
 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 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  

 

 

 

 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกายน 2561 



บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 155,206                 126,423                   141,571              95,686                
เงินลงทุนชัว่คราว 5 1,150,943              -                              1,040,630           -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 6 15,282                   15,370                     15,246                48,769                
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 89,000                   102,000                   89,000                102,000              
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                            -                              -                         13,811                
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 7 2,842,614              2,998,465                2,794,192           2,776,460           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,931                     13,333                     1,931                  13,333                
เงินมดัจาํการซ้ือท่ีดิน 137,008                 46,192                     137,008              46,192                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 35,138                   26,499                     27,165                16,530                
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,427,122              3,328,282                4,246,743           3,112,781           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 9 20,323                   -                              20,323                -                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                              68,594                68,594                
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 39,294                   40,974                     42,000                42,000                
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 24,712                   -                              25,000                250                     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13 293,913                 257,178                   293,913              257,178              
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 11,967                   9,526                       11,796                9,210                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 3,953                     4,343                       3,953                  4,343                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,081                     1,239                       1,098                  1,239                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,771                     4,848                       6,149                  2,991                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 404,014                 318,108                   472,826              385,805              
รวมสินทรัพย์ 4,831,136              3,646,390                4,719,569           3,498,586           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 16 139,975 460,334                   139,975 460,334
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 17 195,682                 345,621                   193,211              337,346              
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย 87,436                   87,020                     87,320                86,885                
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 18 490,074                 754,826                   490,074              715,701              
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 -                            169,905                   -                         169,905              
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                            18,506                     -                         -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,884                   7,454                       12,240                5,417                  
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 51,817                   192,177                   51,659                191,971              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,511                     5,513                       4,537                  5,456                  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 989,379                 2,041,356                979,016              1,973,015           
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 330,230                 238,676                   330,230              238,676              
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 -                            252,319                   -                         252,319              
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 1,681,098              -                              1,681,098           -                         
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,488                     4,593                       5,488                  4,593                  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,014                     176                          3,946                  143                     
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,020,830              495,764                   2,020,762           495,731              
รวมหน้ีสิน 3,010,209              2,537,120                2,999,778           2,468,746           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 20
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 2,307,692,307 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
      (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 750,000,000 หุน้ 
            มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 2,307,692              750,000                   2,307,692           750,000              
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 1,275,027,183 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
      (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 750,000,000 หุน้ 
            มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,275,027              750,000                   1,275,027           750,000              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 214,482                 144,382                   214,482              144,382              
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย
      - บริษทัฯ 11,918                   11,918                     11,918                11,918                
      - บริษทัยอ่ย 8,126                     8,126                       -                         -                         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 311,374                 194,844                   218,364              123,540              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,820,927              1,109,270                1,719,791           1,029,840           
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,831,136              3,646,390                4,719,569           3,498,586           

-                         -                          -                     -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 784,171             394,850             718,803             294,859             
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบริการ 5,643                 5,077                 5,643                 5,077                 
รายไดอ้ื่น
   ดอกเบ้ียรับ 988 269 988                    2,961                 
   อื่น ๆ 3,987                 1,785                 4,925                 4,536                 
รวมรายได้ 794,789             401,981             730,359             307,433             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 546,275             275,593             499,763             204,587             
ตน้ทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบริการ 3,612                 2,717                 3,612                 2,717                 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 75,819               47,114               68,642               38,284               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 38,415               28,974               36,169               26,816               
รวมค่าใช้จ่าย 664,121             354,398             608,186             272,404             
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
   ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 130,668             47,583               122,173             35,029               
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11.2 (708)                  451                    -                        -                        
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.3 (25)                    (142)                  -                        -                        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 129,935             47,892               122,173             35,029               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (11,820)             (5,956)               (11,820)             (5,352)               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 118,115             41,936               110,353             29,677               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (24,020)             (8,294)               (22,105)             (5,818)               
กําไรสําหรับงวด 94,095               33,642               88,248               23,859               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 94,095               33,642               88,248               23,859               

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น 23
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรสาํหรับงวด 0.07                   0.04                   0.07                   0.03                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,220,610          809,917             1,974,962          576,011             
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบริการ 16,301               14,510               16,301               14,510               
รายไดอ้ื่น
   ดอกเบ้ียรับ 3,146                 660                    3,146                 11,189               
   อื่น ๆ 11,116               5,683                 14,493               13,552               
รวมรายได้ 2,251,173          830,770             2,008,902          615,262             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,560,083          567,360             1,386,499          398,935             
ตน้ทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบริการ 8,956                 8,061                 8,956                 8,061                 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 205,564             125,358             179,098             103,701             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 132,309             81,301               121,141             74,558               
รวมค่าใช้จ่าย 1,906,912          782,080             1,695,694          585,255             
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
   ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 344,261             48,690               313,208             30,007               
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11.2 (1,680)               1,398                 -                        -                        
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.3 (38)                    (142)                  -                        -                        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 342,543             49,946               313,208             30,007               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (34,520)             (18,400)             (33,788)             (17,417)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 308,023             31,546               279,420             12,590               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (63,640)             (7,058)               (56,743)             (3,281)               
กําไรสําหรับงวด 244,383             24,488               222,677             9,309                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 244,383             24,488               222,677             9,309                 

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น 23
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรสาํหรับงวด 0.23                   0.03                   0.21                   0.01                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

กาํไรสะสม
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า

ท่ีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 750,000                  144,382                  5,652                      8,126                      68,106                    976,266                  
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              24,488                    24,488                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              24,488                    24,488                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                              -                              -                              -                              (22,500)                   (22,500)                   

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 750,000                  144,382                  11,918                    8,126                      194,844                  1,109,270               
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              244,383                  244,383                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              244,383                  244,383                  
หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการออกหุน้ใหม่

   (หมายเหตุ 20) 467,336                  70,100                    -                              -                              -                              537,436                  
หุน้ปันผล (หมายเหตุ 24) 57,691                    -                              -                              -                              (57,691)                   -                              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                              -                              -                              -                              (70,162)                   (70,162)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2561 1,275,027               214,482                  11,918                    8,126                      311,374                  1,820,927               

-                              -                              -                              -                              -                              -                              

-                              -                              -                              -                              -                              -                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2561

งบการเงนิรวม
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -
ท่ีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 750,000                   144,382               5,652                      26,987                927,021              
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                          -                             9,309                  9,309                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                              -                          -                             -                         -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                          -                             9,309                  9,309                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                              -                          -                             (22,500)              (22,500)              

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 750,000                   144,382               11,918                    123,540              1,029,840           
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                          -                             222,677              222,677              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                              -                          -                             -                         -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                          -                             222,677              222,677              
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากการออกหุ้นใหม่
   (หมายเหตุ 20) 467,336                   70,100                -                             -                         537,436              
หุ้นปันผล (หมายเหตุ 24) 57,691                     -                          -                             (57,691)              -                         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                              -                          -                             (70,162)              (70,162)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 1,275,027                214,482               11,918                    218,364              1,719,791           

-                              -                          -                             -                         -                         

-                              -                          -                             -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 308,023             31,546               279,420             12,590               
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลง
       จากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 1,554,815          565,675             1,381,232          397,250             
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11,577               23,607               11,437               23,409               
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 2,937                 252                    2,937                 252                    
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 331                    -                        331                    -                        
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 419                    -                        412                    -                        
   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,680                 (1,398)                -                        -                        
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 38                      142                    -                        -                        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 895                    895                    895                    895                    
   ดอกเบ้ียรับ (3,146)                (660)                   (3,146)                (11,189)              
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 31,253               18,122               30,521               17,139               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,908,822          638,181             1,704,039          440,346             
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   เงินลงทุนชัว่คราว (1,150,943)         -                        (1,040,630)         -                        
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
      -  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 989                    (148)                   764                    29,136               
      -  กิจการอ่ืน (903)                   81                      (1,185)                (102)                   
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        13,811               253,563             

   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (1,392,618)         (1,369,191)         (1,392,618)         (1,370,044)         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 11,402               126,944             11,402               126,944             
เงินมดัจาํการซ้ือท่ีดิน (90,816)              13,372               (90,816)              13,372               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (8,639)                (1,942)                (10,635)              (665)                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,923)                (54)                     (3,158)                (669)                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
      -  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (843)                   (74)                     1,384                 2,296                 
      -  กิจการอ่ืน (151,034)            34,131               (147,971)            38,247               
   เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย 416                    37,920               435                    41,438               
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (140,360)            55,398               (140,312)            53,055               
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,998                 538                    (919)                   513                    
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                        (59)                     -                        -                        
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,013,452)         (464,903)            (1,096,409)         (372,570)            
จ่ายภาษีเงินได้ (53,214)              (15,447)              (45,976)              (6,147)                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,066,666)         (480,350)            (1,142,385)         (378,717)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ชีวาทัย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย:  พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (20,323)              -                        (20,323)              -                        
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 13,000               (39,500)              13,000               (39,500)              
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (24,750)              (250)                   (24,750)              (250)                   
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                        (35,000)              -                        (35,000)              
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                        10,000               -                        10,000               
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 94                      -                        94                      -                        
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
   และคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ (5,185)                (2,893)                (5,183)                (2,893)                
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 3,148                 392                    37,090               377                    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (34,016)              (67,251)              (72)                     (67,266)              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (325,000) (386,379) (325,000)            (386,379)            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (18,506)              50,000               -                        50,000               
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        200,000             -                        200,000             
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (252,319)            -                        (252,319)            -                        
เงินสดรับจากการเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,060,010          1,113,449          1,060,010          1,004,879          
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,232,231)         (251,949)            (1,193,106)         (248,765)            
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 1,698,500          -                        1,698,500          -                        
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กู้ (170,000)            -                        (170,000)            -                        
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ (20,244)              -                        (20,244)              -                        
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (1,308)                -                        (1,308)                -                        
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 537,436             -                        537,436             -                        
จ่ายเงินปันผล (70,162)              (22,500)              (70,162)              (22,500)              
จ่ายดอกเบ้ีย (76,711)              (83,671)              (75,465)              (79,812)              
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,129,465          618,950             1,188,342          517,423             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 28,783               71,349               45,885               71,440               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 126,423             58,451               95,686               41,190               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 155,206             129,800             141,571             112,630             

-                     -                     
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดิน
      และตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 52,037               68,747               52,037               68,747               
   โอนท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็น
      อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 45,691               -                        45,691               -                        
   จ่ายหุน้ปันผล 57,691               -                        57,691               -                        
   เงินลดทุนของการร่วมคา้คา้งรับ -                        10,000               -                        10,000               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ชีวาทัย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ  

 บริษัท ชีวาทัย  จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  เ ป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล า เนา                              
ในประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัคือการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายและใหเ้ช่า ท่ีอยูต่ามท่ี
จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้ น 27 ยูนิต ดี ถนนพระราม 4                        
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทฯมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท ชาติชีวะ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี                   
จดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯในอัตราร้อยละ 67.64                     
(31 ธันวาคม  2560 บริษัทฯมีผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  2 ราย ได้แก่ บริษัท ชาติชีวะ จ ากัด และ TEE 
Development Pte Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ ตามล าดบั โดยมี
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯในอตัราร้อยละ 33.18 และร้อยละ 31.88 ตามล าดบั) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย         
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา       
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
จ านวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี   
1 มกราคม 2563 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 
ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ใน
จ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ
บริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริง
และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ         
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและ              
การตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน               
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                    
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมคา้และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ ์
บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
TEE Development Pte Ltd. ผูถื้อหุน้ใหญ่ (ถึงเดือนกรกฎาคม 2561) 
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั  การร่วมคา้ 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ  ากดั บริษทัร่วม 
TEE Land Limited  กรรมการร่วมกนั (ถึงเดือนกรกฎาคม 2561) 
TEE Resources Pte Ltd. กรรมการร่วมกนั (ถึงเดือนกรกฎาคม 2561) 
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 (ถึงเดือนสิงหาคม 2561) 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ       
บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
รายไดจ้ากการบริหาร - - 1.41 2.80 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - - 2.69 อตัราร้อยละ 5.46 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดจ้ากการบริหาร 0.48 - 0.48 - ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 0.57 0.01 0.57 0.01 อตัราร้อยละ 5.15 ต่อปี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 0.42 0.26 0.42 0.26 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ค่าบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน  0.89 0.62 0.88 0.53 ราคาตามสัญญาและราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย - 3.49 - 3.30 อตัราร้อยละ 4.00 และ 5.25 ต่อปี 

(2560: ร้อยละ 4.00 และ 6.00      
ต่อปี) 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
รายไดจ้ากการบริหาร - - 4.21 8.41 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 0.02 10.54 อตัราร้อยละ 5.46 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดจ้ากการบริหาร 0.48 - 0.48 - ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 0.88 0.01 0.88 0.01 อตัราร้อยละ 5.15 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 2.18 0.26 2.18 0.26 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดอ่ื้น - 1.70 - 1.70 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน  2.78 2.05 2.74 1.92 ราคาตามสัญญาและราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย 3.25 8.14 3.04 7.58 อตัราร้อยละ 4.00 และ 5.25 ต่อปี 

(2560: ร้อยละ 4.00 และ 6.00      
ต่อปี) 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ                       
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6)   
บริษทัยอ่ย - - 258 34,355 
การร่วมคา้ 11,159 10,481 11,159 10,481 
บริษทัร่วม 365 725 365 725 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 2,306 - 1,926 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,524 13,512 11,782 47,487 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
การร่วมคา้ 55,000 16,000 55,000 16,000 
บริษทัร่วม 34,000 86,000 34,000 86,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89,000 102,000 89,000 102,000 

 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีโดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - - 13,811 

รวมเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 13,811 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีเงินทดรองจ่ายแก่บริษทัย่อยเพื่อใช้ในการซ้ือกลุ่มสินทรัพย์
ประเภทอาคารชุดพกัอาศยัระหว่างก่อสร้าง “โครงการ ดีซิโอค้อนโด งามวงศ์วาน” และพฒันา
โครงการของบริษทัย่อยจ านวน 14 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2561: ไม่มี) เงินทดรองจ่ายดงักล่าวคิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.46 ต่อปี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)    
บริษทัยอ่ย - - 2,301 119 
การร่วมคา้ 4 49 4 49 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 77 8,056 77 7,514 
กรรมการ 342 749 342 749 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  423 8,854 2,724 8,431 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 18,506 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 18,506 - - 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีโดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และมี
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 52,319 - 52,319 
กรรมการ - 200,000 - 200,000 

รวม - 252,319 - 252,319 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ภายในหน่ึงปี - 252,319 - 252,319 

 เงินกูย้ืมระยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีโดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และมี
ก าหนดช าระคืนเม่ือบริษทัฯมีกระแสเงินสดเพียงพอ 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีโดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และมีก าหนด
ช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายใน 2 ปี 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯ บริษทั
ยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2561 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
2561 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 16,000 55,000 (16,000) 55,000 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ  ากดั 86,000 116,750 (168,750) 34,000 

รวม 102,000 171,750 (184,750) 89,000 

 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
บริษทั 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2561 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
2561 

TEE Land Limited 18,506 - (18,506) - 
กรรมการ - 162,000 (162,000) - 
รวม 18,506 162,000 (180,506) - 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2561 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
2561 

กรรมการ - 162,000 (162,000) - 

รวม - 162,000 (162,000) - 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2561 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
2561 

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

รวม 252,319 - (252,319) - 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7.3 3.5 23.6 11.5 
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 0.5 0.2 1.3 0.7 

รวม 7.8 3.7 24.9 12.2 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เงินสด 345 175 305 125 
เงินฝากธนาคาร 154,861 126,248 141,266 95,561 

รวม 155,206 126,423 141,571 95,686 
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5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

                                                                                                                        (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินลงทุนในกองทุนรวม - ราคาทุน 1,150,126 - 1,040,120 - 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
   เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 
817 

 
- 

 
510 

 
- 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  
   - มูลค่ายติุธรรม 1,150,943 - 1,040,630 - 

รวม 1,150,943 - 1,040,630 - 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 12 8 12 8 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  324 45 324 45 
    3 - 6 เดือน 9 6 9 6 

รวม 345 59 345 59 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 
สุทธิ 345 59 345 59 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,079 11,582 10,337 11,615 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,416 1,799 2,122 1,223 
รายไดค้า้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 514 - 514 - 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 931 1,930 931 35,872 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 997 - 997 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 14,937 15,311 14,901 48,710 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 15,282 15,370 15,246 48,769 
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7.  ทีด่ินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ท่ีดิน 3,267,924 2,199,947 2,977,116 1,909,140 
ค่าก่อสร้างและออกแบบ 5,272,726 4,957,566 3,895,504 3,580,344 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีตั้งข้ึนเป็นทุน 365,596 313,559 302,649 250,612 
ตน้ทุนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 113,393 103,912 104,604 95,122 
รวม 9,019,639 7,574,984 7,279,873 5,835,218 
หกั: ส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายสะสม (6,131,334) (4,576,519) (4,439,990) (3,058,758) 
หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (45,691) - (45,691) - 

ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์- สุทธิ 2,842,614 2,998,465 2,794,192 2,776,460 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้
เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัรา      
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวมและ           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของท่ีดิน 
   และงานระหวา่งก่อสร้าง (ลา้นบาท) 52 69 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 4.3 - 5.2 4.2 - 7.2 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าท่ีดินพร้อมส่ิง                   
ปลูกสร้างของโครงการไปจดจ านองเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 2,669 2,896 2,669 2,759 

8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอเรียกคืน                     9,432 9,432 9,432 9,432 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 19,757 12,241 11,920 2,426 
รายไดร้อตดับญัชี 927 715 927 715 
อ่ืน ๆ 5,022 4,111 4,886 3,957 

รวม 35,138 26,499 27,165 16,530 

9.  เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทฯได้น าเงินฝากออมทรัพย์ไปค ้ าประกันการจัดท าและบ ารุง
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดินของโครงการอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ                    
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  2561 2560 2561 2560 2561 2560 

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

รวม      68,594 68,594 
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11. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เ งินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน                      
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                             
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  2561 2560 2561 2560 2561 2560 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน  ขายและใหเ้ช่า 50 50 7,000 7,000 5,932 6,579 
   จ  ากดั    อสงัหาริมทรัพย ์       
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั พฒันา 70 70 35,000 35,000 33,362 34,395 
    อสงัหาริมทรัพย ์       

รวม    42,000 42,000 39,294 40,974 

11.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั (191) 653 - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (517) (202) - - 
รวม (708) 451 - - 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั (647) 1,731 - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (1,033) (333) - - 
รวม (1,680) 1,398 - - 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึน สดัส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี มูลค่าตามบญัชี 
บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ตามวธีิราคาทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั  กมลา พฒันา ไทย 25 25 25,000 250 24,712 - 
   ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จ  ากดั    อสงัหาริมทรัพย ์        

รวม     25,000 250 24,712 - 

12.2  การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในเดือนเมษายน 2561 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัรา
ร้อยละ 25 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 1 ลา้นบาทเป็น 100 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่
จ านวน 9,900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท และเรียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวเตม็จ านวน บริษทัฯ
ไดจ่้ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของบริษทัฯจ านวน 24.75 ลา้นบาทในวนัท่ี 24 เมษายน 2561 และ
บริษทัร่วมดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ทั้งน้ี  
การเพิ่มทุนดงักล่าวส่งผลใหมู้ลค่าตามราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึนเป็น 25 ลา้นบาท 
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12.3  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงิน
รวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จ  ากดั (25) (142) - - 

รวม (25) (142) - - 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จ  ากดั (38) (142) - - 

รวม (38) (142) - - 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวด เก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                   
30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 257,178 

รับโอนจากท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 45,691 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,956) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 293,913 
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 บริษัทฯได้น าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวนเงิน  45 ล้านบาท                          
(31 ธนัวาคม 2560: 257 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุ 18 

14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวด เก้า เ ดือนส้ินสุดวันท่ี                                     
30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 9,526 9,210 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 5,185 5,183 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (513) (506) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,231) (2,091) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 11,967 11,796 

15. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 4,343 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (390) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 3,953 
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16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน MLR - 2.00 MLR - 1.50 130,000 65,000 
ตัว๋แลกเงิน 5.25  4.60 - 5.50 10,000 400,000 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (25) (4,666) 
รวม   139,975 460,334 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 136,786 275,841 136,759 275,822 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,377 - 7,880 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 31,759 23,946 30,880 23,155 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 423 477 2,724 551 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 26,714 36,980 22,848 29,938 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 195,682 345,621 193,211 337,346 
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18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 
เง่ือนไขการช าระคืน 

30 กนัยายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

1. 453 MLR -1.25 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอด
จ านองหอ้งชุดในอตัราร้อยละ 70 
ของราคาตามสญัญาซ้ือขายหอ้ง
ชุด และไม่ต ่ากวา่จ  านวนต่อ
ตารางเมตรตามท่ีระบุในสญัญา  

- 26,016 - 26,016 

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

ช าระเงินตน้ทุกเดือนโดยเร่ิมจ่ายคืน
เงินตน้งวดแรกเดือนมกราคม 
2554 จนถึงเดือนมกราคม 2563 

- 97,236 - 97,236 

3. 211 MLR -1.00 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอด
จ านองหอ้งชุดในอตัราร้อยละ 75 
ของราคาตามสญัญาซ้ือขายหอ้ง
ชุด และไม่ต ่ากวา่จ  านวนเงิน
ตามท่ีระบุในสญัญา และเสร็จ
ส้ินภายใน 3 ปี 

- 8,360 - 8,360 

4. 658 MLR -1.50 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอด
จ านองหอ้งชุดในอตัราร้อยละ 70 
ของราคาตามสญัญาซ้ือขายหอ้ง
ชุดและไม่ต ่ากวา่จ  านวนเงิน
ตามท่ีระบุในสญัญา และเสร็จ
ส้ินภายใน 3 ปี 

- 154,667 - 154,667 

5. 650 MLR -1.70 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอด
จ านองหอ้งชุดในอตัราร้อยละ 70 
ของราคาตามสญัญาซ้ือขายหอ้ง
ชุดและไม่ต ่ากวา่จ  านวนเงิน
ตามท่ีระบุในสญัญา และเสร็จ
ส้ินภายใน 3 ปี 

- 501,098 - 501,098 

6. 507 MLR -1.25 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอด
จ านองหอ้งชุดในอตัราร้อยละ 70 
ของราคาตามสญัญาซ้ือขายหอ้ง
ชุดและไม่ต ่ากวา่จ  านวนเงิน
ตามท่ีระบุในสญัญา และเสร็จ
ส้ินภายใน 4 ปี 

67,000 167,000 67,000 167,000 

7. 110 MLR -1.50 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอด
จ านองหอ้งชุดในอตัราร้อยละ 80 
ของราคาตามสญัญาซ้ือขายหอ้ง
ชุดและไม่ต ่ากวา่จ  านวนเงิน
ตามท่ีระบุในสญัญาและเสร็จส้ิน
ภายใน 2 ปี 

- 39,125 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 
เง่ือนไขการช าระคืน 

30 กนัยายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

8. 315 MLR -1.40 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
หอ้งชุดในอตัราร้อยละ 70 ของ
ราคาตามสญัญาซ้ือขายหอ้งชุด
และไม่ต ่ากวา่จ  านวนเงินตามท่ี
ระบุในสญัญา และเสร็จส้ิน
ภายใน 4 ปี 

93,700 - 93,700 - 

9. 531 MLR -2.00 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
หอ้งชุดในอตัราร้อยละ 90 ของ
ราคาตามสญัญาซ้ือขายหอ้งชุด
และไม่ต ่ากวา่จ  านวนเงินตามท่ี
ระบุในสญัญา และเสร็จส้ิน
ภายใน 2 ปี 

224,151 - 224,151 - 

10. 387 
 

MLR -1.75 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
หอ้งชุดในอตัราร้อยละ 70 ของ
ราคาตามสญัญาซ้ือขายหอ้งชุด
และไม่ต ่ากวา่จ านวนเงินตามท่ี
ระบุในสญัญา และเสร็จส้ิน
ภายใน 66 เดือน 

106,200 - 106,200 - 

11. 197 MLR -2.00 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
หอ้งชุดในอตัราร้อยละ 75 ของ
ราคาตามสญัญาซ้ือขายหอ้งชุด
และไม่ต ่ากวา่จ  านวนเงินตามท่ี
ระบุในสญัญา และเสร็จส้ิน
ภายใน 30 เดือน 

48,200 - 48,200 - 

12. 814 MLR -2.85 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
หอ้งชุดในอตัราร้อยละ 70 ของ
ราคาตามสญัญาซ้ือขายหอ้งชุด
และไม่ต ่ากวา่จ  านวนเงินตามท่ี
ระบุในสญัญา และเสร็จส้ิน 

282,030 - 282,030 - 

       ภายใน 60 เดือน     

รวม    821,281 993,502 821,281 954,377 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย  (977) - (977) - 

สุทธิ  820,304 993,502 820,304 954,377 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (490,074) (754,826) (490,074) (715,701) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 330,230 238,676 330,230 238,676 
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 เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์
และอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอัตราส่วนความสามารถใน              
การช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญาและการด ารงสดัส่วนของผูถื้อหุน้หลกั เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช้
เป็นจ านวน 1,580 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 786 ลา้นบาท) 

 ในเดือนมกราคม 2561 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการด ารงสัดส่วนของผูถื้อหุ้น
หลกัตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู้ฉบบัหน่ึงได้ (เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้น) ทั้ งน้ี                   
ยอดหน้ีคงคา้งตามสัญญาเงินกู้ฉบบัดังกล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวนเงินประมาณ                   
97 ลา้นบาท ปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บการผอ่นปรนการผดิเง่ือนไขดงักล่าวจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินแลว้ 
และไดจ่้ายช าระคืนเงินกูต้ามสญัญาเงินกูด้งักล่าวหมดแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2561 

19. หุ้นกู้ 

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจ าหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และ                   
วนัท่ี 3 เมษายน 2561 

จ านวน วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 3,000 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกลุอ่ืน  
อาย ุ ตามท่ีจะก าหนดในแต่ละคราว  
ประเภท หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ มีหลกัประกนั และ/หรือไม่มีหลกัประกนั                
วิธีเสนอขาย เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีจ านวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จ านวน
รวม 1,302 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1,330 ลา้นบาท) 
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ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนหุน้ (หุน้) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ       
 คร้ังท่ี 1/2559 คงท่ีร้อยละ 4.60 2 ปี เม่ือครบก าหนด 4 เมษายน 2561 - 70,000 - 70,000 
 คร้ังท่ี 2/2559 คงท่ีร้อยละ 4.08 1.5 ปี เม่ือครบก าหนด 2 พฤษภาคม 2561 - 100,000 - 100,000 
 คร้ังท่ี 1/2561 คงท่ีร้อยละ 6.25 2 ปี เม่ือครบก าหนด 17 มกราคม 2563 498,500 - 498,500 - 
 คร้ังท่ี 2/2561 คงท่ีร้อยละ 6.00 2 ปี เม่ือครบก าหนด 7 กนัยายน 2563 1,200,000 - 1,200,000 - 

     1,698,500 170,000 1,698,500 170,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย      (17,402) (95) 

รวมหุน้กู ้      1,681,098 169,905 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      - (169,905) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   1,681,098 - 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 169,905 
บวก: ออกหุน้กูใ้นระหวา่งงวด 1,698,500 
 ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้                                                                                                                                                                                                                                        2,937 
หกั: ช าระคืน (170,000) 
 ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (20,244) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 1,681,098 

 ภายใตข้อ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูไ้ดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดั
บางประการ เช่น การด ารงอัตราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผลและการจัดส่งรายงานเม่ือ 
มีเหตุการณ์ส าคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง การผดิช าระหน้ีเงินกู ้เป็นตน้ 
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20. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัทุนของบริษทัฯดงัต่อไปน้ี 

1.  อนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 750,000,000 บำท เป็น 
2,307,692,307 บำทโดยกำรออกหุ้นเพิ่มจ ำนวน 1,557,692,307 บำท (หุ้นสำมญั 1,557,692,307  
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ และกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 

2.  อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปของเงินสดและ
หุน้ปันผลในอตัรำ 0.08547 บำทต่อหุน้ โดยแบ่งจ่ำยเงินปันผลดงัน้ี  

ก) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.008547 บาท  

ข) จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลของบริษทัฯในอตัรา 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอตัรา              
การจ่ายปันผล 0.076923 บาทต่อหุน้ รวมทั้งหมด 57,691,379 หุน้ 

โดยก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและช าระ
แล้วจากการจ่ายหุ้นปันผลกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี        
7 พฤษภาคม 2561 

3.  อนุมติักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัรำ 1 หุน้สำมญัเดิม
ต่อ 1 หุน้สำมญัเพิ่มทุน โดยมีรำคำเสนอขำยหุน้ละ 1.15 บำท ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิ
จองซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯให้จดัสรรและเสนอขำยหุ้นดงักล่ำวให้แก่
บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement)  ซ่ึงในระหว่ำงวันท่ี 7 พฤษภำคม 2561 ถึงวันท่ี                                 
11 พฤษภำคม 2561 บริษทัฯสำมำรถขำยหุ้นท่ีท ำกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมไดท้ั้งส้ิน 
467,335,804 หุ้น บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชยแ์ล้วเม่ือวนัท่ี                    
17 พฤษภำคม 2561 และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สำมญัดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤษภำคม 2561 
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 รายการกระทบยอดจ านวนหุน้สามญั 

(หน่วย: หุน้) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 
 2561 2560 
หุน้สามญัจดทะเบียน   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 750,000,000 750,000,000 
เพิ่มทุนระหวา่งงวด 1,557,692,307 - 
 จ  านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2,307,692,307 750,000,000 
หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 750,000,000 750,000,000 
เพิ่มข้ึนจากการจ่ายหุน้ปันผล 57,691,379 - 
เพิ่มข้ึนจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุน้เดิม 467,335,804 - 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 1,275,027,183 750,000,000 

21. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ      
คร้ังท่ี 1 (CHEWA-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน (Right Offering) 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 โดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิในอัตรา 1 หุ้นสามัญท่ีจองซ้ือต่อ 1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง        
ประเทศไทยได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน       
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุผูถื้อ และสามารถเปล่ียนมือได ้
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 1 ปี 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีครบก าหนด : 27 พฤศจิกายน 2562 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 1.75 บาท ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท่ี 28 ธนัวาคม 

2561, 28 มิถุนายน 2562 และ 27 พฤศจิกายน 2562 
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 ในระหวา่งงวด ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2561 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีออก 
และเสนอขาย 
ในระหวา่งงวด 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีมี 
การใชสิ้ทธิ 

ในระหวา่งงวด 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 

(หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
- 467,335,804 - 467,335,804 

22.  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวำ่งกำล 21,501 2,569 19,487 - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผล
แตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำร
ผลแตกต่ำงชัว่ครำว 2,519 5,725 2,618 5,818 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 24,020 8,294 22,105 5,818 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 60,644 3,985 52,799 - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,996 3,073 3,944 3,281 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 63,640 7,058 56,743 3,281 

23. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด และได้
ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีน ามาเปรียบเทียบ โดยรวม
หุ้นปันผลท่ีบริษทัฯออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจ านวน 57.69 ลา้นหุ้น ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 และ 24 
โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่าง
งวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่า
ปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนั
ออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 94,095 33,642 88,248 23,859 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 1,275,027 807,691 1,275,027 807,691 
   (พนัหุน้)     
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.07 0.04 0.07 0.03 
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 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 244,383 24,488 222,677 9,309 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 1,042,215 807,691 1,042,215 807,691 
   (พนัหุน้)     
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.23 0.03 0.21 0.01 

 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 เน่ืองจากราคาการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีราคาสูงกวา่ราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

24. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย                

ต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 22.50 0.03 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560 22.50 0.03 

หุน้ปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 57.69 0.08 

เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 6.41 0.01 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
   ส าหรับปี 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 63.75 0.05 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561 127.85 0.14 

25. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ      
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน  
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 ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในงบการเงินรวมส าหรับงวด            
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 785 5 790 - 790 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  785 5 790 - 790 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  238 2 240 - 240 
รายไดอ่ื้น 5 - 5 - 5 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12) - (12) - (12) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (1) - (1) - (1) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการร่วมคา้      
   และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย (1) - (1) - (1) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (112) (1) (113) - (113) 

ก าไรของส่วนงาน 117 1 118 - 118 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (24) 

ก าไรส าหรับงวด     94 

(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 าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,221 16 2,237 - 2,237 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  2,221 16 2,237 - 2,237 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  661 7 668 - 668 
รายไดอ่ื้น 14 - 14 - 14 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (32) (3) (35) - (35) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (3) - (3) - (3) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการร่วมคา้      
   และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย (2) - (2) - (2) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (332) (2) (334) - (334) 

ก าไรของส่วนงาน 306 2 308 - 308 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (64) 

ก าไรส าหรับงวด     244 

(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 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม   
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

26.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือทีด่ินและก่อสร้างโครงการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือท่ีดินและ
ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและ                         
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

สญัญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 436 90 
สญัญาซ้ือท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต 701 162 

26.2  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

         ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงิน 6.0 ลา้นบาท 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ (31 ธนัวาคม 2560: ไม่มี) 

26.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคาร 
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

จ่ายช าระ:     
 ภายใน 1 ปี 3 4 3 4 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 5 3 5 
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26.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร     
ในนามบริษทัฯ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ     
คงเหลือดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและ                         
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุงสาธารณูปโภค 20 20 

26.5 คดีฟ้องร้อง 

1) ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการผิดสัญญาจะซ้ือจะขายและฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหาย ซ่ึงมีทุนทรัพยจ์  านวน 0.9 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 บริษทัย่อยได้เจรจา        
ไกล่เกล่ียกบัโจทก ์และโจทกย์อมรับเงินค่าเสียหายจากบริษทัยอ่ยจ านวน 50,000 บาท ซ่ึงบริษทัยอ่ย
ไดจ่้ายช าระใหแ้ก่โจทกเ์รียบร้อยแลว้ในเดือนเมษายน 2561 

2) ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทย่อยถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง โดยโจทก์เรียกร้องให้บริษัทย่อย          
เพิกถอนช่ือ และนิติกรรมบนท่ีดินใหต้กเป็นทางสาธารณะประโยชน์ หรือจดภาระจ ายอมท่ีดินให้แก่
โจทก ์พร้อมทั้งร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว และเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายเป็นจ านวน
เงินรวมประมาณ 0.6 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 
อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัยอ่ย 

3) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯถูกฟ้องร้องคดีแพ่งจ านวน 3 คดีซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการถูกกล่าวหาว่า
ผดิสัญญาจะซ้ือจะขาย และฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการซ้ือหอ้งชุด โดยมีทุนทรัพยเ์ป็นจ านวนเงิน
รวมประมาณ 1.3 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัฯอยูร่ะหว่างยืน่ค  าใหก้ารเพื่อต่อสู้คดีในศาลชั้นตน้ อยา่งไร
กต็าม ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ 

27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
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