
 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และ     
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชีวาทยั 
จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้      
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

 

 

รสพร เดชอาคม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 8 พฤศจิกายน 2560 



บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 129,800             58,451               112,630             41,190               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 16,259               5,924                 49,020               57,242               
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 39,500               -                         39,500               -                         
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                         -                         58,611               312,174             
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 6 3,396,839          2,524,576          3,070,976          2,029,435          
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง 35,444               162,388             35,403               162,347             
เงินมดัจ าการซ้ือท่ีดิน 35,167               48,539               35,167               48,539               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 32,135               24,046               21,321               14,509               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,685,144          2,823,924          3,422,628          2,665,436          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         68,594               68,594               
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 41,426               25,028               42,000               27,000               
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 108                    -                         250                    -                         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 259,894             267,955             259,894             267,955             
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12 15,306               27,727               14,938               27,161               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 4,474                 4,706                 4,474                 4,706                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,557               16,538               13,848               17,037               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,474                 5,420                 3,482                 2,813                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 340,239             347,374             407,480             415,266             
รวมสินทรัพย์ 4,025,383          3,171,298          3,830,108          3,080,702          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 14 476,058             856,723             476,058 856,723
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 15 249,416             217,875             245,370             204,467             
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย 71,344               33,424               71,210               29,772               
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 1,315,795          537,046             1,210,409          537,046             
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 169,821             -                         169,821             -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 68,506               18,506               50,000               -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                         5,315                 -                         -                         
เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 161,259             105,861             158,572             105,517             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,408                 2,870                 3,316                 2,803                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,515,607          1,777,620          2,384,756          1,736,328          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 274,751             192,000             274,751             192,000             
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3 252,319             52,319               252,319             52,319               
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 -                         169,569             -                         169,569             
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,295                 3,400                 4,295                 3,400                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 157                    65                      157                    65                      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                         59                      -                         -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 531,522             417,412             531,522             417,353             
รวมหนีสิ้น 3,047,129          2,195,032          2,916,278          2,153,681          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 18
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 750,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 750,000             750,000             750,000             750,000             
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 750,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 750,000             750,000             750,000             750,000             
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 144,382             144,382             144,382             144,382             
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย
      - บริษทัฯ 5,652                 5,652                 5,652                 5,652                 
      - บริษทัยอ่ย 8,126                 8,126                 -                         -                         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 70,094               68,106               13,796               26,987               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 978,254             976,266             913,830             927,021             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,025,383          3,171,298          3,830,108          3,080,702          

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 394,850             174,395             294,859             63,821               
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบริการ 5,077                3,732                5,077                3,732                
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 3 269 -                        2,961                -                        
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                        3,993                -                        3,509                
   อ่ืน ๆ 3 1,785                8,714                4,536                14,195               
รวมรายได้ 401,981             190,834             307,433             85,257               
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 275,593             117,267             204,587             43,223               
ตน้ทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบริการ 2,717                2,694                2,717                2,694                
ค่าใชจ่้ายในการขาย 47,114               26,666               38,284               15,751               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 28,974               27,916               26,816               23,911               
รวมค่าใช้จ่าย 354,398             174,543             272,404             85,579               
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
   ในการร่วมค้าและบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
   ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 47,583               16,291               35,029               (322)                  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.2 451                   2,978                -                        -                        
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.2 (142)                  -                        -                        -                        
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 47,892               19,269               35,029               (322)                  
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 3 (5,956)               (12,336)             (5,352)               (11,627)             
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 41,936               6,933                29,677               (11,949)             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (8,294)               (3,186)               (5,818)               (47)                    
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 33,642               3,747                23,859               (11,996)             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 33,642               3,747                23,859               (11,996)             

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้น 20
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 0.045                0.005                0.032                (0.016)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 809,917             990,302             576,011             287,410             
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบริการ 14,510               12,325               14,510               12,325               
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับ 3, 8 -                        -                        -                        120,000             
   ดอกเบ้ียรับ 3 660                   1,122                11,189               1,069                
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                        2,365                -                        2,359                
   อ่ืน ๆ 3 5,683                18,331               13,552               18,124               
รวมรายได้ 830,770             1,024,445          615,262             441,287             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 567,360             709,458             398,935             195,838             
ตน้ทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบริการ 8,061                8,068                8,061                8,068                
ค่าใชจ่้ายในการขาย 125,358             92,687               103,701             50,319               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 81,301               79,386               74,558               66,043               
รวมค่าใช้จ่าย 782,080             889,599             585,255             320,268             
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
   ในการร่วมค้าและบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
   ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 48,690               134,846             30,007               121,019             
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.2 1,398                2,644                -                        -                        
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.2 (142)                  -                        -                        -                        
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 49,946               137,490             30,007               121,019             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 3 (18,400)             (45,023)             (17,417)             (41,666)             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 31,546               92,467               12,590               79,353               
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 (7,058)               (21,187)             (3,281)               4,308                
ก าไรส าหรับงวด 24,488               71,280               9,309                83,661               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้  -                        (883)                  -                        (883)                  
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        (883)                  -                        (883)                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        (883)                  -                        (883)                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 24,488               70,397               9,309                82,778               

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้น 20
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 0.033                0.107                0.012                0.126                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่
ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 488,000                    -                              -                              -                              199,134                  687,134                  
ก าไรส าหรับงวด -                                -                              -                              -                              71,280                    71,280                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                              -                              -                              (883)                        (883)                        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                              -                              -                              70,397                    70,397                    
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น
   ส ารองตามกฎหมาย -                                -                              -                              3,806                       (3,806)                     -                              
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 18) 262,000                    144,382                   -                              -                              -                              406,382                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                                -                              -                              -                              (180,000)                 (180,000)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 750,000                    144,382                   -                              3,806                       85,725                    983,913                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 750,000                    144,382                   5,652                       8,126                       68,106                    976,266                  
ก าไรส าหรับงวด -                                -                              -                              -                              24,488                    24,488                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                              -                              -                              -                              -                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                              -                              -                              24,488                    24,488                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                                -                              -                              -                              (22,500)                   (22,500)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 750,000                    144,382                   5,652                       8,126                       70,094                    978,254                  

-                              -                              -                              
-                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 488,000                        -                                     -                                     99,930                           587,930                        

ก าไรส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     83,661                           83,661                           

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     (883)                              (883)                              

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     82,778                           82,778                           

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 18) 262,000                        144,382                        -                                     -                                     406,382                        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                                     -                                     -                                     (180,000)                       (180,000)                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 750,000                        144,382                        -                                     2,708                             897,090                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 750,000                        144,382                        5,652                             26,987                           927,021                        

ก าไรส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     9,309                             9,309                             

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                     -                                     -                                     9,309                             9,309                             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                                     -                                     -                                     (22,500)                         (22,500)                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 750,000                        144,382                        5,652                             13,796                           913,830                        

-                                     -                                     -                                     -                                     

-                                     -                                     -                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 31,546                92,467                12,590                79,353                
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลง
       จากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 565,675              708,506              397,250              194,887              
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 23,607                15,273                23,409                14,942                
   ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 252                     106                     252                     106                     
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,398)                (2,644)                -                         -                         
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 142                     -                         -                         -                         
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน -                         (2,654)                -                         (2,649)                
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 895                     992                     895                     992                     
   ดอกเบ้ียรับ (660)                   (1,122)                (11,189)              (1,069)                
   เงินปันผลรับ -                         -                         -                         (120,000)            
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 18,122                45,023                17,139                41,666                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 638,181              855,947              440,346              208,228              
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   เงินลงทุนชัว่คราว -                         (100)                   -                         (100)                   
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (148)                   (130)                   29,136                (8,730)                
  กิจการอ่ืน 81                       3,292                  (102)                   (677)                   

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         253,563              82,416                
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (1,369,191)         (1,162,705)         (1,370,044)         (1,158,044)         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 126,944              (168,107)            126,944              (170,047)            
เงินมดัจ าการซ้ือท่ีดิน 13,372                47,445                13,372                47,445                

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,942)                (5,659)                (665)                   (5,663)                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (54)                     325                     (669)                   (755)                   
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (74)                     (624)                   2,296                  (374)                   
  กิจการอ่ืน 34,131                20,061                38,247                78,034                

   เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย 37,920                857                     41,438                4,793                  
   เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 55,398                (12,830)              53,055                51,636                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 538                     361                     513                     756                     
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (59)                     148                     -                         -                         
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (464,903)            (421,719)            (372,570)            (871,082)            
จ่ายภาษีเงินได้ (15,447)              (24,554)              (6,147)                (2,980)                
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (480,350)            (446,273)            (378,717)            (874,062)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย:  พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (39,500)              -                         (39,500)              -                         
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (250)                   -                         (250)                   -                         
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ (35,000)              -                         (35,000)              -                         
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10,000                12,000                10,000                12,000                
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         120,000              
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
   และคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ (2,893)                (22,903)              (2,893)                (22,886)              
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 392                     1,122                  377                     1,069                  
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (67,251)              (9,781)                (67,266)              110,183              
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (386,379) 583,811 (386,379)            583,811              
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 50,000                (7,500)                50,000                (7,500)                
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200,000              -                         200,000              -                         
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         (31,349)              -                         (31,349)              
เงินสดรับจากการเบิกเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,113,449           287,000              1,004,879           287,000              
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (251,949)            (450,334)            (248,765)            (169,878)            
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                         70,000                -                         70,000                
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ -                         (432)                   -                         (432)                   
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                         406,381              -                         406,381              
เงินสดจ่ายเงินปันผล (22,500)              (180,000)            (22,500)              (180,000)            
จ่ายดอกเบ้ีย (83,671)              (66,743)              (79,812)              (65,331)              
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 618,950              610,834              517,423              892,702              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 71,349                154,780              71,440                128,823              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 58,451                73,576                41,190                40,543                
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 129,800              228,356              112,630              169,366              

-                     -                     
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดิน
      และตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 68,747                11,421                68,747                11,421                
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                         1,104 -                         1,104
   เงินลดทุนของการร่วมคา้คา้งรับ 10,000                -                         10,000                -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ  

 บริษัท ชีวาทัย  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล าเนา                   
ในประเทศไทย โดยมีบริษัท ชาติชีวะ จ ากัด และ TEE Development Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี       
จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ ตามล าดบั เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ บริษทัฯด าเนินธุรกิจ
หลกัคือการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายและให้เช่า  ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้ น 27 ยูนิต ดี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

 ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพย ์         
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทย และเร่ิมซ้ือขายในวนัท่ี                    
5 เมษายน 2559 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง             
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดังนั้ นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์      
ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช ้             
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย         
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี  31 ธันวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัย่อยในระหว่างงวด 
ยกเวน้การลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 และ 10 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบั
ใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส าหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนใน
บริษทัย่อย เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดย
เลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนั
ส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียใน            
งบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เน่ืองจาก
ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามเดิม 

2. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ ์
บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
TEE Development Pte Ltd. ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั  การร่วมคา้ 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ  ากดั 

การร่วมคา้ 
บริษทัร่วม 

TEE Land Limited  กรรมการร่วมกนั 
TEE Resources Pte Ltd. กรรมการร่วมกนั 
บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ากดั  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จ ากดั  กรรมการร่วมกนั (ถึงเดือนพฤษภาคม 2560) 
บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ออสกา้ เอสเตท เมนเนจเมน้ท ์จ ากดั กรรมการร่วมกนั (ถึงเดือนพฤษภาคม 2560) 
บริษทั ออสกา้ ดีไซน์ แอนด ์เดคคอเรชัน่ จ  ากดั กรรมการร่วมกนั (ถึงเดือนพฤษภาคม 2560) 
บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จ  ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั พารากอน คาร์ เรนทลั จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
รายไดจ้ากการบริหาร - - 2,804 8,411 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 2,693 - อตัราร้อยละ 5.46 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 257 - 257 - อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
ดอกเบ้ียรับ 11 - 11 - อตัราร้อยละ 5.15 ต่อปี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดอ่ื้น - 935 - 935 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน  624 840 530 840 ราคาตามสัญญาและราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย 3,487 1,672 3,300 970 อตัราร้อยละ 4.00 และ 6.00 ต่อปี 

(2559: ร้อยละ 7.00 ต่อปี) 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
เงินปันผลรับ - - - 120,000 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการบริหาร - - 8,411 8,411 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 10,544 - อตัราร้อยละ 5.46 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 257 - 257 - อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดจ้ากการบริหาร - 126 - 126 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 11 - 11 - อตัราร้อยละ 5.15 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย - 21 - 21 อตัราเงินฝากประจ า 24 เดือนของ 

   ธนาคารพาณิชย ์
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดอ่ื้น 1,699 2,936 1,699 2,936 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน  2,046 3,196 1,918 3,196 ราคาตามสัญญาและราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย 8,138 5,779 7,584 3,689 อตัราร้อยละ 4.00 และ 6.00 ต่อปี 

(2559: ร้อยละ 7.00 ต่อปี) 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ      
31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีอ่ื้น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)   
บริษทัยอ่ย - - 33,514 52,970 
บริษทัร่วม 257 - 257 - 
การร่วมคา้ 10,101 - 10,097 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 3,523 3,465 3,143 2,365 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,881 3,465 47,011 55,335 
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(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

นโยบายการคิดตน้ทุน 
กูย้มืระหวา่งกนั  

     (ร้อยละต่อปี) 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกัน    
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 16,000 - 16,000 - ร้อยละ 5.15 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จ  ากดั 23,500 - 23,500 - ร้อยละ 5.00 

รวม 39,500 - 39,500 -  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและ
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 58,611 312,174 

รวมเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 58,611 312,174 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีเงินทดรองจ่ายแก่บริษทัย่อยเพื่อใชใ้นการซ้ือกลุ่มสินทรัพย์
ประเภทอาคารชุดพกัอาศยัระหว่างก่อสร้าง “โครงการ ดีซิโอค้อนโด งามวงศ์วาน” และพฒันา
โครงการของบริษทัย่อยจ านวน 59 ลา้นบาท  เงินทดรองจ่ายดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
5.46 ต่อปี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 15)    
บริษทัยอ่ย - - 2,369 - 
การร่วมคา้ 49 - 49 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 7,986 12,055 7,676 8,733 
กรรมการ 723 - 723 - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  8,758 12,055 10,817 8,733 
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เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมีก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายใน 6 เดือน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
นโยบายการคิดตน้ทุน 

กูย้มืระหวา่งกนั  

     (ร้อยละต่อปี) 
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกัน    
          TEE Land Limited 52,319 52,319 52,319 52,319 ร้อยละ 4.00 
          กรรมการ 200,000 - 200,000 - ร้อยละ 4.00 
รวม 252,319 52,319 252,319 52,319  
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - -  
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ      
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึง      
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 252,319 52,319 252,319 52,319  

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
และมีก าหนดช าระคืนเม่ือบริษทัฯมีกระแสเงินสดเพียงพอ  

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลักทรัพยค์  ้ าประกันและมี
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายใน 2 ปี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

นโยบายการคิดตน้ทุน 
กูย้มืระหวา่งกนั  

     (ร้อยละต่อปี) 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกัน    
   TEE Land Limited 18,506 18,506 - - ร้อยละ 4.00 
    กรรมการ 50,000 - 50,000 - ร้อยละ 6.00 

รวม 68,506 18,506 50,000 -  
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เงินใหกู้ย้มื/เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 เงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2559 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
2560 

 
บริษทั 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั - 16,000 - 16,000 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ  ากดั - 23,500 - 23,500 

รวม - 39,500 - 39,500 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2559 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
2560 

 
บริษทั 

TEE Land Limited 18,506 - - 18,506 
กรรมการ - 50,000 - 50,000 

รวม 18,506 50,000 - 68,506 
     

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2559 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
2560 

 
บริษทั 

กรรมการ - 50,000 - 50,000 

รวม - 50,000 - 50,000 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2559 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
2560 

 
บริษทั 

TEE Land Limited 52,319 - - 52,319 
กรรมการ - 200,000 - 200,000 

รวม 52,319 200,000 - 252,319 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 บริษทัฯมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,507 4,689 11,488 13,504 
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 227 313 721 871 
รวม 3,734 5,002 12,209 14,375 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 175 272 125 177 
เงินฝากธนาคาร 129,625 58,179 112,505 41,013 
รวม 129,800 58,451 112,630 41,190 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  14 38 14 38 
รวม 14 38 14 38 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 14 38 14 38 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,615 2,467 12,231 31,367 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,364 2,421 1,995 1,869 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,266 998 34,780 23,968 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 16,245 5,886 49,006 57,204 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 16,259 5,924 49,020 57,242 

6.  ที่ดินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

ท่ีดิน 2,073,866 1,711,533 1,783,059 1,420,726 
ค่าก่อสร้างและออกแบบ 4,635,748 3,646,537 3,258,525 2,268,462 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีตั้งข้ึนเป็นทุน 294,528 225,781 231,581 162,834 
ตน้ทุนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 100,411 82,764 91,622 73,974 
รวม 7,104,553 5,666,615 5,364,787 3,925,996 
หกั: ส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายสะสม (3,707,714) (3,142,039) (2,293,811) (1,896,561) 
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์- สุทธิ 3,396,839 2,524,576 3,070,976 2,029,435 
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ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559  บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืม   
เขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็น
อตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน 
   ของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
   (ลา้นบาท) 69 11 69 11 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 4.22 - 7.20 3.12 - 7.00 4.22 - 7.20 3.12 - 7.00 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการไปจดจ านองเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 

 
3,236 

 
1,822 3,050 1,822 

7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอเรียกคืน                     15,579 9,432 15,579 9,432 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 11,580 11,989 1,775 2,977 
รายไดร้อตดับญัชี 787 327 787 327 
อ่ืน ๆ 4,189 2,298 3,180 1,773 
รวม 32,135 24,046 21,321 14,509 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ          
31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  2560 2559 2560 2559 2560 2559 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์ พฒันา 100,000 100,000 100 100 68,594 68,594 
   จ  ากดั     อสังหาริมทรัพย ์       

รวม      68,594 68,594 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน          

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ช่ือบริษทั 2560 2559 2560 2559 

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั - - - 120,000 
    - - - 120,000 

9. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

9.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                             
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  2560 2559 2560 2559 2560 2559 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน  ขายและใหเ้ช่า       
   จ  ากดั    อสังหาริมทรัพย ์ 50 50 7,000 27,000 6,759 25,028 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั พฒันา       
    อสังหาริมทรัพย ์ 70 - 35,000 - 34,667 - 

รวม    42,000 27,000 41,426 25,028 
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9.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าใน               
งบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั 653 2,978 - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (202) - - - 
รวม 451 2,978 - - 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั 1,731 2,644 - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (333) - - - 
รวม 1,398 2,644 - - 

 9.3 การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั มีมติให ้           
ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 54 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 540,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็น 
14 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 140,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษทัดังกล่าวจดทะเบียน                 
การลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 ทั้งน้ีการลดทุนดงักล่าวส่งผลให้
มูลค่าตามราคาทุนของเงินลงทุนในการร่วมคา้ลดลงเป็น 7 ลา้นบาท  
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 บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนระหว่างผูถื้อหุ้นกับบุคคล
ธรรมดา เพื่อด าเนินการจดัตั้ งบริษัทร่วมทุนใหม่ คือ บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจ
พัฒนาโครงการท่ีพักอาศัยเพื่อขาย บริษัทร่วมทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้ งแล้วเม่ือวนัท่ี                       
26 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอ านาจในการควบคุมกิจการดังกล่าว 
บริษทัฯจึงแสดงเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั มีมติให ้              
เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็น 
50 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษทัดังกล่าวจดทะเบียน              
การเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 ทั้งน้ีการเพิ่มทุนดงักล่าวส่งผลให้
มูลค่าตามราคาทุนของเงินลงทุนในการร่วมคา้เพิ่มข้ึนเป็น 35 ลา้นบาท  

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

10.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                        
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั  กมลา พฒันา ไทย       
   ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ  ากดั    อสังหาริมทรัพย ์  25 - 250 - 108 - 

รวม     250 - 108 - 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นกบับริษทัสามแห่ง และ
บุคคลธรรมดา 2 ท่าน เพื่อด าเนินการจดัตั้ งบริษทัเพื่อพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และบริหาร
โครงการพกัอาศยั ส าหรับผูสู้งอาย ุโดยบริษทัฯจะลงทุนในอตัราร้อยละ 25 ของเงินลงทุนประมาณ 
1,500 ลา้นบาท ทั้งในรูปแบบทุนเรือนหุ้น และเงินให้กูย้ืม เป็นวงเงินรวม 375 ลา้นบาท ปัจจุบนั
โครงการดงักล่าวยงัอยู่ในระหว่างการพฒันา บริษทัร่วมทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งแลว้เม่ือ
วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
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10.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษัทร่วมใน             
งบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน   

ในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จ  ากดั (142) - - - 

รวม (142) - - - 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน   

ในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จ  ากดั (142) - - - 

รวม (142) - - - 

11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   
30 กนัยายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 267,955 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,061) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 259,894 

บริษัทฯได้น าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวนเงิน  260 ล้านบาท             
(31 ธันวาคม 2559: 268 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 
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12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวด เก้าเดือนส้ินสุดวัน ท่ี                  
30 กนัยายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 27,727 27,161 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,754 2,754 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (15,175) (14,977) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 15,306 14,938 

13. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 4,706 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 139 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (371) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 4,474 

14. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเบิกเกินบญัชี     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - MOR - 24,379 
เงินกูย้มืระยะสั้น     
ตัว๋แลกเงิน 4.50 - 6.00 3.90 - 5.00 479,800 841,800 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (3,742) (9,456) 
สุทธิ  476,058 832,344 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ของโครงการอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 212,461 185,314 212,417 183,275 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,679 11,855 8,369 8,533 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,311 4,648 8,812 2,810 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 79 200 2,448 200 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 17,886 15,858 13,324 9,649 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 249,416 217,875 245,370 204,467 

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 
เง่ือนไขการช าระคืน 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

1. 453 MLR -1.25 ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและจ่ายคืน      
เงินตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุด
ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตาม
สญัญาซ้ือขายหอ้งชุด และไม่ต ่ากวา่
จ านวนต่อตารางเมตรตามท่ีระบุใน
สญัญา  

214,745 129,950 214,745 129,950 

2. 230 ปีท่ี 1 - 2 MLR -1.50  
ปีถดัไป MLR -1.25 

ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือนโดย
เร่ิมจ่ายคืนเงินตน้งวดแรกเดือน
มกราคม 2554 จนถึงเดือนมกราคม 
2563 

104,565 122,796 104,565 122,796 

3. 129 ปีท่ี 1 ร้อยละ 5.00 
ปีท่ี 2 MLR -1.75 
ปีถดัไป MLR -1.50 

ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือนโดย
เร่ิมจ่ายคืนเงินตน้งวดแรกเดือน
ตุลาคม 2558 จนถึงเดือนตุลาคม 
2567 

- 2,000 - 2,000 

4. 211 MLR -1.00 ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและจ่ายคืน     
เงินตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุด
ในอตัราร้อยละ 75 ของราคาตาม
สญัญาซ้ือขายหอ้งชุด และไม่ต ่ากวา่
จ านวนเงินตามท่ีระบุในสญัญา และ
เสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

10 42,300 10 42,300 

5. 658 MLR - 1.50 ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและจ่ายคืนเงิน
ตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุดใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตาม
สญัญาซ้ือขายหอ้งชุดและไม่ต ่ากวา่
จ านวนเงินตามท่ีระบุในสญัญา และ       
เสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

626,700 240,000 626,700 240,000 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 
เง่ือนไขการช าระคืน 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

6. 650 MLR - 1.70 ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและจ่ายคืนเงิน
ตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุดใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตาม
สญัญาซ้ือขายหอ้งชุดและไม่ต ่ากวา่
จ านวนเงินตามท่ีระบุในสญัญา และ       
เสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

372,140 192,000 
 
 
 
 
 

372,140 192,000 
 
 
 
 
 

7. 507 MLR - 1.25 ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและจ่ายคืนเงิน
ตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุดใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตาม
สญัญาซ้ือขายหอ้งชุดและไม่ต ่ากวา่
จ านวนเงินตามท่ีระบุในสญัญา และ       
เสร็จส้ินภายใน 4 ปี 

167,000 - 167,000 - 

8. 110 MLR - 1.50 ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนและจ่ายคืนเงิน
ตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุดใน
อตัราร้อยละ 80 ของราคาตาม
สญัญาซ้ือขายหอ้งชุดและไม่ต ่ากวา่
จ านวนเงินตามท่ีระบุในสญัญา และ       
เสร็จส้ินภายใน 2 ปี 

105,386 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

รวม 1,590,546 729,046 1,485,160 729,046 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,315,795) (537,046) (1,210,409) (537,046) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 274,751 192,000 274,751 192,000 

 

เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถใน              
การช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิก
ใชเ้ป็นจ านวน 1,019 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1,517 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน
บางอตัราตามสัญญาเงินกู ้(ไม่เก่ียวขอ้งกบัการช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย) เพื่อวตัถุประสงคใ์น
การรายงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ี รับรองทั่วไป บริษัทฯได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วันท่ี                  
31 ธันวาคม 2559 ของเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจ านวน 
ปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บการผอ่นปรนการผดิเง่ือนไขน้ีจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินแลว้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. หุ้นกู้ 

รำยละเอียดกำรอนุมติักำรออกจ ำหน่ำยหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2558 
จ ำนวน วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 2,000 ลำ้นบำทหรือเทียบเท่ำในเงินสกลุอ่ืน  
อำย ุ ตำมท่ีจะก ำหนดในแต่ละครำว  
ประเภท หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ มีหลกัประกนั และ/หรือไม่มีหลกัประกนั                
วิธีเสนอขำย เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพำะเจำะจง 

และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถำบนัในประเทศ และ/หรือในต่ำงประเทศ 

 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2560 บริษัทฯมีจ ำนวนหุ้นกู้ท่ียงัไม่ได้ออกตำมกำรอนุมัติดังกล่ำวขำ้งต้น
จ านวนรวม 1,830 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1,830 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และ 31 ธนัวำคม 2559 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุน้ (หุน้) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
 คร้ังท่ี 1/2559 คงท่ีร้อยละ 4.60 2 ปี เม่ือครบก าหนด 4 เมษายน 2561 70,000 70,000 70,000 70,000 
 คร้ังท่ี 2/2559 คงท่ีร้อยละ 4.08 1.5 ปี เม่ือครบก าหนด 2 พฤษภาคม 2561 100,000 100,000 100,000     100,000 
     170,000 170,000 170,000 170,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย      (179) (431) 
รวมหุน้กู ้      169,821 169,569 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      (169,821) - 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   - 169,569 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 169,569 
 บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ 252 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 169,821 

 ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้ได้ระบุข้อปฏิบัติและ
ขอ้จ ากดับางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผลและการจดัส่งรายงาน
เม่ือมีเหตุการณ์ส าคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง การผดิช าระหน้ีเงินกู ้เป็นตน้ 
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18.     ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี  31 มีนาคม  2559 บริษัทฯได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่
ประชาชนทัว่ไปจ านวน 262,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.60 บาท คิดเป็นเงินจ านวนประมาณ 419 
ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นจ านวน 12.8 ลา้นบาท ไดแ้สดงโดย
หกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีช าระ
แลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 

รายการกระทบยอดจ านวนหุน้สามญั 
(หน่วย: หุน้) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 

 2560 2559 
หุน้สามญัจดทะเบียน   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 750,000,000 905,000,000 
ลดทุนระหวา่งงวด - (417,000,000) 
เพิ่มทุนระหวา่งงวด - 262,000,000 
 จ  านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  750,000,000 750,000,000 
หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 750,000,000 488,000,000 
เพิ่มทุนระหวา่งงวด - 262,000,000 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 750,000,000 750,000,000 
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19.  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวำ่งกำล 2,569 3,139 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผล
แตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำร
ผลแตกต่ำงชัว่ครำว 5,725 47 5,818 47 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 8,294 3,186 5,818 47 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวำ่งกำล 3,985 25,495 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผล
แตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำร
ผลแตกต่ำงชัว่ครำว 3,073 (4,308) 3,281 (4,308) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 7,058 21,187 3,281 (4,308) 
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20. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหวา่งงวด  

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (พนับาท) 33,642 3,747 23,859 (11,996) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 750,000 750,000 750,000 750,000 
   (พนัหุน้)     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.045 0.005 0.032 (0.016) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 24,488 71,280 9,309 83,661 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 750,000 663,942 750,000 663,942 
   (พนัหุน้)     
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.033 0.107 0.012 0.126 

21. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย                

ต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชุมสามญัประจ าปี        

ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี                 
3 มีนาคม 2559 180.00 0.37 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2559 180.00 0.37 

เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจ าปี        
ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี            

     27 เมษายน 2560 22.50 0.03 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560 22.50 0.03 
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22. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน  

ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในงบการเงินรวมส าหรับงวด       
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 395 5 400 - 400 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  395 5 400 - 400 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  120 2 122 - 122 
รายไดอ่ื้น 2 - 2 - 2 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4) (2) (6) - (6) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (4) - (4) - (4) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการร่วมคา้      
   และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย - - - - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (71) (1) (72) - (72) 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 43 (1) 42 - 42 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (8) 

ก าไรส าหรับงวด     34 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 174 4 178 - 178 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  174 4 178 - 178 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  57 1 58 - 58 
รายไดอ่ื้น 7 2 9 - 9 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (10) (2) (12) - (12) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (1) - (1) - (1) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการร่วมคา้      
   ท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 3 - 3 - 3 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (53) (1) (54) - (54) 

ก าไรของส่วนงาน 3 - 3 - 3 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน     4 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (3) 

ก าไรส าหรับงวด     4 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 810 15 825 - 825 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  810 15 825 - 825 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  243 6 249 - 249 
รายไดอ่ื้น 6 - 6 - 6 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (13) (5) (18) - (18) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (15) - (15) - (15) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการร่วมคา้      
   และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1 - 1 - 1 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (188) (4) (192) - (192) 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 34 (3) 31 - 31 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (7) 

ก าไรส าหรับงวด     24 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 990 12 1,002 - 1,002 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  990 12 1,002 - 1,002 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  281 4 285 - 285 
รายไดอ่ื้น 18 1 19 - 19 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (38) (7) (45) - (45) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (7) - (7) - (7) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการร่วมคา้      
   ท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 3 - 3 - 3 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (162) (3) (165) - (165) 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 95 (5) 90 - 90 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน     2 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (21) 

ก าไรส าหรับงวด     71 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 บริษัทฯและ      
บริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 

23. ภาระผูกพนั 

23.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 0.03 ลา้น
บาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (30 กนัยายน 2560:ไม่มี) 

23.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือทีด่ินและก่อสร้างโครงการ 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกับ
สญัญาซ้ือท่ีดินและก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

สญัญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 346 527 346 527 
สญัญาซ้ือท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการ 
   ในอนาคต 

121 279 121 279 
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23.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกับ     
การจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาคงเหลือดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
จ่ายช าระ:     
     ภายใน 1 ปี 9 6 8 4 

23.4 การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และ 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำร
ในนำมบริษทัฯ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ     
คงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
   
หนงัสือค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสญัญา -  7 
หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุงสาธารณูปโภค 20 - 

23.5 คดีฟ้องร้อง 

1) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีคดีความหลายคดี      
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการถูกกล่าวหาวา่ผดิสัญญาจะซ้ือจะขายและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการซ้ือ
ห้องชุด ซ่ึงถูกเรียกร้องให้ช าระค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 1.9 ลา้นบาท และ                  
2.4 ลา้นบาท ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการต่อสู้คดี และ          
ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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2) ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดถู้กบุคคลธรรมดาฟ้องร้องเป็นจ าเลย โดยโจทกเ์รียกร้องให้
บริษทัฯเพิกถอนช่ือ และนิติกรรมบนท่ีดินให้ตกเป็นทางสาธารณะประโยชน์ หรือจดภาระ     
จ  ายอมท่ีดินให้แก่โจทก์ พร้อมทั้ งร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดังกล่าว ขณะน้ีคดีอยู ่             
ในระหว่างการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะ           
ไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 
2560 
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