
 

ที่ CHEWA 62-08/01 

         วนัท่ี 8  สงิหาคม 2562 

เร่ือง    ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงวดสามเดอืนและหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2562
เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

เดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

 

 
ส าหรับปี  2562 บริษัทฯ ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า (“TFRS 15”) 
มาถือปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานดงักลา่วมีผลกระทบตอ่วิธีปฏิบตัิทางบญัชี เร่ืองการรับรู้รายได้จากการ
ขายและการรับรู้ต้นทนุสว่นเพิ่มในการได้มาซึง่สญัญาที่ท ากบัลกูค้า ท าให้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ลดลงและต้นทนุ
ขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้สง่ผลกระทบท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นลดลง  (รายละเอียดอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 2) 

 

รายได้
     รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 267.19 874.06 (606.87) (69.43) 600.01 1,436.44  (836.43) (58.23)
     รายไดจ้ากการใหเ้ชา่โรงงานและคา่บรกิาร 4.65 5.58 (0.93) (16.67) 9.31 10.65 (1.34) (12.58)
     รายไดอ้ื่น 4.89 5.43 (0.54) (9.94) 9.33 9.29 0.04 0.43
รวมรายได้ 276.73 885.07 (608.34) (68.73) 618.65 1,456.38  (837.73) (57.52)
ค่าใช้จ่าย
     ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 198.68 624.02 (425.34) (68.16) 440.06 1,013.81  (573.75) (56.59)
     ตน้ทุนการใหเ้ชา่โรงงานและบรกิาร 3.26 2.69 0.57 21.19 6.48 5.34 1.14 21.35
     คา่ใชจ่้ายในการขาย 44.48 76.37 (31.89) (41.76) 88.81 129.75 (40.94) (31.55)
     คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 40.74 50.10 (9.36) (18.68) 78.81 93.89 (15.08) (16.06)
รวมค่าใช้จ่าย 287.16 753.18 (466.02) (61.87) 614.16 1,242.79  (628.63) (50.58)
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า (10.43) 131.89 (142.32) (107.91) 4.49 213.59 (209.10) (97.90)
  และบริษทัร่วมค่าใช้จา่ยทางการเงินและค่าจา่ยภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (0.38) (0.57) 0.19 (33.33) 1.54 (0.97) 2.51 (258.76)
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (0.32) (0.01) (0.31) 3,100        (0.75) (0.01) (0.74) 7,400         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (11.13) 131.31 (142.44) (108.48) 5.28 212.61 (207.33) (97.52)
คา่ใชจ่้ายทางการเงนิ 4.03 13.87 (9.84) (70.94) 12.55 22.70 (10.15) (44.71)
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (15.16) 117.44 (132.60) (112.91) (7.27) 189.91 (197.18) (103.83)
คา่ใชจ่้ายภาษีเงนิได้ (1.96) 24.39 (26.35) (108.04) (0.86) 39.62 (40.48) (102.17)
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรบังวด (13.20) 93.05 (106.25) (114.19) (6.41) 150.29 (156.70) (104.27)

อตัราก าไรขัน้ต้น 25.71% 28.75% 26.72% 29.57%
อตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัย์ 25.64% 28.61% 26.66% 29.42%
อตัราก าไรสุทธิ -4.77% 10.51% -1.04% 10.32%

(หน่วย : ลา้นบาท)
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ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

รายได้รวม 
ส าหรับไตรมาส 2/2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม จ านวน 276.73  ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี

ก่อนจ านวน 608.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68.73 ในไตรมาสนีบ้ริษัทได้เร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการแนวราบ 2 โครงการ 

ได้แก่ โครงการชีวาโฮม สขุสวสัดิ์-ประชาอุทิศ และ โครงการ ชีวา บิซ โฮม ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2562 

บริษัท มีรายได้รวม จ านวน 618.65 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 837.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57.52  

เกิดจากการลดลงของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบจากมาตรการควบคมุสินเช่ือเพื่อที่อยู่

อาศยั (LTV) หลงัจากที่ธปท.ประกาศให้มีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 เมษายน 2562 สง่ผลท าให้ลกูค้าชะลอการตดัสินใจซือ้มากขึน้ 

บริษัทจึงต้องปรับตวัเพื่อรับมือกบัมาตราการดงักลา่ว ถึงแม้วา่สถาการณ์ในปัจจบุนัจะมีการแข่งขนัทางด้านราคากนัคอ่นข้าง

สงูแต่บริษัทไม่มีนโยบายลดราคาสินค้าเพื่อเร่งระบายสินค้าคงเหลือ ประกอบกบับริษัทได้ชะลอการเปิดตวัส าหรับโครงการ

แนวราบซึ่งเลื่อนมาเปิดตวัในช่วงปลายไตรมาส 2 ได้แก่ โครงการชีวาโฮม สขุสวสัดิ์-ประชาอทุิศ และ โครงการชีวาวลัย์ ป่ิน

เกล้า-สาทร จึงสง่ผลให้บริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้ให้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ทัง้นีก้ารที่บริษัทได้ชะลอการเปิดตวัโครงการก็

เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ของสภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัท่ีต้องเผชิญกบัการเปลีย่นแปลงหลายประการ ท า

ให้บริษัทมีการปรับกลยทุธ์ในเชิงรับเพื่อเพิ่มความระมดัระวงัมากยิ่งขึน้   

 
ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

ส าหรับไตรมาส 2/2562 บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 25.64 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีอตัรา

ก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 28.61 และ ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน มีอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 26.66 ลดลงเมื่อเทียบ

กับงวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 29.42  สาเหตุของการลดลงส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 (“TFRS 15”)  และมาจากการรับรู้รายได้จากโครงการชีวา บิซ โฮม ที่บริษัทได้ 

Take over มา ซึง่โครงการดงักลา่วมีอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีต ่ากวา่เมื่อเทียบกบัโครงการอื่นท่ีบริษัทเป็นผู้คิดริเร่ิมพฒันาเอง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ส าหรับไตรมาส 2/2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม จ านวน 85.22 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนั

ของปีก่อน 41.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33 และส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจ านวน 167.62 ล้าน

บาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 56.02 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25 โดยปัจจยัหลกัลดลงมาจากคา่ใช้จ่ายในการขาย 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิซึ่งลดลงตามยอดรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะเดียวกันมีการ

เพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากรที่เพิ่มขึน้ ซึง่ก็สอดคล้องกบัจ านวนโครงการ

ใหมท่ี่เพิ่มขึน้ในปัจจบุนั 

 



 

ก าไรสุทธิ 

ส าหรับไตรมาส 2/2562 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสทุธิ จ านวน 13.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อนมีก าไรลดลง จ านวน 106.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 114.19 และส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2562 
บริษัทขาดทนุสทุธิ จ านวน 6.41 ล้านบาท ก าไรลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนจ านวน 156.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 104.27 
ซึง่เป็นผลกระทบมาจากการลดลงรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้กลา่วมาข้างต้น  

ฐานะทางการเงนิ ณ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 

 
 

สนิทรัพย์รวม  ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 มีจ านวน 5,674.44 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1,209.05 ล้านบาท สาเหตุ
หลกัมาจากที่ดินและต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ จ านวน 1,755.05 ล้านบาท ซึง่ในขณะนีม้ีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่ง
การพฒันาทัง้หมด 11 โครงการ 

 หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 มีจ านวน 3,883.77 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 1,259.97 ล้านบาท 
โดยการเพิ่มขึน้อย่างมีสาระส าคญัเกิดจากบริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ และกู้ เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในการพฒันาโครงการ 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 มีจ านวน 1,790.67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 50.92 ล้านบาท 
อนัเนื่องมาจาก ไตรมาส 2/2562 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปีก่อน จ านวน 44 ล้านบาท ในอตัรา 
0.035 บาทตอ่หุ้น และจากผลขาดทนุคร่ึงปีแรกของ ปี 2562 จ านวน 6.41 ล้านบาท  

จากเหตผุลดงักลา่วท าให้บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ 30 มิถนุายน 2562 เทา่กบั 2.17 ตอ่ 1 เทา่ 

โครงการในอนาคต 

ส าหรับโครงการท่ีคาดวา่จะแล้วเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ในคร่ึงปีหลงัของปี 2562 มีจ านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ชีวาวลัย์ ป่ินเกล้า-สาทร, โครงการชีวารมย์ นครอินทร์, โครงการชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทมุธานี และโครงการร่วมทนุภายใต้ บริษัท 
ชีวา ฮาร์ท จ ากดั  ได้แก่ โครงการฮาร์ท สขุมุวิท 62/1  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                     ขอแสดงความนบัถือ        

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

                            (นายบญุ ชนุ เกียรติ)          
                                         กรรมการผู้จดัการ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 30-มิ.ย.-62 31-ธ.ค.-61 เพ่ิมขึน้(ลดลง) ร้อยละ

สินทรพัยร์วม 5,674.44         4,465.39          1,209.05           27.08

หน้ีสินรวม 3,883.77         2,623.80          1,259.97           48.02

ส่วนของผูถ้อืหุ้น 1,790.67         1,841.59          (50.92)              (2.77)             

(หน่วย : ลา้นบาท)


