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รายงานผลการด าเนินงานปี 2559 

 บริษัท ชีวาทยั จ ากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย ในปี 2559 มีก าไรสทุธิ จ านวน 63.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
5.25 ของรายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 20.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.20  สามารถสรุปได้ 
ดงันี ้

รายได้รวม 
   ส าหรับปี 2559 บริษัท ชีวาทยั จ ากัด(มหาชน)และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้สิน้ จ านวน 1,200.72 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน 229.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16 แบ่งเป็นรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 1,158.13 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 243.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 โดยมีสาเหตจุากปัญหาเศรษฐกิจทัง้ในประเทศ
ชะลอตวั เนื่องจากทิศทางอสงัหาริมทรัพย์เติบโตไปพร้อมกบัเศรษฐกิจ สง่ผลให้เกิดการชะลอการตดัสินใจซือ้ที่อยูอ่าศยั  
ประกอบกับการปล่อยสินเช่ือของสถาบันการเงินเคร่งครัดมากขึน้ท าให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคและส่งผลให้
บริษัทฯมีอตัรารีเจ็คคอ่นข้างสงูส าหรับกลุม่โครงการระดบัลา่งถึงระดบักลาง  

รายได้จากการให้เช่าโรงงานส าเร็จรูป มีจ านวน 16.53 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 3  ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 22 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีผู้ เช่าโรงงานส าเร็จรูปเพิ่มขึน้ 

รายได้อื่น จ านวน 26.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 11.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 76 เกิดจาก
รายได้จากการยดึเงินคา่มดัจ าซึง่ได้รับผลกระทบมาจากความเข้มงวดในการอนมุตัิสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

 
ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

ส ำหรับปี 2559 ต้นทุนขำยอสงัหำริมทรัพย์ มีจ ำนวน 830.36 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 180.30 ล้ำนบำท ซึ่ง
ลดลงตำมรำยได้ของกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ 

อัตรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 28.30 ปรับขึน้มำจำกปีก่อนร้อยละ 0.41 
เนื่องจำกบริษัทสำมำรถท ำก ำไรจำกยอดขำยได้สงูขึน้ บริษัทยงัคงรักษำระดบัก ำไรขัน้ต้น ถึงแม้ว่ำในปัจจุบนัจะมีกำร
แขง่ขนัด้ำนรำคำกนัคอ่นข้ำงสงู 

 อตัรำก ำไรขัน้ต้นของธุรกิจโรงงำนส ำเร็จรูปให้เช่ำ ในปี 2559 มีอตัรำร้อยละ 35 ปรับเพิ่มสงูขึน้จำกปีก่อนร้อยละ
15 ตำมยอดรำยได้คำ่เช่ำโรงงำนท่ีเพิ่มขึน้ 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

    คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2559 จ ำนวน 239.94 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 7.78 ล้ำนบำท หรือลดลง
ร้อยละ 3.14 สำเหตมุำจำกคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรมีจ ำนวนลดลงจำกปีก่อน ส ำหรับในสว่นของคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยมีกำร
เปลี่ยนแปลงดงันี ้ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดลดลงตำมรำยได้จำกกำรขำย  และค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธ์
เพิ่มขึน้จำกปีก่อน เนื่องจำกปีใน 2559 บริษัทฯมีโครงกำรที่จะก่อสร้ำงแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิในอนำคต จึงต้องมี
กำรเน้นกำรสง่เสริมกำรขำยและกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์เพิ่มสงูขึน้  

 
 
 



ต้นทุนทางการเงนิ 
    ต้นทนุทำงกำรเงินในปี 2559 จ ำนวน 51.23 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 6.58 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 

11.39 เนื่องจำกบริษัทมีภำระเงินกู้ลดลงโดยมีกำรช ำระหนีใ้ห้กบัสถำบนักำรเงินส ำหรับโครงกำรที่สร้ำงเสร็จแล้วหมดทกุ
โครงกำร ประกอบกบับริษัทสำมำรถบริหำรอตัรำดอกเบีย้ในกำรกู้ยืมได้ดีขึน้  

 
ฐานะทางการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

สินทรัพย์รวม  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 มีจ ำนวน 3,171 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 816 ล้ำนบำท ปัจจยัหลกั
ของกำรเพิ่มขึน้เกิดจำกต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง เพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 683.55 ล้ำนบำท 
เนื่องมำจำกบริษัทฯ มีกำรขยำยโครงกำรใหม่อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนีม้ีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำทัง้หมด 4 
โครงกำร 

 หนีส้ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีจ ำนวน 2,195 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 527 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกบริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะสัน้(ตัว่แลกเงินระยะสัน้)เพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 313 ล้ำนบำท และออกหุ้นกู้ ระยะยำว 
จ ำนวน 169 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส ำหรับโครงกำรท่ีก ำลงัพฒันำอยูใ่นปัจจบุนั  

จำกเหตผุลดงักล่ำวท ำให้บริษัทมีอตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม  2559 เท่ำกับ 2.25 ต่อ 1 
เทำ่ ลดลงจำกปีก่อน 0.18 เทำ่ และอตัรำสว่นหนีส้นิท่ีมีภำระดอกเบีย้ เทำ่กบั 1.87 ตอ่ 1 เทำ่ ลดลงจำกปีก่อน 0.15 เทำ่ 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 มีจ ำนวน 976 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกันของปีก่อนจ ำนวน 
289 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ มีก ำไรสะสมจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ รวมทัง้มีกำรเพิ่มทุนจำกกำร IPO ในเดือน
เมษำยน 2559 
 

โครงการในอนาคต 
 ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้เร่ิมพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวารมย์ 

รังสิต-ดอนเมือง เป็นโครงการบ้านจดัสรรโครงการแรกของบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จและสามารถรับรู้รายได้ในปี 2560 
และโครงการชีวาทยัเพชรเกษม 27 เป็นประเภทอาคารสงู (High Rise) บริษัทฯ ยงัมีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้างอยู่อีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ และโครงการชีวาทยั เรสซิเดนซ์อโศก ส าหรับ 2 
โครงการนีจ้ะรับรู้รายได้และพร้อมโอนกรรมสทิธ์ิในปี 2560 
 


