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ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
รายได้รวม 

สำหรับปี 2562 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม จำนวน 1 ,154.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
จำนวน -1,521.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 56.87 ส่งผลมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  
สำหรับปี 2562 มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,113.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.49 

ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจากปีก่อน 1,507.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57.51โดยแบ่งเป็น  

- รายได้จากโครงการคอนโดมีเนียม จำนวน 676.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.72 ของรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งลดลงจากปีก่อน 1,701.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 71.56 ปัจจัยที่ส่งผลให้
รายได้จากคอนโดมีเนียม ปี 2562 ลดลงเนื่องจากปีนี้บริษัทไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดโครงการใหม่ 
ซึ่งส่วนใหญ่คอนโดที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจะรับรู้รายได้ได้ในปี 2563  ดังนั้น ปี 2562 จึงเป็นการทยอย
รับรู้รายได้จากโครงการคอนโดที่ผ่านมา จำนวน 3 โครงการ รายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการชีวาทัย 
เพชรเกษม 27  จำนวน 366.17 ล้านบาท ส่วนที่เหลือได้แก่ โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ และ 
โครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก แต่ในขณะที่ปี 2561 มีโครงการที่สามารถรับรู้รายได้ได้ถึง 7 
โครงการ  

- รายได้จากโครงการแนวราบ จำนวน 437.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.28 ของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 193.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.55 สำหรับปี 2562 
บริษัทมีการขยายการพัฒนาโครงการแนวราบมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีโครงการใหม่ที่เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด  4 
โครงการ รายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา จำนวน 182.23 ล้านบาท โครงการ
ชีวาโฮม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ โครงการชีวา บิซ โฮม เอกชัย-บางบอน และชีวารมย์ นครอินทร์ ในขณะที่
ปี 2561 โครงการแนวราบมีรายได้จากโครงการชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง เพียงโครงการเดียวเท่านั้น ซึ่ง
ปัจจุบันปิดการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ทำให้บริษัทมีรายได้จากโครงการแนวราบขยายตัวเพิ่มขึ้น 

2. รายได้จากการให้เช่าโรงงานและค่าบริการ จำนวน 25.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.19 ของรายได้รวม 
บริษัทมีโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง จำนวน 10 โรงงาน ช่วงไตรมาส 
4 มีอัตราการเช่าโรงงานเพิ่มขึ้น ทำให้ ณ สิ้นปี 2562 มีผู้เช่าเต็มทุกโรงงาน  ส่งผลให้รายได้จากการให้เช่า
โรงงานและค่าบริการเพิ่มขึ้น  4.87 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.87  

3. รายได้อื่น 

บริษ ัทมีรายได้อ ื ่นๆ จำนวน 15.16 ล ้านบาท คิดเป ็นร้อยละ 1.31 ของรายได้รวม ซึ ่งรายได้อื ่นๆ 
ประกอบด้วย รายได้จากการบริหารจัดการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น สำหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้
อ่ืนๆ ลดลงจากปีก่อน 19.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.80  

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น 

สำหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 821.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.72 ของ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งลดลงจากปีก่อน จำนวน 1,017.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 55.34 ซึ่งการ
ลดลงของต้นทุนขายอสังหาฯ สอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง  และในส่วนของ อัตรากำไร
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ขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 26.28 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงร้อยละ 3.58 ส่วนนึงมา
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (“TFRS 15”) 

สำหรับต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการ เป็นต้นทุนค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ 
โรงงานสำเร็จรูปให้เช่าและห้องชุดเพื่อร้านค้าให้เช่า ซึ่งปี 2562 บริษัทมีต้นทุนการให้เช่าโรงงานและบริการ  จำนวน 
13.07 ล้านบาทเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 0.82 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มข้ึนจากส่วนของต้นทุนค่าเสื่อมของร้านค้าให้เช่า  

ทั้งนี้ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนรวม จำนวน 834.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.27 ของรายได้รวม ลดลงจากปี
ก่อน จำนวน 1,016.74  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54.93 สาเหตุอันเนื่องมาจากต้นทุนขายอสังหาฯ ในปี 2562 
ลดลงตามยอดโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งเป็นรายได้และต้นทุนหลักของบริษัท  

จึงส่งผลให้ ปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 304.97 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน จำนวน 486.09 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 61.45 และอัตรากำไรข้ันต้น ร้อยละ 26.77  ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.17 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม จำนวน 360.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.20ของ
รายได้รวม  ลดลงจากปีก่อน 84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.91 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการขายลดลง ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายขายและการตลาด ค่าภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย รวมถึงคอมมิชชั่นจากการขาย 
เป็นหลัก  ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลงๆ จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่ง ก็สอดคล้องกับการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ลดลง  

ทั้งนี้บริษัทยังมีการใช้สื่อการตลาดต่างๆ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการในอนาคต ซึ่งยังไม่สามารถ
รับรู้รายได้ได้ในปีนี้ หากเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม สำหรับปี 2562 บริษัทมีอัตราค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้
รวม (SG&A) เพิ่มข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 16.60 เป็น ร้อยละ 31.20  

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน 
จำกัด (“CTHS”) บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 และ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด (“CWH”) บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อย
ละ 70 ทำให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า จำนวน 0.66 ล้านบาท  

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟ
วิ่ง จำกัด บริษัทได้ทำสัญญาร่วมทุนถือหุ้นสัดส่วน ร้อยละ 25 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 
จำนวน 5.71  ล้านบาท 

ทั้งนี้ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนา 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ ฮาร์ท สุขุมวิท 62/1 มูลค่าโครงการ 
160 ล้านบาท และโครงการฮาร์ท สุขุมวิท 36 มูลค่าโครงการ 270 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ และ
สำหรับบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการ กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง มูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท 

เอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ ช่นกัน 
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ต้นทุนทางการเงิน 

สำหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 22.74 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 23.36 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 50.67 เนื่องจากบริษัทมีการทยอยชำระเงินกู้ยืมให้สถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระสำหรับโครงการ
ที่พร้อมรับรู้รายได้ และส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินลดลงด้วย  

กำไรสุทธิ  
จากผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 55.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

กำไรสุทธิ ร้อยละ -4.77  ซึ่งปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน  264.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.89 
ซ ึ ่งลดลงจากปีก ่อน จำนวน 319.87 ล ้านบาท หรือลดลงร้อยละ 120.79   เน ื ่องจากรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ลดลง  

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561    

สินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 6,404.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,938.92 
ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 43.42  โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้  

 ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  จำนวน 5,680.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.70 ของ
สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 2,518.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.65 เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
การพัฒนาโครงการ โดยปี 2562 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 12 โครงการ  

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน จำนวน 131.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของสินทรัพย์
รวม เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จำนวน 97.58 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 287 
หนี้สินรวม 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี ้สินรวมจำนวน 4,663.86 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นจากปีก่อน จำนวน 
2,040.06 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 77.75 โดยการเพิ่มขึ้นมีสาระสำคัญมาจาก บริษัทได้กู้เงินจากสถาบันการเงิน 
เพิ่มขึ้นจำนวน 1,272.50 ล้านบาท และได้ออกหุ้นกู้ จำนวน 486 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.90 ต่อปี อายุ
ตราสาร 2 ปี การกู้ยืมดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการในอนาคตส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 1,740.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 101.14 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.49 เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงาน ปี 2561 จำนวน 44.62 
ล้านบาท ในอัตรา 0.035 บาทต่อหุ้น และมีผลขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานของปี 2562 ทำให้บริษัทมีกำไรสะสม
คงเหลือ 218.87 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 101.14 ล้านบาท หรือลงลดร้อยละ 31.61  

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E) ตามงบการเงิน ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 2.68 เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 
2561 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 1.42 เท่า เนื่องจากสัดส่วนหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 77.75 จากการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้  และสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงร้อยละ 5.49  

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 2.42 เท่า เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นปี 2561 ซึ่งมีอตัราเท่ากับ 1.30 เท่า  


