
 

ที่ CHEWA 62-03/01 

         วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

เร่ือง    ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 1 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 

 

รายได้

     รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 332.82 562.38 (229.56) (40.82)

     รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบรกิาร 4.66 5.08 (0.42) (8.27)

     รายได้อืน่ 4.44 3.86 0.58 15.03
รวมรายได้ 341.92 571.32 (229.40) (40.15)

ต้นทนุ

     ต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 241.37 389.79 (148.42) (38.08)

     ต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบรกิาร 3.22 2.66 0.57 21.30

     ค่าใช้จ่ายในการขาย 44.33 53.37 (9.05) (16.95)

     ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 38.08 43.79 (5.71) (13.04)
รวมค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 327.00 489.61 (162.61) (33.21)

ก าไรก่อนส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในการร่วมค้า 14.92 81.71 (66.79) (81.74)

       และบริษัทร่วม ค่าใช้จา่ยทางการเงินและค่าจา่ยภาษีเงินได้

สว่นแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 1.92 (0.40) 2.32 580.00

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (0.43) 0.00 (0.43) (100.00)
ก าไรก่อนค่าใช้จา่ยทางการเงินและค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 16.41 81.31 (64.90) (79.82)

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 8.52 8.84 (0.32) (3.62)
ก าไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 7.89 72.47 (64.58) (89.11)

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1.10 15.23 (14.13) (92.78)
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิส าหรบังวด 6.79 57.24 (50.45) (88.14)

อตัราก าไรขัน้ต้น 27.52% 30.84%

อตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัย์ 27.48% 30.69%

อตัราก าไรสทุธิ 1.99% 10.02%

(หน่วย : ลา้นบาท)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

งบการเงินรวม

 ไตรมาส 

1/2562

 ไตรมาส 

1/2561

 เพ่ิมขึน้

(ลดลง)
ร้อยละ



 

 ส าหรับปี  2562 บริษัทฯ ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ืองรายได้จากสญัญาที่ท ากับลกูค้า 
(“TFRS 15”) มาถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานดงักลา่วมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบตัิทางบญัชี เร่ืองการรับรู้
รายได้จากการขายและการรับรู้ต้นทนุสว่นเพิ่มในการได้มาซึง่สญัญาที่ท ากบัลกูค้า ท าให้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์
ลดลงและต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้สง่ผลกระทบท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นปรับลดลง  (รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอยู่
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 2) 
 
รายได้รวม 

ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม จ านวน 341.92 ล้านบาท 
ซึ่งมีรายได้หลกัมาจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 332.82 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน รายได้
รวมลดลง จ านวน 229.40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.15  อนัเนื่องมาจากยอดสินค้าคงเหลือรอโอนลดลงถ้าเทียบกบัปี
ก่อนที่มียอดสินค้าคงเหลือรอโอนจากโครงการแนวสงูค่อนข้างมาก ส าหรับไตรมาส 1/2562 บริษัทฯ ได้เร่ิมรับรู้รายได้จาก
โครงการแนวราบ คือ โครงการชีวาโฮมวงแหวน-ล าลกูกา ซึ่งเป็นโครงการทาวน์โฮมโครงการแรกของบริษัท มีมลูค่าโครงการ
กว่า 700 ล้านบาท ได้เร่ิมเปิดขายเมื่อสิน้ปี 2561 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัคงทยอยรับรู้รายได้จากโครงการท่ีผ่านมาอยา่งตอ่เนื่องสว่น
ใหญ่รายได้หลกัยงัมาจากโครงาการแนวสงูโดยมาจากโครงการชีวาทยัเพชรเกษม 27   

อย่างไรก็ตามบริษัทได้เร่ิมเน้นพฒันาโครงการแนวราบมากขึน้และจะพฒันาอย่างตอ่เนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ
รับรู้รายได้ให้สม ่าเสมอ ซึง่ก็จะสง่ผลให้ก าไรสทุธิเติบโตอยา่งตอ่เนื่องเช่นกนั  
 

ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 241.37 ล้าน
บาท และมีอตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ เท่ากบัร้อยละ 27.48 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมี
อตัราลดลงร้อยละ 3 สาเหตสุว่นหนึง่มาจากผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (“TFRS 15”)  

  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

    ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจ านวน 82.41 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.10 ของรายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 14.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.18  
โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส าคัญเกิดจากค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิลดลงตามยอดรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ แต่จะเพิ่มขึน้ในสว่นของค่าใช้จ่ายในการตลาดและประชาสมัพนัธ์โครงการซึง่สอดคล้องกบัจ านวนโครงการ
ใหมท่ี่ก าลงัจะเปิดเพิ่มขึน้  

 
ก าไรสุทธิ 

 ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯมีก าไรสทุธิ จ านวน 6.79 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไร
สทุธิร้อยละ 1.99 ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 50.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 88.14 เป็นผลกระทบมาจากการ
ลดลงของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

 



 

ฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 

 
 

 

สนิทรัพย์รวม  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีจ านวน 5,316.21 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 850.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 19.05 โดยการเพิ่มขึน้อย่างมีสาระส าคญัมาจากที่ดินและต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้จ านวน 1,033.84 
ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ตามโครงการใหมท่ี่อยูร่ะหวา่งการพฒันา  

 หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 มีจ านวน 3,467.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 843.91 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 32.16 โดยการเพิ่มขึน้อยา่งมีสาระส าคญัเกิดจากบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  จ านวน 486 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุ
ในการพฒันาโครงการในอนาคต 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 มีจ านวน 1,848.49 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 6.90 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.37 โดยเพิ่มขึน้จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จ านวน 6.79 ล้านบาท  

จากเหตผุลดงักลา่วท าให้บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ 31 มีนาคม 2562 เทา่กบั 1.88 ตอ่ 1 เทา่ 

 

โครงการในอนาคต 

ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัมีโครงการอยูร่ะหวา่งการพฒันาจ านวน 13 โครงการ แบง่เป็นโครงการแนวสงู 5 โครงการและ
โครงการแนวราบ 8 โครงการ ซึง่คาดวา่โครงการจะแล้วเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ในปี 2562 จ านวน 8 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวา
โฮมวงแหวน-ล าลกูกา, โครงการชีวาวลัย์ป่ินเกล้า-สาทร, โครงการชีวาโฮมสขุสวสัดิ-์ประชาอทุศิ, โครงการฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 
13, โครงการชีวารมย์ นครอินทร์ , โครงการทาวน์โฮมยา่น ปทมุธาน ีและโครงการร่วมทนุภายใต้ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จ ากดั  อีก 2 
โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาฮาร์ท สขุมุวิท 62/1 และ โครงการชีวาฮาร์ท สขุมุวิท 36 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

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

                              (นายบญุ ชนุ เกียรติ)          
                                            กรรมการผู้จดัการ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 31 มี.ค.62 31 ธ.ค. 61 เพ่ิมขึน้(ลดลง) ร้อยละ

สินทรพัยร์วม 5,316.21         4,465.39         850.82             19.05

หน้ีสินรวม 3,467.71         2,623.80         843.91             32.16

ส่วนของผูถ้อืหุ้น 1,848.49         1,841.59         6.90                0.37

(หน่วย : ลา้นบาท)


