปี 2561 

เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2561         

มีรายละเอยีดดงันี ้

ผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

 

รายได้

     รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 2,621.60 2,013.69 607.91 30.19
     รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบรกิาร 20.44 19.58 0.86 4.39
     รายไดอ้ื่น 34.30 9.15 25.15 274.86
รวมรายได้ 2,676.34 2,042.42 633.92 31.04
ต้นทนุ

     ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย์  1,838.73 1,440.59 398.14 27.64
     ตน้ทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบรกิาร 12.25 10.78 1.47 13.64
     ค่าใชจ่้ายในการขาย 258.84 228.44 30.40 13.31
     ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 185.32 132.45 52.87 39.92
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,295.14 1,812.26 482.88 26.65
ก าไรก่อนส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการร่วมค้า 381.20 230.16 151.04 65.62
  และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าจ่ายภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (1.27) 0.94 (2.21) (235.11)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (0.09) (0.25) (0.16) (64.00)
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 379.84 230.85 148.99 64.54

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 46.09 29.80 16.29 54.66
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 333.75 201.05 132.70 66.00
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 68.94 45.55 23.39 51.35
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิส าหรบังวด 264.81 155.50 109.31 70.30

อตัราก าไรขัน้ต้น 29.94% 28.62%
อตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัย์ 29.86% 28.46%
อตัราก าไรสทุธิ 9.89% 7.61%

 เพ่ิมขึน้

(ลดลง)
ร้อยละ

(หน่วย : ลา้นบาท)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

งบการเงินรวม

 ปี 2561  ปี 2560



 

รายได้รวม 
 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯมีรายได้รวม จ านวน 2,676.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 633.92 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 31.04 โดยมาจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 2,621.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 607.91 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 30.19  โดยในปี 2561 มีโครงการที่รับรู้รายได้ทัง้หมด 7 โครงการซึ่งเท่ากนักบัปีก่อน แต่ปัจจยัที่
สง่ผลให้รายได้ของปี 2561 เพิ่มขึน้มาจากการรับรู้รายได้ของโครงการชีวาทยั เพชรเกษม 27 ซึ่งเป็นโครงการท่ีแล้วเสร็จพร้อม
โอนในไตรมาส 2/2561 สามารถรับรู้รายได้ทัง้ปีได้ถึง 1,023.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นีบ้ริษัทฯยังคงทยอยรับรู้รายได้ส าหรับโครงการที่ผ่านมาได้อย่างต่อเนื่องรวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
1,597.74 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่มาจากโครงการชีวาทยัเรสซิเดนท์ อโศก และ โครงการชีวาทยัเรสซิเดนท์ บางโพ มียอดรับรู้
รายได้จ านวน 632.83 ล้านบาท และ 430.43 ล้านบาท ตามล าดบั 

ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

ส าหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์มีจ านวน 1,838.73 ล้านบาท และมีอตัราก าไร
ขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 29.86 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมีอตัราที่ใกล้เคียงกนั อย่างไรก็ตามบริษัทยงัคงรักษา
ระดบัก าไรขัน้ต้น ถึงแม้วา่ในปัจจบุนัจะมีการแขง่ขนัด้านราคากนัคอ่นข้างสงู 

  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมในปี 2561 จ านวน 444.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.60 ของรายได้รวม  เพิ่มขึน้
จากปีก่อน 83.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.07 มีสาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้จ านวน 30.40 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 13.31 โดยปัจจยัหลกัของการเพ่ิมขึน้มาจากค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ ค่าคอมมิชชัน่ และ
โปรโมชั่นในการส่งเสริมการขาย ที่เพิ่มขึน้ตามยอดรายได้จากการจากขายอสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เพิ่มขึน้จ านวน 52.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 39.92 สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากรที่ขยายตวัเพิ่มขึน้
เพื่อรองรับโครงการในอนาต อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึน้กว่าปีก่อนโดย
เปรียบเทียบจากสดัสว่นคา่ใช้จ่ายรวมตอ่รายได้รวมปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 16.60 ซึง่ลดลงจากปีก่อนปีก่อนที่มีอตัราอยูท่ี่ร้อยละ 
17.67  

 
ก าไรสุทธิ 

 ส าหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ จ านวน 264.81 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
109.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 70.30 เป็นผลบวกมาจากการขยายตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที่ปรับตวัดีขึน้ท าให้
บริษัทฯสามารถระบายสินค้าคงเหลือได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัการรับรู้รายได้จากโครงการที่แล้วเสร็จในไตรมาส 2/2561 
คือโครงการชีวาทยั เพชรเกษม 27 และบริษัทฯ สามารถบริหารคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อยา่งมปีระสทิธิภาพจึงสง่ผล
ให้อตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.28 เป็นร้อยละ 9.89 เมื่อเทียบกบัปีก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 7.61 

  



 

ฐานะทางการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 

 
 

สินทรัพย์รวม  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 4,465.39 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 819 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 22.46 สาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 380.52 ล้านบาท ซึง่สว่นหนึง่มาจาก
เงินท่ีบริษัทได้มาจากการออกหุ้นกู้   และจากการเพิ่มขึน้ของเงินมดัจ าการซือ้ที่ดิน เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 200.80 ล้านบาท 
เพื่อน ามาพฒันาโครงการในอนาคต 

 หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 2,623.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 86.68 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.42 โดยในปีนีบ้ริษัทฯได้ทยอยช าระเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระเป็นจ านวนเงิน 747.28 ล้าน
บาท ทัง้นีใ้นระหวา่งปีบริษัทฯได้ออกหุ้นกู้  จ านวน 1,698.50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุในการพฒันาโครงการในอนาคต 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 1,841.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 732.32 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 66.02 โดยเพิ่มขึน้จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯจ านวน 264.81 ล้านบาท และเพิ่มขึน้จากการเพิ่มทนุ
ในเดือนพฤษภาคม จ านวน 537.44 ล้านบาท (467.34 ล้านหุ้น หุ้นละ 1.15 บาท) ในระหว่างปีบริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปันผล
ดงันี ้ในเดือนพฤษภาคม จ่ายเงินปันผลจ านวน 64.10 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลจ านวน 57.69 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ
จ่ายเป็นเงินสด และในเดือนกนัยายน จ่ายเงินสดจ านวน 63.75 ล้านบาท  

จากเหตผุลดงักลา่วท าให้บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 1.42 ตอ่ 1 เทา่ 

 

โครงการในอนาคต 

ปัจจบุนับริษัทฯยงัมีโครงการอยูร่ะหวา่งการพฒันาจ านวน 11 โครงการ แบง่เป็นโครงการแนวสงู 5 โครงการและ
โครงการแนวราบ 6 โครงการ ซึง่เป็นโครงการท่ีคาดวา่จะแล้วเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ในปี 2562 จ านวน 8 โครงการ ได้แก ่
โครงการชีวาโฮม วงแหวน-ล าลกูกา, โครงการชีวาวลัย์ พทุธมณฑล สาย1, โครงการชีวาโฮม ประชาอทุิศ 90,  โครงการฮอลล์
มาร์ค จรัญฯ 13, โครงการฮอลล์มาร์ค โชคชยั4, โครงการชีวารมย์ นครอินทร์, และโครงการฮาร์ท สขุมุวิท 62/1, โครงการฮาร์ท 
สขุมุวิท 36 ซึง่ 2 โครงการนีเ้ป็นโครงการร่วมทนุภายใต้ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ ากดั   

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                     ขอแสดงความนบัถือ        
                                             -----------ลงช่ือ------------ 

                            (นายบญุ ชนุ เกียรติ)          
                                         กรรมการผู้จดัการ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 เพ่ิมขึน้(ลดลง) ร้อยละ

สินทรพัยร์วม 4,465.39        3,646.39        819.00           22.46

หน้ีสินรวม 2,623.80        2,537.12        86.68             3.42

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,841.59        1,109.27        732.32           66.02

(หน่วย : ลา้นบาท)


