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รายงานผลการดาํเนินงานปี 2560 

 บริษทั ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2560 มีกําไรสทุธิ จํานวน 155.50 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 7.61 

ของรายได้รวม เพิ�มขึ �นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จํานวน 92.42 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 146.51  สามารถสรุปได้ ดงันี � 

รายได้รวม 

   สําหรับปี 2560 บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั �งสิ �น จํานวน 2,042.42 ล้านบาท 

เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 841.70 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 70.10 แบ่งเป็นรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 2,013.69 

ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน จํานวน 855.56 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 73.87 สาเหตุหลกัของการเพิ�มขึ �นมาจาก บริษัทฯมี

โครงการที�สร้างแล้วเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ 3 โครงการเป็นจํานวน 1,373.61 ล้านบาท ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้ม

ปรับตวัดีขึ �นส่ง�ลให้บริษัทฯ สามารถระบายสินค้าคงเหลือได้ค่อนข้างมาก โดยมียอดโอนทั �งปีจํานวน 640.08 ล้านบาท จาก

เหต�ุลดงักล่าวนี �จงึส่ง�ลให้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มขึ �นจากปีก่อน โดยในไตรมาส 4/2560 บริษทัฯสามารถรับรู้

รายได้เป็นจํานวนถึง 1,203.77 ล้านบาท�ึ�งมากกว่ารายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ทั �งปีของปี 2559  

รายได้จากการให้เช่าโรงงานสําเร็จรูป มีจํานวน 19.59 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อนจํานวน 3  ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �น

ร้อยละ 18.51 เนื�องจากในปี 2560 บริษัทฯ มี�ู้ เช่าโรงงานสําเร็จรูปเพิ�มขึ �น 

รายได้อื�น จํานวน 9.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จํานวน 16.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 64.93 เนื�องจากในปี

กอ่นบริษัทฯได้รับ�ลกระทบจากสถาบนัการเงินป�ิเสธการขอสินเชื�อจากลกูค้าค่อนข้างมาก ทําให้บริษัทต้องรับรู้รายได้อื�นจาก

เงินมดัจําของห้องที�ถูกป�ิเสธจากสถาบนัการเงิน 

�้น��นขายและกาํไรข� �น�้น 

สําหรับปี 2560 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ มีจํานวน 1,440.59 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีกอ่น จํานวน 610.23 ล้านบาท 

หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 73.49 �ึ�งเพิ�มขึ �นตามยอดรายได้ของการขายอสงัหาริมทรัพย ์

อตัรากําไรขั �นต้นจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ปี 2560 เมื�อเทียบกบัปีก่อนมีอตัราที�ไม่แตกต่างกัน สําหรับในปี 2560 

บริษัทเริ� มรับรู้รายได้จากโครงการชีวาทัย เรส�ิเดน�์ อโศก �ึ�งเป็นโครงการที�บริษัทฯ ได้�ื �อสินทรัพย์จาก�ู้ พั�นา

อสงัหาริมทรัพย์เดิมและนํามาพ�ันาโครงการต่อเพื�อขาย �ึ�งจะมีอตัรากําไรขั �นต้นที�ตํ�ากว่าโครงการที�บริษัทฯ เป็น�ู้พ�ันาเอง

ตั �งแต่เริ�มแรก  

 สําหรับต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการเป็นต้นทนุค่าเสื�อมราคาของโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า ในปี 2560 และ 2559 

มีจํานวน 10.78 ล้านบาทเท่ากนั อตัรากําไรขั �นต้นของธุรกิจโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า ในปี 2560 มีอตัราร้อยละ 44.98 ปรับเพิ�ม

สงูขึ �นจากปีก่อนร้อยละ 10 ตามยอดรายได้ค่าเช่าโรงงานที�เพิ�มขึ �น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 จํานวน 360.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.67 ของรายได้รวมเพิ�มขึ �น

จากปีกอ่น 120.95 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 50.41 สาเหตมุาจากคา่ใช้จ่ายในการขายเพิ�มขึ �นจํานวน 85.98 ล้านบาท หรือ

เพิ�มขึ �นร้อยละ 60.35 โดยปัจจยัหลกัของการเพิ�มขึ �นมาจากค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ� ค่าคอมมิชชั�น และโปรโมชั�นในการ

สง่เสริมการขาย ที�เพิ�มขึ �นตามยอดรายได้จากการจากขายอสงัหาริมทรัพย์ สําหรับคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ�มขึ �นจํานวน 34.97 

ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 35.87 ส่วนให�่เพิ�มขึ �นจากค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบับุคลากร อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีการบริหารจดัการ

คา่ใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ �นโดยสดัสว่นคา่ใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมลดลงจากปีก่อน 
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ต้นทุนทางการเงนิ 

    ต้นทนุทางการเงินในปี 2560 จํานวน  29.80 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 21.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

41.83 เนื�องจากในปี 2560 บริษัทฯมีเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากตั�วแลกเงินลดลงประกอบกบับริษัทสามารถบริหารอตัราดอกเบี �ยใน

การกู้ ยืมได้ดีข� �นจ�งส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง ทั �งนี �ในปี 2560 บริษัทฯเน้นการกู้ เงินระยะยาวสําหรับโครงการที�กําลัง

พฒันาอยู่ ดงันั �นดอกเบี �ยที�เกิดข� �นส่วนให�่จะเป็นต้นทนุการกู้ ยืมในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

ฐานะทางการเงนิ ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

สินทรัพย์รวม � วันที� 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 3,646.39 ล้านบาท เพิ�มข� �นจากปีก่อน 475.09  ล้านบาท หรือ 

เพิ�มข� �นจากปีก่อน จํานวน 473.88 ล้านบาท ปัจจยัหลกัจากการเพิ�มข� �นเกิดจากต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มข� �นจากปี

กอ่น จํานวน 473.89 ล้านบาท เนื�องมาจากบริษัทฯ มีการขยายโครงการใหม่อย่างต่อเนื�อง ���งในข�ะนี �มีโครงการที�อยู่ระหว่าง

การพฒันาทั �งหมด 3 โครงการ นอกจากนี �บริษัทยงัมีเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกนัเพื�อให้เป็นเงินทนุหมุนเวียน 

 หนี �สนิรวม � วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีจํานวน 2,537.12  ล้านบาท เพิ�มข� �นจากปีก่อน จํานวน 342.09 ล้านบาท หรือ

เพิ�มข� �นร้อยละ 15.58 สาเหตุของการเพิ�มข� �นส่วนให�่มาจากการที�บริษัทได้เบิกเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินสําหรับโครงการที�

กําลังพัฒนาอยู่ เพื�อนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สําหรับเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากตั�วแลกเงินบริษัทได้ทยอยชําระหนี �อย่าง

สมํ�าเสมอ ทั �งนี �บริษัทเน้นการเบกิเงินกู้ระยะยาวเพื�อรักษาส�าพคล่องในการชําระหนี �  

สว่นของผู้ถือหุ้น  � วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มี จํานวน 1,109.27 ล้านบาท เพิ�มข� �นจากปีก่อนจํานวน 133.00 ล้านบาท 

หรือเพิ�มข� �นร้อยละ 13.62 เป็นผลมาจากผลประกอบการในปี 2560 จํานวน 155.50 ล้านบาท และในระหว่างปี ได้มีการ

จา่ยเงินปันผลจากผลประกอบการของปีก่อนให้แกผู่้ ถือหุ้นจํานวน 22.50 ล้านบาท ในอตัรา 0.03 บาทตอ่หุ้น 

บริษัทมีอตัราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น � วันที� 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 1:64:1 เท่า และอตัราส่วนหนี �สินที�มี

�าระดอกเบี �ย เทา่กบั 1.18 :1 เท่า ���งเป็นการดํารงอตัราส่วนตามที�สถาบนัการเงินกําหนดไว้ในส�ั�าเงินกู้  

โครงการในอนาคต 

 สําหรับปี 2560 บริษทัฯมีโครงการที�แล้วเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ในปี จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวารมย์ รังสิต-

ดอนเมือง โครงการชีวาทัย เรส�ิเดน�์ บางโพ และโครงการชีวาทัย เรส�ิเดน�์ อโ�ก ���งบริษัทฯสามารถรับรู้รายได้จาก 3 

โครงการดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 68 ของรายได้รวมจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ทั �งนี �บริษัทฯ ยงัมีโครงการที�อยู่ระหว่าง

การพฒันาและจะแล้วเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ในปี 2561 จํานวน 3 โครงการ ได้แก ่โครงการชีวาทยั เพชรเกษม 27  โครงการชีวา

โฮม รังสติ-คลองสี� และ โครงการชีวาโฮม ประชาอทุ�ิ 90 โดยมีมลูค่าโครงการรวมทั �งสิ �นกว่า 3,000 ล้านบาท   

นอกจากนี � บริษัทฯ ยงัเตรียมเปิดตวัโครงการใหม่ในปี 2561 อีก 6 โครงการ มลูค่ารวมทั �งสิน 4,190 ล้านบาท ���งเป็น

โครงการที�บริษัทฯพัฒนาเอง จํานวน 4 โครงการมีมูลค่า 3,740 ล้านบาท แบ่งออกเป็นโครงการแนวราบ 3 โครงการและ

โครงการบ้านจัดสรร 1 โครงการ และเป็นโครงการที�ร่วมทนุในนาม บริษัท ชีวา ฮาร์ท จํากดั อีกจํานวน 2 โครงการมีมูลค่า 450 

ล้านบาท 
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