
 

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง    
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการ
จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34     เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้      
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 
 
 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤษภาคม 2561 



บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 58,389                    126,423                    44,067                 95,686                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 16,459                    15,370                      16,892                 48,769                 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 102,000                  102,000                    102,000               102,000               
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                              -                               -                          13,811                 
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 6 3,076,282               2,998,465                 2,914,328            2,776,460            
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 3,695                      13,333                      3,695                   13,333                 
เงินมดัจาํการซ้ือท่ีดิน 132,492                  46,192                      132,492               46,192                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 31,588                    26,499                      20,551                 16,530                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,420,905               3,328,282                 3,234,025            3,112,781            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                              -                               68,594                 68,594                 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 40,570                    40,974                      42,000                 42,000                 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                              -                               250                      250                      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 254,521                  257,178                    254,521               257,178               
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12 9,397                      9,526                        9,131                   9,210                   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 4,214                      4,343                        4,214                   4,343                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,889                      1,239                        1,299                   1,239                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,623                      4,848                        2,851                   2,991                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 315,214                  318,108                    382,860               385,805               
รวมสินทรัพย์ 3,736,119               3,646,390                 3,616,885            3,498,586            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
   สถาบนัการเงิน 14 260,773 460,334                    260,773 460,334
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 15 215,136                  345,621                    204,842               337,346               
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย 90,468                    87,020                      90,333                 86,885                 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 16 799,013                  754,826                    799,013               715,701               
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 169,987                  169,905                    169,987               169,905               
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 152,319                  -                               152,319               -                          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 180,506                  18,506                      162,000               -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,119                    7,454                        12,807                 5,417                   
เงินมดัจาํและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 114,343                  192,177                    114,185               191,971               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,076                      5,513                        3,917                   5,456                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,005,740               2,041,356                 1,970,176            1,973,015            
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 65,286                    238,676                    65,286                 238,676               
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 -                              252,319                    -                          252,319               
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 492,323                  -                               492,323               -                          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,891                      4,593                        4,891                   4,593                   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,367                      176                           1,361                   143                      
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 563,867                  495,764                    563,861               495,731               
รวมหนีสิ้น 2,569,607               2,537,120                 2,534,037            2,468,746            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 750,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 750,000                  750,000                    750,000               750,000               
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 750,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 750,000                  750,000                    750,000               750,000               
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 144,382                  144,382                    144,382               144,382               
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย
      - บริษทัฯ 11,918                    11,918                      11,918                 11,918                 
      - บริษทัยอ่ย 8,126                      8,126                        -                          -                          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 252,086                  194,844                    176,548               123,540               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,166,512               1,109,270                 1,082,848            1,029,840            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,736,119               3,646,390                 3,616,885            3,498,586            

-                          -                           -                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 562,381             101,462             478,851             50,414               
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและบริการ 5,077                 4,730                 5,077                 4,730                 
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 3 1,263                 -                         1,282                 4,169                 
   อ่ืน ๆ 2,595                 1,953                 3,829                 4,660                 
รวมรายได้ 571,316             108,145             489,039             63,973               
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 389,789             73,382               329,738             36,752               
ตน้ทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบริการ 2,657                 2,657                 2,657                 2,657                 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 53,373               30,255               43,794               22,803               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 43,789               25,987               37,999               25,305               
รวมค่าใช้จ่าย 489,608             132,281             414,188             87,517               
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า
   และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 81,708               (24,136)              74,851               (23,544)              
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.2 (404)                   (462)                   -                         -                         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.2 -                         -                         -                         -                         
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 81,304               (24,598)              74,851               (23,544)              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (8,835)                (7,706)                (8,124)                (7,517)                
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 72,469               (32,304)              66,727               (31,061)              
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 18 (15,227)              688                    (13,719)              646                    
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 57,242               (31,616)              53,008               (30,415)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 57,242               (31,616)              53,008 (30,415)

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น 19
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 0.07                   (0.04)                  0.07                   (0.04)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า

ท่ีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 750,000                 144,382                 5,652                     8,126                     68,106                   976,266                 

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (31,616)                  (31,616)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (31,616)                  (31,616)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 750,000                 144,382                 5,652                     8,126                     36,490                   944,650                 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 750,000                 144,382                 11,918                   8,126                     194,844                 1,109,270              

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             57,242                   57,242                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             57,242                   57,242                   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 750,000                 144,382                 11,918                   8,126                     252,086                 1,166,512              

-                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -
ท่ีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 750,000                    144,382               5,652                       26,987                927,021              
ขาดทุนสาํหรับงวด -                               -                           -                              (30,415)               (30,415)               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                               -                           -                              -                          -                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                           -                              (30,415)               (30,415)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 750,000                    144,382               5,652                       (3,428)                 896,606              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 750,000                    144,382               11,918                     123,540              1,029,840           
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                           -                              53,008                53,008                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                               -                           -                              -                          -                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                           -                              53,008                53,008                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 750,000                    144,382               11,918                     176,548              1,082,848           

-                               -                           -                              -                          -                          

-                               -                           -                              -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไร (ขาดทุน) สะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 72,469               (32,304)              66,727               (31,061)              
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลง
       จากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 388,136             73,220               328,085             36,589               
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,495                 8,032                 3,446                 7,947                 
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 760                    82                      760                    82                      
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 226                    -                        225                    -                        
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 404                    462                    -                        -                        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 298                    299                    298                    299                    
   ดอกเบ้ียรับ (1,263)                -                        (1,282)                (4,169)                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 7,635                 7,623                 6,923                 7,435                 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 472,160             57,414               405,182             17,122               
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (425)                   (25)                     (825)                   29,976               
- กิจการอ่ืน 599                    1,116                 23                      995                    

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        13,811               5,026                 
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (446,600)            (594,340)            (446,600)            (594,340)            
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 9,638                 29,477               9,638                 29,478               
   เงินมดัจาํการซ้ือท่ีดิน (86,300)              11,710               (86,300)              11,710               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,089)                (5,847)                (4,021)                (2,867)                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 225                    99                      140                    40                      
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,141                 (61)                     1,071                 (61)                     
- กิจการอ่ืน (138,660)            35,848               (140,443)            39,828               

   เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย 3,448                 11,293               3,448                 11,244               
   เงินมดัจาํและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (77,834)              14,987               (77,786)              14,702               
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,563                 797                    (1,539)                806                    
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                        (59)                     -                        -                        
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (266,134)            (437,591)            (324,201)            (436,341)            
จ่ายภาษีเงินได้ (6,021)                (1,127)                (5,171)                (616)                   
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (272,155)            (438,718)            (329,372)            (436,957)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย:  พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 94                      -                        94                      -                        
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (900)                   (871) (900)                   (871)
เงินสดจ่ายซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ -                        (70) -                        (70)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย -                        -                        33,961               -                        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (806)                   (941)                   33,155               (941)                   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (204,055)            (51,379)              (204,055)            (51,379)
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 162,000             -                        162,000             -                        
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (100,000)            -                        (100,000)            -                        
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        200,000             -                        200,000             
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (278,274)            (8,390)                (239,149)            (8,390)                
เงินสดรับจากการเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 149,071             311,500             149,071             311,500             
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 498,500             -                        498,500             -                        
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ (6,855)                -                        (6,855)                -                        
จ่ายดอกเบ้ีย (15,460)              (22,037)              (14,914)              (22,031)              
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 204,927             429,694             244,598             429,700             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (68,034)              (9,965)                (51,619)              (8,198)                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 126,423             58,451               95,686               41,190               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 58,389               48,486               44,067               32,992               

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดิน
      และตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 19,353               17,450 19,353               17,450

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทั ชีวาทัย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษทัฯ  

 บริษัท  ชีวาทัย  จํากัด  (มหาชน ) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล ําเนา                   
ในประเทศไทย โดยมีบริษัท ชาติชีวะ จาํกัด และ TEE Development Pte Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี       
จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ ตามลาํดบั เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ บริษทัฯดาํเนินธุรกิจ
หลกัคือการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายและให้เช่า ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้ น  27 ยูนิต  ดี  ถนนพระราม  4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้ นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์      
ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช ้             
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย         
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา   
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สญัญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 
ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้น
จาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้
หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาํหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
บริษทั ชาติชีวะ จาํกดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
TEE Development Pte Ltd. ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จาํกดั  การร่วมคา้ 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จาํกดั 

การร่วมคา้ 
บริษทัร่วม 

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

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)  
รายไดจ้ากการบริหาร - - 1.40 2.80 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 0.02 4.17 อตัราร้อยละ 5.46 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
ดอกเบ้ียรับ 0.20 - 0.20 - อตัราร้อยละ 5.15 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 1.06 - 1.06 - อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดอ่ื้น - 0.94 - 0.94 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน  0.90 0.70 0.87 0.66 ราคาตามสัญญาและราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย 2.43 1.86 2.25 1.68 อตัราร้อยละ 4.00 และ 5.25     

   ต่อปี (2560: อตัราร้อยละ  
   4.00 ต่อปี) 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ      
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 5)   
บริษทัยอ่ย - - 812 34,355 
การร่วมคา้ 10,664 10,481 10,664 10,481 
บริษทัร่วม 1,785 725 1,785 725 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2,751 2,306 2,372 1,926 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,200 13,512 15,633 47,487 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน   
การร่วมคา้ 16,000 16,000 16,000 16,000 
บริษทัร่วม 86,000 86,000 86,000 86,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 102,000 102,000 102,000 102,000 

 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีโดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั
และมีกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เงนิทดรองจ่ายแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - - 13,811 

รวมเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 13,811 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีเงินทดรองจ่ายแก่บริษทัย่อยเพ่ือใช้ในการซ้ือกลุ่มสินทรัพย์
ประเภทอาคารชุดพกัอาศยัระหว่างก่อสร้าง “โครงการ ดีซิโอค้อนโด งามวงศ์วาน” และพฒันา
โครงการของบริษทัย่อยจาํนวน 14 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2561: ไม่มี) เงินทดรองจ่ายดงักล่าวคิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.46 ต่อปี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 15)    
บริษทัยอ่ย - - 4 119 
การร่วมคา้ - 49 - 49 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 9,291 8,056 8,612 7,514 
กรรมการ 1,453 749 1,453 749 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  10,744 8,854 10,069 8,431 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 18,506 18,506 - - 
กรรมการ 162,000 - 162,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 180,506 18,506 162,000 - 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีโดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั
และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีโดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและมีกาํหนด
ชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายใน 1 ปี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 52,319 52,319 52,319 52,319 
กรรมการ 100,000 200,000 100,000 200,000 

รวม 152,319 252,319 152,319 252,319 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (152,319) - (152,319) - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
   ภายในหน่ึงปี - 252,319 - 252,319 

 

 เงินกูย้มืระยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีโดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและมี
กาํหนดชาํระคืนเม่ือบริษทัฯมีกระแสเงินสดเพียงพอ 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีโดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและมีกาํหนด
ชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายใน 2 ปี 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินให้กูย้ืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2561 

 
 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 
2561 

 
บริษทั 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั 16,000 - - 16,000 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จาํกดั 86,000 - - 86,000 

รวม 102,000 - - 102,000 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2561 

 
 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 
2561 

 
บริษทั 

TEE Land Limited 18,506 - - 18,506 
กรรมการ - 162,000 - 162,000 

รวม 18,506 162,000 - 180,506 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2561 

 
 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 
2561 

 
บริษทั 

กรรมการ - 162,000 - 162,000 

รวม - 162,000 - 162,000 
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เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2561 

 
 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 
2561 

 
บริษทั 

TEE Land Limited 52,319 - - 52,319 
กรรมการ 200,000 - (100,000) 100,000 

รวม 252,319 - (100,000) 152,319 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7.9 3.9 
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 0.4 0.2 
รวม 8.3 4.1 

4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เงินสด 270 175 220 125 
เงินฝากธนาคาร 58,119 126,248 43,847 95,561 
รวม 58,389 126,423 44,067 95,686 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 8 - 8 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - 45 - 45 
    3 - 6 เดือน - 6 - 6 
รวม - 59 - 59 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - 59 - 59 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,007 11,582 12,440 11,615 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,259 1,799 1,259 1,223 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,193 1,930 3,193 35,872 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 16,459 15,311 16,892 48,710 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 16,459 15,370 16,892 48,769 

6.  ท่ีดนิและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

ท่ีดิน 2,575,330 2,199,947 2,284,523 1,909,140 
ค่าก่อสร้างและออกแบบ 5,026,028 4,957,566 3,648,806 3,580,344 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีตั้งข้ึนเป็นทุน 332,912 313,559 269,965 250,612 
ตน้ทุนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 106,667 103,912 97,877 95,122 
รวม 8,040,937 7,574,984 6,301,171 5,835,218 
หกั: ส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายสะสม (4,964,655) (4,576,519) (3,386,843) (3,058,758) 
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์- สุทธิ 3,076,282 2,998,465 2,914,328 2,776,460 
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ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560  บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืม   
เขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็น
อตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

  งบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2561 2560 
ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน 
   ของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (ลา้นบาท) 

 
19 17 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ)   4.5 - 5.5 4.0 - 5.3 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างของโครงการไปจดจาํนองเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

 
2,898 

 
2,896 2,898 2,759 

7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอเรียกคืน             9,432 9,432 9,432 9,432 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 16,791 12,241 5,890 2,426 
รายไดร้อตดับญัชี 626 715 626 715 
อ่ืน ๆ 4,739 4,111 4,603 3,957 
รวม 31,588 26,499 20,551 16,530 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ          
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
  2561 2560 2561 2560 2561 2560 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์ พฒันา 100,000 100,000 100 100 68,594 68,594 
   จาํกดั     อสงัหาริมทรัพย ์       

รวม      68,594 68,594 

9. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

9.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
  2561 2560 2561 2560 2561 2560 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน  ขายและใหเ้ช่า 50 50 7,000 7,000 6,301 6,579 
   จาํกดั    อสังหาริมทรัพย ์       
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั พฒันา 70 70 35,000 35,000 34,269 34,395 
    อสังหาริมทรัพย ์       

รวม    42,000 42,000 40,570 40,974 
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9.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าใน               
งบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้           

ในระหวา่งงวด 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ            

ในระหวา่งงวด 
 2561 2560 2561 2560 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จาํกดั (278) (462) - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั (126) - - - 
รวม (404) (462) - - 

 

10. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

10.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั  กมลา พฒันา ไทย 25 25 250 250 - - 
   ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จาํกดั    อสงัหาริมทรัพย ์        

รวม     250 250 - - 
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10.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีขาดทุนเกินทุน 

 บริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จาํกดัจนมูลค่าตาม
บญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบัศูนย ์บริษทัไดห้ยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมดงักล่าวเน่ืองจากบริษทัฯไม่ไดมี้ภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือทางพฤตินยัท่ีตอ้งจ่ายเงินเพ่ือ
ชาํระภาระผูกพนัของบริษทัร่วมดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีหยุดรับรู้ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งผลขาดทุน 
ในระหว่างงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม 
ถึงวนัท่ี 

 2561 2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จาํกดั (1) - (13) (12) 

รวม (1) - (13) (12) 
 
11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 257,178 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,657) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 254,521 

บริษัทฯได้นําอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจาํนวนเงิน  255 ล้านบาท             
(31 ธันวาคม 2560: 257 ลา้นบาท) ไปคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 
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12. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                  
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 9,526 9,210 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 900 900 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (320) (319) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (709) (660) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 9,397 9,131 

13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 4,343 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (129) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 4,214 

14. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวมและ             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 24,945 - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน MLR - 2.00 MLR - 1.50 186,000 65,000 
ตัว๋แลกเงิน 4.60 - 5.25 4.60 - 5.50 50,000 400,000 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (172) (4,666) 
รวม   260,773 460,334 
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 วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 142,032 275,841 142,023 275,822 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,077 8,377 8,398 7,880 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 21,358 23,946 20,126 23,155 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,667 477 1,671 551 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41,002 36,980 32,624 29,938 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 215,136 345,621 204,842 337,346 

16. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 
เง่ือนไขการชาํระคืน 

31 มีนาคม
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

1. 453 MLR -1.25 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง
หอ้งชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสญัญาซ้ือขายหอ้งชุด และไม่
ตํ่ากว่าจาํนวนต่อตารางเมตรตามท่ี
ระบุในสญัญา  

- 26,016 - 26,016 

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

ชาํระเงินตน้ทุกเดือนโดยเร่ิมจ่ายคืนเงิน
ตน้งวดแรกเดือนมกราคม 2554 
จนถึงเดือนมกราคม 2563 

90,846 97,236 90,846 97,236 

3. 211 MLR -1.00 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง
หอ้งชุดในอตัราร้อยละ 75 ของราคา
ตามสญัญาซ้ือขายหอ้งชุด และไม่
ตํ่ากว่าจาํนวนเงินตามท่ีระบุใน
สญัญา และเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

- 8,360 - 8,360 

4. 658 MLR - 1.50 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง
หอ้งชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสญัญาซ้ือขายหอ้งชุดและไม่ตํ่า
กวา่จาํนวนเงินตามท่ีระบุในสญัญา 
และเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

- 154,667 - 154,667 

5. 650 MLR - 1.70 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง
หอ้งชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสญัญาซ้ือขายหอ้งชุดและไม่ตํ่า
กวา่จาํนวนเงินตามท่ีระบุในสญัญา 
และเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

556,469 501,098 
 
 
 

556,469 501,098 
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 
เง่ือนไขการชาํระคืน 

31 มีนาคม
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

6. 507 MLR - 1.25 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง
หอ้งชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสญัญาซ้ือขายหอ้งชุดและไม่ตํ่า
กวา่จาํนวนเงินตามท่ีระบุในสญัญา 
และเสร็จส้ินภายใน 4 ปี 

123,284 167,000 123,284 167,000 

7. 110 MLR - 1.50 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง
หอ้งชุดในอตัราร้อยละ 80 ของราคา
ตามสญัญาซ้ือขายหอ้งชุดและไม่ตํ่า
กวา่จาํนวนเงินตามท่ีระบุในสญัญา  

- 39,125 - - 

    และเสร็จส้ินภายใน 2 ปี     
8. 315 MLR - 1.40 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง

หอ้งชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสญัญาซ้ือขายหอ้งชุดและไม่ตํ่า
กวา่จาํนวนเงินตามท่ีระบุในสญัญา  

93,700 - 93,700 - 

    และเสร็จส้ินภายใน 4 ปี     

รวม    864,299 993,502 864,299 954,377 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (799,013) (754,826) (799,013) (715,701) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 65,286 238,676 65,286 238,676 

เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์
และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถใน              
การชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญาและการดาํรงสดัส่วนของผูถื้อหุน้หลกั เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิก
ใชเ้ป็นจาํนวน 952 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 786 ลา้นบาท) 

ในเดือนมกราคม 2561 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการดาํรงสดัส่วนของผูถื้อหุ้น
หลกัตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู้ฉบบัหน่ึงได ้(เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้น) ทั้งน้ี      
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยอดหน้ีคงคา้งตามสัญญาเงินกู้ฉบบัดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ     
97 ลา้นบาท ปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บการผ่อนปรนการผิดเง่ือนไขดงักล่าวจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน
แลว้ 
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17. หุ้นกู้ 

รายละเอียดการอนุมติัการออกจาํหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 
จาํนวน วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 1,500 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกลุอื่น  
อายุ ตามท่ีจะกาํหนดในแต่ละคราว  
ประเภท หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ มีหลกัประกนั และ/หรือไม่มีหลกัประกนั      
วิธีเสนอขาย เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีจาํนวนหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จาํนวน
รวม 832 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1,330 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จาํนวนหุ้น (หุ้น) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ     
 คร้ังท่ี 1/2559 คงท่ีร้อยละ 4.60 2 ปี เม่ือครบกาํหนด 4 เมษายน 2561 70,000 70,000 70,000 70,000 
 คร้ังท่ี 2/2559 คงท่ีร้อยละ 4.08 1.5 ปี เม่ือครบกาํหนด 2 พฤษภาคม 2561 100,000 100,000 100,000 100,000 
 คร้ังท่ี 1/2561 คงท่ีร้อยละ 6.25 2 ปี เม่ือครบกาํหนด 17 มกราคม 2563 498,500 - 498,500 - 
     668,500 170,000 668,500 170,000 
หกั: ค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย      (6,190) (95) 
รวมหุน้กู ้      662,310 169,905 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี      (169,987) (169,905) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   492,323 - 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 169,905 
บวก: ออกหุน้กูใ้นระหวา่งงวด 498,500 

           ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ 760 
 หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (6,855) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 662,310 
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 ภายใต้ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้และผูถื้อหุ้นกู้ได้ระบุข้อปฏิบัติและ
ขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผลและการจดัส่งรายงาน
เม่ือมีเหตุการณ์สาํคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง การผดิชาํระหน้ีเงินกู ้เป็นตน้ 

18.  ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 14,686 - 12,561 - 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว 541 (688) 1,158 (646) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่
ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 15,227 (688) 13,719 (646) 

19. กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหว่างงวด โดยปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 22 เน่ืองจากเป็นการออกหุ้นปันผลภายหลงัรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวนัท่ีบริษทัฯ
จะอนุมติัให้ออกงบการเงิน และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของ
งวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของ
งวดแรกท่ีเสนอรายงาน 
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 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (พนับาท) 57,242 (31,616) 53,008 (30,415) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 807,692 807,692 807,692 807,692 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)        0.07                 (0.04)        0.07               (0.04) 

20. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ดาํเนินงานท่ีรายงาน  

ข้อมูลรายได้และกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยในงบการเงินรวมสําหรับงวด       
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพ้ืนท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 562 5 567 - 567 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  562 5 567 - 567 

กาํไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  173 2 175 - 175 
รายไดอ้ื่น 4 - 4 - 4 
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (8) (1) (9) - (9) 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (1) - (1) - (1) 
ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากกิจการร่วมคา้      
   และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย - - - - - 
คา่ใชจ่้ายอ่ืน (96) (1) (97) - (97) 

กําไรของส่วนงาน 72 - 72 - 72 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (15) 

กําไรสําหรับงวด    57 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 101 5 106 - 106 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

   รายไดร้วม  101 5 106 - 106 

กาํไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  28 2 30 - 30 
รายไดอ้ื่น 2 - 2 - 2 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6) (2) (8) - (8) 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (5) - (5) - (5) 
ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากกิจการ      
   ร่วมคา้ท่ีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย - - - - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (49) (3) (52) - (52) 

ขาดทุนของส่วนงาน (30) (3) (33) - (33) 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:     
รายไดภ้าษีเงินได ้    1 

ขาดทุนสําหรับงวด    (32) 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายได้
จากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม   

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

21.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อท่ีดนิและก่อสร้างโครงการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือท่ีดินและ
ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

สญัญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ   85 90 
สญัญาซ้ือท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการในอนาคต  527 162 

21.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีในอาคาร 
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้ง
จ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
จ่ายชาํระ:     
  ภายใน 1 ปี 2 4 2 4 
  มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5 5 5 5 

21.3 การคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร
ในนามบริษทัฯ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ     
คงเหลือดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
หนงัสือคํ้าประกนัการจดัหาและบาํรุงสาธารณูปโภค 20 20 

21.4 คดฟ้ีองร้อง 

1) ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการผิดสัญญาจะซ้ือจะขายและฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหาย ซ่ึงมีทุนทรัพยจ์าํนวน 0.9 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 บริษทัยอ่ยได้
เจรจาไกล่เกล่ียกบัโจทก์ และโจทก์ยอมรับเงินค่าเสียหายจากบริษทัย่อยจาํนวน 50,000 บาท 
ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระใหแ้ก่โจทกเ์รียบร้อยแลว้ในเดือนเมษายน 2561 

2) ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง โดยโจทกเ์รียกร้องใหบ้ริษทัยอ่ย
เพิกถอนช่ือ และนิติกรรมบนท่ีดินใหต้กเป็นทางสาธารณะประโยชน์ หรือจดภาระจาํยอมท่ีดิน
ให้แก่โจทก์ พร้อมทั้ งร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดังกล่าว และเรียกร้องค่าชดเชยความ
เสียหายเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 0.6 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหว่างการดาํเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญั
ต่อบริษทัยอ่ย 
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22. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี  3 เมษายน  2561 ท่ีประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติใ นเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

-  อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนจาํนวน 750,000,000 บาท เป็น 
2,307,692,307 บาทโดยการออกหุ้นเพ่ิมจาํนวน 1,557,692,307 บาท (หุน้สามญั 1,557,692,307  
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ โดยบริษทัฯได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

-  อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในรูปของเงินสด
และหุน้ปันผลในอตัรา 0.08547 บาทต่อหุน้ โดยแบ่งจ่ายเงินปันผลดงัน้ี  

ก) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.008547 บาท  

ข) จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลของบริษทัฯในอตัรา 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอตัรา              
การจ่ายปันผล 0.076923 บาทต่อหุน้  

โดยกาํหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและ
ชาํระแลว้จากการจ่ายหุ้นปันผลกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 และ    
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 

-  อนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ              
1 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัรา 1 หุ้น
สามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือ
จากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯให้จดัสรรและเสนอขาย
หุน้ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

-  อนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (“CHEWA-W1”) เพ่ือ
จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่าจาํนวนไม่เกิน 750,000,000 หน่วย โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ    
1 หน่วยสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.75 บาท และมีอาย ุ1 ปี 6 เดือน 

-  อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูว้งเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท อายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวนัท่ี
ออกหุน้กู ้เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
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23. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 
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