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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ชีวาทยั จ  ากดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ชีวาทยั จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ชีวาทยั จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแส      
เงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ชีวาทยั จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ชีวาทยั 
จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้       
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  



2 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ     
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้     
ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัรับรู้ในแต่ละงวดเป็นจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญัเม่ือ
เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเขา้ท าสัญญากบัลูกคา้เป็นจ านวนมาก
และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้มีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย และส่วนลดต่างๆ        
เพื่อกระตุน้ยอดขาย ท าให้รายการขายของกลุ่มบริษทัมีความซบัซอ้น ดงันั้นขา้พเจา้จึงให้ความส าคญักบัการ
ตรวจสอบการเกิดข้ึนจริงของรายไดแ้ละระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได้
โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจ และเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตาม                        
การควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้และใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบ
ส าหรับการควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

• สุ่มตรวจสอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีกบัสัญญาซ้ือขายและเอกสารประกอบรายการขาย
อสังหาริมทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในระหวา่งปี และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้
วา่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขาย และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั  

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายแบบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  
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มูลค่าทีด่ินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยต์ามท่ีเปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4.6 และ 9 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ าหรับโครงการท่ีเปิดขายมานานแลว้ และโครงการท่ี
ยงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการวเิคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะของโครงการ การแข่งขนั
ทางการตลาดและสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าท่ีดิน
และตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อ          
การลดลงของมูลค่าท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบและท าความเขา้ใจ
การควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวธีิการท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่
การลดลงของมูลค่าท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยด์งัน้ี   

• ท าความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าท่ีดินและตน้ทุนการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว  

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการพฒันาและระยะเวลาการขายและการเคล่ือนไหวของโครงการ 
เพื่อระบุถึงโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวยีนท่ีชา้กวา่ปกติ  

• วเิคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคา
ทุนของท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาของแต่ละโครงการ 

• วเิคราะห์เปรียบเทียบก าไรขั้นตน้ของโครงการท่ีมียอดขายในระหวา่งปี เพื่อระบุถึงโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์าจต ่ากวา่ราคาทุน 

• ท าความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติท่ีส าคญัและวธีิการท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของ
โครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวยีนท่ีชา้กวา่ปกติ และโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของ
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์าจต ่ากวา่ราคาทุน ซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
หรือผูป้ระเมินราคาอิสระ  
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน        
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง           
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน      
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก    
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด      
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ     
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพนัธ์ 2562 



บริษทั ชีวาทัย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 506,941,487          126,422,916       366,969,325           95,685,637         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6, 8 17,813,988             15,370,358         18,820,885             48,768,559         

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 55,000,000             102,000,000       55,000,000             102,000,000       

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                              -                           -                              13,810,663         

ทีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 9 3,161,830,940       2,998,464,903    3,132,547,181        2,776,459,643    

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 2,108,978               13,333,604         2,108,978               13,333,604         

เงินมดัจาํการซือทีดิน 246,987,955          46,192,000         246,987,955           46,192,000         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 10 30,214,200             26,498,593         24,339,428             16,530,520         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,020,897,548       3,328,282,374    3,846,773,752        3,112,780,626    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 11 20,323,310             -                           20,323,310             -                           

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 34,000,000             -                           34,000,000             -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                              -                           68,593,941             68,593,941         

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 39,701,670             40,973,506         42,000,000             42,000,000         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 24,661,435             -                           25,000,000             250,000               

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 15 290,770,383          257,177,982       290,770,383           257,177,982       

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16 17,101,118             9,525,554            13,320,479             9,210,277            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 7,117,254               4,342,549            7,117,254               4,342,549            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 1,839,539               1,239,850            1,174,179               1,239,850            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 8,973,741               4,848,370            7,371,946               2,990,575            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 444,488,450          318,107,811       509,671,492           385,805,174       

รวมสินทรัพย์ 4,465,385,998       3,646,390,185    4,356,445,244        3,498,585,800    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1



บริษทั ชีวาทัย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 18 -                              460,334,149       -                              460,334,149

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 6, 19 143,492,999          345,621,391       144,696,378           337,346,133       

เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย 32,325,328             87,020,164         32,207,948             86,885,514         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 405,717,329          754,826,434       405,717,329           715,700,934       

หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 21 -                              169,904,594       -                              169,904,594       

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                              18,506,105         -                              -                           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,826,602             7,453,463            14,013,118             5,417,129            

เงินมดัจาํและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 21,751,180             192,177,426       21,639,892             191,970,928       

ประมาณการหนีสินระยะสัน 22 3,526,798               1,606,186            200,000                  1,606,186            

หนีสินหมุนเวียนอืน 6,721,505               3,906,418            6,693,510               3,850,012            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 630,361,741          2,041,356,330    625,168,175           1,973,015,579    

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 300,834,018          238,675,900       300,834,018           238,675,900       

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 6 -                              252,318,925       -                              252,318,925       

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 21 1,683,651,370       -                           1,683,651,370        -                           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 5,670,896               4,593,065            5,670,896               4,593,065            

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 3,278,916               176,472               3,278,916               142,988               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 1,993,435,200       495,764,362       1,993,435,200        495,730,878       

รวมหนีสิน 2,623,796,941       2,537,120,692    2,618,603,375        2,468,746,457    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ชีวาทัย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 24

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 2,307,692,307 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 750,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 2,307,692,307       750,000,000       2,307,692,307        750,000,000       

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,275,027,183 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 750,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,275,027,183       750,000,000       1,275,027,183        750,000,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 24 214,481,771          144,381,400       214,481,771           144,381,400       

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 27

      - บริษทัฯ 23,942,846             11,918,038         23,942,846             11,918,038         

      - บริษทัยอ่ย 8,126,384               8,126,384            -                              -                           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 320,010,873          194,843,671       224,390,069           123,539,905       

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,841,589,057       1,109,269,493    1,737,841,869        1,029,839,343    

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,465,385,998       3,646,390,185    4,356,445,244        3,498,585,800    

-                          -                           -                          -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,621,600,416  2,013,688,581  2,354,252,416  1,639,126,837  

รายไดจ้ากการให้เช่าโรงงานและบริการ 20,445,356       19,586,933       20,445,356       19,586,933       

รายไดอื้น

   ดอกเบียรับ 4,442,252         1,408,986         4,422,296         12,350,205       

   อืน ๆ 29,855,072       7,736,569         34,113,495       16,839,056       

รวมรายได้ 2,676,343,096  2,042,421,069  2,413,233,563  1,687,903,031  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,838,729,434  1,440,594,257  1,649,407,281  1,168,311,237  

ตน้ทุนการให้เช่าโรงงานและบริการ 12,252,722       10,776,885       12,252,722       10,776,885       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 258,839,658     228,435,799     229,986,764     193,730,823     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 185,314,460     132,448,215     174,340,590     123,773,594     

รวมค่าใช้จ่าย 2,295,136,274  1,812,255,156  2,065,987,357  1,496,592,539  

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

   และบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 381,206,822     230,165,913     347,246,206     191,310,492     

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13.2 (1,271,836)        945,945            -                       -                       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14.3 (88,565)             (250,000)           -                       -                       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 379,846,421     230,861,858     347,246,206     191,310,492     

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (46,094,992)      (29,804,416)      (45,363,218)      (27,842,209)      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 333,751,429     201,057,442     301,882,988     163,468,283     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29 (68,938,222)      (45,553,728)      (61,386,819)      (38,149,805)      

กาํไรสําหรับปี 264,813,207     155,503,714     240,496,169     125,318,478     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการประมาณการ

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23 232,652            -                       232,652            -                       

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 232,652            -                       232,652            -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี 232,652            -                       232,652            -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 265,045,859     155,503,714     240,728,821     125,318,478     

กาํไรต่อหุ้น 31

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.24                  0.19                  0.22                  0.16                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย:บาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 750,000,000            144,381,400    5,652,114        8,126,384        68,105,788             976,265,686           

กาํไรสาํหรับปี -                               -                        -                        -                        155,503,714           155,503,714           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                               -                        -                        -                        -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                        -                        -                        155,503,714           155,503,714           

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

   สาํรองตามกฏหมาย (หมายเหตุ 27) -                               -                        6,265,924        -                        (6,265,924)              -                               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) -                               -                        -                        -                        (22,499,907)            (22,499,907)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 750,000,000            144,381,400    11,918,038      8,126,384        194,843,671           1,109,269,493        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 750,000,000            144,381,400    11,918,038      8,126,384        194,843,671           1,109,269,493        

กาํไรสาํหรับปี -                               -                        -                        -                        264,813,207           264,813,207           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                               -                        -                        -                        232,652                   232,652                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                        -                        -                        265,045,859           265,045,859           

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

   สาํรองตามกฏหมาย (หมายเหตุ 27) -                               -                        12,024,808      -                        (12,024,808)            -                               

หุน้สามญัเพมิทุนจากการออกหุน้ใหม่

   (หมายเหตุ 24) 467,335,804            70,100,371      -                        -                        -                               537,436,175           

หุน้ปันผล (หมายเหตุ 34) 57,691,379              -                        -                        -                        (57,691,379)            -                               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) -                               -                        -                        -                        (70,162,470)            (70,162,470)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 1,275,027,183         214,481,771    23,942,846      8,126,384        320,010,873           1,841,589,057        

-                               -                        -                        -                        -                               -                               

-                               -                        -                        -                        -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

กาํไรสะสม

บริษทั ชีวาทัย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม
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(หน่วย:บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -

ทีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 750,000,000            144,381,400         5,652,114                 26,987,258         927,020,772        

กาํไรสาํหรับปี -                              -                           -                               125,318,478       125,318,478        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                              -                           -                               -                         -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                           -                               125,318,478       125,318,478        

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 27) -                              -                           6,265,924                 (6,265,924)          -                           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) -                              -                           -                               (22,499,907)        (22,499,907)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 750,000,000            144,381,400         11,918,038               123,539,905       1,029,839,343     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 750,000,000            144,381,400         11,918,038               123,539,905       1,029,839,343     

กาํไรสาํหรับปี -                              -                           -                               240,496,169       240,496,169        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                              -                           -                               232,652              232,652               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                           -                               240,728,821       240,728,821        

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 27) -                              -                           12,024,808               (12,024,808)        -                           

หุ้นสามญัเพมิทุนจากการออกหุ้นใหม่

   (หมายเหตุ 24) 467,335,804            70,100,371           -                               -                         537,436,175        

หุ้นปันผล (หมายเหตุ 34) 57,691,379              -                           -                               (57,691,379)        -                           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) -                              -                           -                               (70,162,470)        (70,162,470)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 1,275,027,183         214,481,771         23,942,846               224,390,069       1,737,841,869     

-                              -                           -                           -                     -                           

-                              -                           -                               -                         -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 333,751,429         201,057,442         301,882,988         163,468,283         

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ทีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยล์ดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 1,832,352,449      1,434,479,618      1,643,030,295      1,162,196,599      

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,986,635           30,060,893           15,772,069           29,810,599           

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 5,490,459             335,994                5,490,459             335,994                

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 496,302                -                            496,302                -                            

   ตดัจาํหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่าย 20,150                  -                            20,150                  -                            

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 400,502                2,204,924             394,073                2,204,924             

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,271,836             (945,945)               -                            -                            

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 88,565                  250,000                -                            -                            

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,368,647             1,192,704             1,368,647             1,192,704             

   ประมาณการค่าซ่อมแซมหลงัการขาย (โอนกลบั) 2,182,283             1,606,186             (1,406,186)            1,606,186             

   ดอกเบียรับ (4,442,252)            (1,408,986)            (4,422,296)            (12,350,205)          

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 40,108,231           29,029,265           39,376,457           27,067,059           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 2,229,075,236      1,697,862,095      2,002,002,958      1,375,532,143      

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั 538,706                885,310                (619,367)               29,752,487           

- กิจการอืน (1,841,115)            600,514                (2,233,480)            625,159                

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                            13,810,663           298,363,649         

   ทีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (1,965,565,573)     (1,820,591,111)     (1,965,565,573)     (1,821,443,339)     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 11,224,626           149,054,905         11,224,626           149,012,905         

เงินมดัจาํการซือทีดิน (200,795,955)        2,346,699             (200,795,955)        2,346,699             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (3,735,757)            (2,452,329)            (7,829,058)            (2,020,933)            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (4,125,371)            571,900                (4,381,371)            (178,450)               

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั (1,246,648)            324,900                1,387,216             398,727                

- กิจการอืน (202,986,372)        130,530,842         (196,655,277)        132,900,425         

   เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย (54,694,836)          53,596,697           (54,677,566)          57,113,640           

   เงินมดัจาํและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (170,426,246)        86,316,116           (170,331,036)        86,453,764           

   หนีสินหมุนเวียนอืน 2,553,416             1,036,230             2,843,498             1,047,793             

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -                            (59,000)                 -                            -                            

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (362,025,889)        300,023,768         (571,819,722)        309,904,669         

จ่ายภาษีเงินได้ (57,120,492)          (28,005,811)          (49,647,395)          (16,858,062)          

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (419,146,381)        272,017,957         (621,467,117)        293,046,607         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ชีวาทัย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน (20,323,310)          -                            (20,323,310)          -                            

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (เพมิขึน) 13,000,000           (102,000,000)        13,000,000           (102,000,000)        

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (24,750,000)          (250,000)               (24,750,000)          (250,000)               

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                            (35,000,000)          -                            (35,000,000)          

เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมคา้ -                            10,000,000           -                            10,000,000           

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 94,400                  204,400                94,400                  204,400                

เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ (7,883,537)            (2,989,154)            (7,596,527)            (2,989,154)            

เงินสดจ่ายซือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (3,296,200)            (139,100)               (3,296,200)            (139,100)               

เงินสดรับจากดอกเบีย 3,301,032             476,541                37,222,818           445,745                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (39,857,615)          (129,697,313)        (5,648,819)            (129,728,109)        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง -465,000,000 -401,179,124 (465,000,000)        (401,179,124)        

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (18,506,105)          -                            -                            -                            

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (252,318,925)        -                            (252,318,925)        -                            

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            200,000,000         -                        200,000,000

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,562,148,673)     (1,088,572,059)     (1,523,023,173)     (1,019,127,559)     

เงินสดรับจากการเบิกเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,276,009,755      1,353,028,493      1,276,009,755      1,244,458,493      

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 1,698,500,000      -                            1,698,500,000      -                            

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กู้ (170,000,000)        -                            (170,000,000)        -                            

เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุน้กู้ (20,243,683)          -                            (20,243,683)          -                            

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (1,308,371)            -                            (1,308,371)            -                            

เงินสดรับจากการเพมิทุน 537,436,175         -                            537,436,175         -                            

จ่ายเงินปันผล (70,162,470)          (22,499,907)          (70,162,470)          (22,499,907)          

จ่ายดอกเบีย (112,735,136)        (115,125,797)        (111,489,684)        (110,474,933)        

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 839,522,567         (74,348,394)          898,399,624         (108,823,030)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 380,518,571         67,972,250           271,283,688         54,495,468           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 126,422,916         58,450,666           95,685,637           41,190,169           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 506,941,487         126,422,916         366,969,325         95,685,637           

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   ดอกเบียจ่ายส่วนทีบนัทึกเป็นตน้ทุนของทีดินและตน้ทุนการพฒันา

      อสังหาริมทรัพย์ 79,397,383           87,777,630           79,397,383           87,777,630           

   โอนทีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,399,347             -                            -                            -                            

   โอนทีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 45,845,123           -                            45,845,123           -                            

   จ่ายหุน้ปันผล 57,691,379           -                            57,691,379           -                            

   ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 290,815                -                            290,815                -                            

   เงินลดทุนของการร่วมคา้คา้งรับ -                            10,000,000           -                            10,000,000           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ชีวาทัย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษัท ชีวาทัย จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล าเนา                              
ในประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัคือการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายและให้เช่า ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิต ดี ถนนพระราม 4                        
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่คือ บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี                   
จดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯในอัตราร้อยละ 67.64                     
(31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 2 ราย ได้แก่ บริษัท ชาติชีวะ จ ากัด และ TEE 
Development Pte Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ ตามล าดับ 
โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯในอตัราร้อยละ 33.18 และร้อยละ 31.88 ตามล าดบั) 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้
ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย          
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ชีวาทัย จ  ากัด (มหาชน)               
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
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 ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิ
ได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจ            
ในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

 ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ           
มีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 

 จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดั
ออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วม
ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐาน               
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี                
ทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2562 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบั
วธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
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 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
ดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบัติ 
อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลูกค้า 

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน 
    เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน               
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน              
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่การน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลให้เกิดรายการ
ปรับปรุงจากรายการดงัต่อไปน้ี 

 - ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากับลูกค้า - บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาว่า             
ค่านายหนา้ท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้จะตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดั
เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญาจากเดิมท่ี
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการขายเม่ือเกิดรายการ 
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ค.  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงิน 
ทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2563 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                     
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบบัท่ี 7   การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ฉบบัท่ี 9   เคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี 

  ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
 ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดย
ใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน                
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                  
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัเม่ือ
งานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความ
เป็นเจา้ของให้กบัผูซ้ื้อแลว้โดยมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อหลงัจากไดรั้บช าระจากผูซ้ื้อครบถ้วน
แลว้ 
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 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานจะรับรู้เป็นรายไดต้ามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 รายไดค้่าบริการรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งเม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 

 ตน้ทุนการขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าถมดิน 
ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในการค านวณหาตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไดท้  าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
ดว้ย) ตามเกณฑพ์ื้นท่ีท่ีขาย 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

4.3 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ หรือการพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีตอ้งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขายไดถู้ก
น าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ี      
มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม
ประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการพฒันาโครงการจะค านวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นดว้ยอตัรา
การตั้ งข้ึนเป็นทุน อัตราการตั้ งข้ึนเป็นทุนคืออัตราถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของต้นทุนการกู้ยืม                    
ในระหวา่งปี 

4.4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
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4.5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและบริษทัย่อย
บนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ี
ไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.6 ทีด่ินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ โดยมีรายละเอียดการค านวณราคาทุนดงัน้ี 

ท่ีดิน   - ราคาทุนของท่ีดินบนัทึกโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัโดยแยกท่ีดินตาม   
แต่ละโครงการ 

งานระหวา่งก่อสร้าง - ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนงานก่อสร้างและ
ออกแบบ งานสาธารณูปโภคส่วนกลางและดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน
ของโครงการ โดยตน้ทุนงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคจะบนัทึก
ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

4.7 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวธีิราคาทุน 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของ          
เงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.8 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท า
รายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ใน                 
การค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ประเภทท่ีดิน 

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจาก
บญัชี 

4.9 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)   

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุ      
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 20 และ 5   ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 และ 5   ปี 
  ส านกังานขายและหอ้งตวัอยา่ง 1 ถึง 5   ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและ
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพย์
หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม 
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุ            
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและ
วิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

      อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 10   ปี 

4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมี
สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัทฯ 
ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน
ระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 
หรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
การด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย
สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท าการประเมินการด้อยค่าของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯ
และบริษทัย่อย หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุน
จากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจาก
สินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมิน
ความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวน
เงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการ
จ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่า            
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวด
ก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลัง               
จากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการ
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคย
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึก                  
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 
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4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด
รายการ 

โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) 

 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนกังาน (EJIP) ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานท่ีเขา้
ร่วมโครงการจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้พนกังานท่ีเขา้ร่วมโครงการเป็นรายเดือน 
โดยมีรายละเอียดโครงการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 บริษทัฯจะบนัทึก
เงินสมทบโครงการเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยก
ออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  
ซ่ึงบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วิธีคิดลด     
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลด
ขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ย      
จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษัทย่อย
สามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.17 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี 
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั
ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษี
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย 
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี
สภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า   
ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน     
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน            
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า      
บริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าว
แลว้หรือไม่ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้
หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคา ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุ
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้วและเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหาย
เกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ บริษทัย่อย การร่วมคา้ บริษทัร่วมและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 

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 ลิฟวิง่ 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 เซอร์วสิ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั พารากอน คาร์ เรนทลั จ ากดั กรรมการร่วมกนั (ถึงเดือนสิงหาคม 2561) 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ี เ ก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)  
รายไดจ้ากการบริหาร - - 5.61 9.81 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 0.02 10.97 อตัราร้อยละ 5.46 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดจ้ากการบริหาร 0.84 - 0.84 - ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ 1.59 0.22 1.59 0.22 อตัราร้อยละ 5.15 ต่อปี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 2.61 0.72 2.61 0.72 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดอ่ื้น - 1.70 - 1.70 ราคาตามสญัญา 
ค่าบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน  3.24 2.81 3.21 2.63 ราคาตามสญัญาและราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย 3.25 11.59 3.05 10.85 อตัราร้อยละ 4.00 และ 5.25 ต่อปี 

(2560: ร้อยละ 4.00 และ 6.00 
ต่อปี)                     

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)   
บริษทัยอ่ย - - 1,191 34,355 
การร่วมคา้ 12,314 10,481 12,314 10,481 
บริษทัร่วม 793 725 793 725 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 10 2,306 10 1,926 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,117 13,512 14,308 47,487 

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

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 55,000 102,000 55,000 102,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม 34,000 - 34,000 - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,000 - 34,000 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ี
จะเรียกคืนเงินให้กูย้ืมดงักล่าวจากบริษทัร่วมภายใน 12 เดือนขา้งหน้า จึงจดัประเภทเป็นเงินให้
กูย้มืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - - 13,811 

รวมเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 13,811 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีเงินทดรองจ่ายแก่บริษทัย่อยเพื่อใช้ในการซ้ือกลุ่มสินทรัพย์
ประเภทอาคารชุดพกัอาศยัระหว่างก่อสร้าง “โครงการ ดีซิโอค้อนโด งามวงศ์วาน” และพฒันา
โครงการของบริษทัย่อยจ านวน 14 ลา้นบาท (2561: ไม่มี) เงินทดรองจ่ายดงักล่าวคิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 5.46 ต่อปี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)    
บริษทัยอ่ย - - 2,708 119 
การร่วมคา้ 4 49 4 49 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 16 8,056 16 7,514 
กรรมการ - 749 - 749 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  20 8,854 2,728 8,431 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 18,506 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 18,506 - - 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมี
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 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 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
และมีก าหนดช าระคืนเม่ือบริษทัฯมีกระแสเงินสดเพียงพอ  

 เงินกูย้มืระยะยาวจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมีก าหนด
ช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายใน 2 ปี 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 เงินให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2560 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2561 

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

รวม 102,000 171,750 (184,750) 89,000 
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เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
บริษทั 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2560 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
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  

31 ธนัวาคม 
2560 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2561 

กรรมการ - 162,000 (162,000) - 

รวม - 162,000 (162,000) - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2560 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2561 

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

รวม 252,319 - (252,319) - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน        
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 31.75 17.90 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.51 1.05 
รวม 33.26 18.95 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินสด 365 175 325 125 
เงินฝากธนาคาร 506,576 126,248 366,644 95,561 
รวม 506,941 126,423 366,969 95,686 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.1 ถึง 0.6 ต่อปี (2560: 
ร้อยละ 0.1 ถึง 0.6 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - 8 - 8 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  319 45 319 45 
    3 - 6 เดือน 6 6 6 6 
รวม 325 59 325 59 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 325 59 325 59 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,786 11,582 10,977 11,615 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,375 1,799 3,191 1,223 
รายไดค้า้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 257 - 1,257 - 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,074 1,930 2,074 35,872 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 997 - 997 - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 17,489 15,311 18,496 48,710 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 17,814 15,370 18,821 48,769 

9. ทีด่ินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ท่ีดิน 3,700,736 2,199,947 3,409,929 1,909,140 
ค่าก่อสร้างและออกแบบ 5,405,227 4,957,566 4,028,005 3,580,344 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีตั้งข้ึนเป็นทุน 392,956 313,559 330,009 250,612 
ตน้ทุนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 121,027 103,912 112,237 95,122 
รวม 9,619,946 7,574,984 7,880,180 5,835,218 
หกั: ส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายสะสม (6,408,871) (4,576,519) (4,701,788) (3,058,758) 
หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพย ์
           เพื่อการลงทุน 

 
(45,845) 

 
- 

 
(45,845) 

 
- 

หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,399) - - - 
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันา     

    อสงัหาริมทรัพย ์- สุทธิ 3,161,831 2,998,465 3,132,547 2,776,460 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง โดย
ค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวมและ            
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 
ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน 
   ของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (ลา้นบาท) 79 88 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 4.28 - 5.45 4.15 - 7.20 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการไปจดจ านองเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 1,895 2,896 1,895 2,759 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอเรียกคืน                     9,412 9,432 9,412 9,432 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 16,500 12,241 10,786 2,426 
รายไดร้อตดับญัชี 734 715 734 715 
อ่ืน ๆ 3,568 4,111 3,408 3,958 
รวม 30,214 26,499 24,340 16,531 

11.  เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้น าเงินฝากออมทรัพย์ไปค ้ าประกันการจัดท าและบ ารุง
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดินของโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษทัฯ 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                              

รับระหวา่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์ 100,000 100,000 100 100 68,594 68,594 - - 
   จ ากดั          

รวม     68,594 68,594 - - 

13. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน                  
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    มูลค่าตามบญัชี มูลค่าตามบญัชี 
การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย ตามวธีิราคาทุน - สุทธิ 

  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั ขายและให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์

50 50 7,000 7,000 6,823 6,579 7,000 7,000 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 32,879 34,395 35,000 35,000 
รวม    42,000 42,000 39,702 40,974 42,000 42,000 

13.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุน                
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ               

ในระหวา่งปี 
 2561 2560 2561 2560 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั 244 1,551 - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (1,516) (605) - - 

รวม (1,272) 946 - - 
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13.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 
 2561 2560 2561 2560 
รายได ้ 9.36 14.98 0.01                    - 
ตน้ทุนขาย (6.65) (7.05) -                    - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (1.98) (4.12) (2.18) (0.86) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (0.24) (0.71) -                    - 
ก าไร (ขาดทุน) 0.49 3.10 (2.17) (0.86) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                   - -                    - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 0.49 3.10 (2.17) (0.86) 

 

  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27.25 2.22 2.91 0.03 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 19.20 25.95 215.31 65.72 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 8.31 5.26 0.84 0.13 
เงินกูย้มืระยะสั้น - - (131.00) (16.00) 
เงินกูย้มืระยะยาว - - (26.14) - 
หน้ีสินหมุนเวยีน (41.12) (20.27) (14.95) (0.74) 

สินทรัพย์ - สุทธิ 13.64 13.16 46.97 49.14 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50% 50% 70% 70% 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ
กจิการในการร่วมค้า 6.82 6.58 32.88 34.40 
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

14.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
     (หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี                  
ตามวธีิราคาทุน - สุทธิ 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั กมลา ซีเนียร์ 
ลิฟวิง่ จ  ากดั 

พฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 25 25 25,000 250 24,661 - 25,000 250 

รวม     25,000 250 24,661 - 25,000 250 

14.2  การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในเดือนเมษายน 2561 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัรา
ร้อยละ 25 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 1 ลา้นบาทเป็น 100 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญั
ใหม่จ  านวน 9,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเต็มจ านวน 
บริษทัฯได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของบริษทัฯจ านวน 24.75 ล้านบาทในวนัท่ี 24 เมษายน 
2561 และบริษทัร่วมดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 
2561 ทั้งน้ี การเพิ่มทุนดงักล่าวส่งผลให้มูลค่าตามราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึนเป็น 
25 ลา้นบาท 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ  ากดั ท่ีผา่นการ
ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชี ซ่ึงบริษทัฯใชใ้นการค านวณส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมของบริษทัฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวม
เป็นจ านวนเงิน 146.01 ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 159 ล้านบาท 
นอกจากน้ี บริษทัร่วมดงักล่าวมีผลขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวน 0.31 
ล้านบาท (2560: 1.05 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมเช่ือมั่นว่าการจัดท า            
งบการเงินโดยใชเ้กณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 
สถาบนัการเงินไดอ้อกจดหมายผ่อนปรนการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืม ประกอบกบั
บริษทัร่วมมีแผนการพฒันาโครงการในอนาคตท่ีชดัเจน  
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14.3 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและ
รับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหวา่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
บริษทั กมลา ซีเนียร์             
ลิฟวิง่ จ ากดั 

(89) (250) - - - - 

รวม (89) (250) - - - - 

14.4 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จ  ากดั 
 2561 2560 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 25.14 44.00 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 383.83 308.73 
หน้ีสินหมุนเวยีน (171.15) (352.77) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (139.17)                          - 
สินทรัพย์ - สุทธิ 98.65 (0.04) 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25%                     25% 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการในบริษัทร่วม 24.66                          - 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จ  ากดั 
 2561 2560 

รายได ้                           -                           - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (0.31) (1.05) 
ขาดทุน (0.31) (1.05) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                           -                           - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (0.31) (1.05) 
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14.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีขาดทุนเกินทุน 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ  ากดัจนมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบัศูนย ์บริษทัไดห้ยุด
รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวเน่ืองจากบริษทัฯไม่ไดมี้ภาระผูกพนั
ตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยท่ีตอ้งจ่ายเงินเพื่อช าระภาระผูกพนัของบริษทัร่วมดงักล่าว โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีหยดุรับรู้ 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งผลขาดทุน 

ในระหวา่งปี 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง่ จ  ากดั - 0.01 - 0.01 
รวม - 0.01 - 0.01 

 อยา่งไรก็ตามในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ  ากดั เพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็น  100 ล้านบาท ดังนั้ น บริษัทฯจึงรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนส าหรับปี 2561 และ              
ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีหยดุรับรู้สะสมถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว
จ านวน 0.08 ลา้นบาท และ 0.01 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงินรวมส าหรับปี 2561 

15. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โรงงานใหเ้ช่า หอ้งชุดใหเ้ช่า ท่ีดินเปล่า รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:     
ราคาทุน 262,042 45,845 38,698 346,585 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (54,339) (1,476) - (55,815) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 207,703 44,369 38,698 290,770 

     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:     
ราคาทุน 262,042 - 38,698 300,740 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (43,562) - - (43,562) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 218,480 - 38,698 257,178 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดง
ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
โรงงานใหเ้ช่า 

หอ้งชุด         
ใหเ้ช่า 

 
ท่ีดินเปล่า 

 
รวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 229,257 - 38,698 267,955 
ค่าเส่ือมราคา (10,777) - - (10,777) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 218,480 - 38,698 257,178 
รับโอนจากท่ีดินและตน้ทุนการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์

 
- 

 
45,845 

 
- 

 
45,845 

ค่าเส่ือมราคา (10,777) (1,476) - (12,253) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 207,703 44,369 38,698 290,770 

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
โรงงานใหเ้ช่า 366,204 360,050 
หอ้งชุดให้เช่า 61,280 - 
ท่ีดินเปล่า 42,620 47,950 

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดส าหรับท่ีดินเปล่าและใช้
เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ส าหรับโรงงานให้เช่าและห้องชุดให้เช่า ขอ้
สมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตรา
ผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

 บริษทัฯได้น าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวนประมาณ 246 ล้านบาท     
(2560: 257 ล้านบาท) ไปค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย์ตามท่ีกล่าวไว้ใน        
หมายเหตุ 20 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2561 จ  านวน 12 ลา้นบาท (2560: 11 ลา้น
บาท) แสดงรวมอยูใ่นตน้ทุนการเช่าและบริการ 
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ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษทัฯมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดจากโรงงานและ

หอ้งชุดใหเ้ช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบริการ 20 20 

16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง   
 ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ส านกังานขาย  
 อาคารเช่า ส านกังาน และหอ้งตวัอยา่ง รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 4,233 10,257 36,543 51,033 
ซ้ือเพ่ิม 337 1,034 1,618 2,989 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (1,289) (31,395) (32,684) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 4,570 10,002 6,766 21,338 
ซ้ือเพ่ิม 264 6,001 1,618 7,883 
รับโอนจากท่ีดินและตน้ทุนการพฒันา 
   อสังหาริมทรัพย ์

 
3,399 

 
- 

 
- 

 
3,399 

จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (11) (485) (892) (1,388) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 8,222 15,518 7,492 31,232 
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 2,261 6,155 14,890 23,306 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 133 1,734 16,914 18,781 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย     
   และตดัจ าหน่าย - (1,137) (29,138) (30,275) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2,394 6,752 2,666 11,812 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 159 1,878 1,174 3,211 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย     
   และตดัจ าหน่าย (1) (349) (542) (892) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2,552 8,281 3,298 14,131 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2,176 3,250 4,100 9,526 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 5,670 7,237 4,194 17,101 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     
2560 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 18,781 

2561 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 3,211 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง   
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ส านกังานขาย  
 ท่ีดิน อาคารเช่า ส านกังาน และห้องตวัอยา่ง รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 3,184 4,045 8,596 36,228 52,053 
ซ้ือเพ่ิม - 337 1,034 1,618 2,989 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (1,289) (31,395) (32,684) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,184 4,382 8,341 6,451 22,358 
ซ้ือเพ่ิม - - 5,978 1,618 7,596 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - (11) (461) (892) (1,364) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,184 4,371 13,858 7,177 28,590 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 2,074 4,925 14,709 21,708 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 131 1,549 16,851 18,531 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย      
   และตดัจ าหน่าย - - (1,137) (29,138) (30,275) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2,205 5,337 2,422 9,964 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 131 1,755 1,111 2,997 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย      
   และตดัจ าหน่าย - (1) (332) (542) (875) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 2,335 6,760 2,991 12,086 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 3,184 - - - 3,184 
บนัทึกเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,184 - - - 3,184 
บนัทึกเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,184 - - - 3,184 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2,177 3,004 4,029 9,210 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 2,036 7,098 4,186 13,320 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
2560 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 18,531 

2561 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 2,997 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือม
ราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

อุปกรณ์ท่ีตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ 7.53 6.94 6.29 5.74 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

ราคาทุน 8,434 5,138 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,317) (795) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 7,117 4,343 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 4,343 4,707 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3,296 139 
ค่าตดัจ าหน่าย (522) (503) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 7,117 4,343 
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18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม                              

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - MLR - 1.50 - 65,000 
ตัว๋แลกเงิน - 4.60 - 5.50 - 400,000 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   - (4,666) 
รวม   - 460,334 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 72,548 275,841 72,536 275,822 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,377 - 7,880 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 49,654 23,946 49,339 23,155 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 477 2,728 551 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 21,271 36,980 20,093 29,938 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 143,493 345,621 144,696 337,346 
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20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 วงเงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 2561 2560 2561 2560 

1. 453 MLR-1.25 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุด และไม่
ต ่ากวา่จ านวนต่อตารางเมตรตามท่ี
ระบุในสัญญา  

- 26,016 - 26,016 

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

ช าระเงินตน้ทุกเดือนโดยเร่ิมจ่ายคืนเงิน
ตน้งวดแรกเดือนมกราคม 2554 
จนถึงเดือนมกราคม 2563 

- 97,236 - 97,236 

3. 211 MLR-1.00 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 75 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุด และไม่
ต ่ากวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุใน
สัญญา และเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

- 8,360 - 8,360 

4. 658 MLR-1.50 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

- 154,667 - 154,667 

5. 650 MLR-1.70 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

- 501,098 
 
 
 

- 501,098 
 
 
 
 

6. 507 MLR-1.25 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 4 ปี 

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

7. 110 MLR-1.50 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 80 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 2 ปี 

- 39,125 - - 

8. 315 MLR-1.40 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 4 ปี 

93,700 - 93,700 - 

9. 531 MLR-2.00 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 90 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 2 ปี 

81,071 - 81,071 - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 วงเงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 2561 2560 2561 2560 

10. 387 
 

MLR-1.75 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและ                
ไม่ต ่ากวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุ             
ในสัญญา และเสร็จส้ินภายใน              
66 เดือน 

106,200 - 106,200 - 

11. 197 MLR-2.00 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 75 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและ            
ไม่ต ่ากวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุ              
ในสัญญา และเสร็จส้ินภายใน           
30 เดือน 

48,200 - 48,200 - 

12. 814 MLR-2.85 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและ              
ไม่ต ่ากวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุ           
ในสัญญา และเสร็จส้ินภายใน 

282,030 - 282,030 - 

        60 เดือน     
13 200 MLR-1.38 ช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียภายใน

ระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัเบิกกู ้
29,162 - 29,162 - 

    งวดแรก     

รวม 707,363 993,502 707,363 954,377 
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (812) - (812) - 

สุทธิ 706,551 993,502 706,551 954,377 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (405,717) (754,826) (405,717) (715,701) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 300,834 238,676 300,834 238,676 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 993,502 954,377 
บวก: กูเ้พิ่ม 1,276,009 1,276,009 
         ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 496 496 
หกั:   จ่ายคืนเงินกู ้ (1,562,148) (1,523,023) 
         ค่าธรรมเนียมทางการเงิน (1,308) (1,308) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 706,551 706,551 
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เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา และการด ารงสัดส่วนของผูถื้อหุน้หลกั เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิก
ใชเ้ป็นจ านวน 1,743 ลา้นบาท (2560: 786 ลา้นบาท) 

ในเดือนมกราคม 2561 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการด ารงสัดส่วนของผูถื้อหุ้น
หลกัตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู้ฉบบัหน่ึงได ้(เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้น) ทั้งน้ี 
ยอดหน้ีคงคา้งตามสัญญาเงินกูฉ้บบัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวนเงินประมาณ 97 
ลา้นบาท ปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บการผอ่นปรนการผิดเง่ือนไขดงักล่าวจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินแลว้ 
และไดจ่้ายช าระคืนเงินกูต้ามสัญญาเงินกูด้งักล่าวหมดแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2561 

21. หุ้นกู้ 

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจ าหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 
อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และ  

   3 เมษายน 2561 
จ านวน วงเงินหมุนเวยีนไม่เกิน 3,000 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืน  
อาย ุ ตามท่ีจะก าหนดในแต่ละคราว  
ประเภท หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ มีหลกัประกนั และ/หรือไม่มีหลกัประกนั                
วธีิเสนอขาย เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีจ านวนหุ้นกู้ท่ียงัไม่ได้ออกตามการอนุมติัดังกล่าวข้างต้น
จ านวนรวม 1,302 ลา้นบาท (2560: 1,330 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 2561 2560 2561 2560 
หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
 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 

หัก: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย      (14,849) (95) 
รวมหุ้นกู ้       1,683,651 169,905 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี      - (169,905) 
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี      1,683,651 - 
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 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 169,905 
บวก: ออกหุน้กูใ้นระหวา่งงวด 1,698,500 
   ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ 5,490 
หกั: ช าระคืน (170,000) 
 ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (20,244) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,683,651 

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

22. ประมาณการหนีสิ้นระยะส้ัน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีประมาณการค่าซ่อมแซมหลงัการขายส าหรับปี 2561 และ 2560 สรุป
ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - - 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 1,606 1,606 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,606 1,606 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 5,538 200 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (3,356) (1,606) 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (261) - 

ยอดคงเหลือ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,527 200 

 บริษทัฯรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับค่าซ่อมแซมท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการขายบา้นและห้องชุด 
โดยพิจารณาจากปริมาณการซ่อมแซมในอดีต บริษทัฯคาดวา่รายจ่ายเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนใน
รอบปีบญัชีถดัไป บริษทัฯใช้สมมติฐานในการค านวณประมาณการหน้ีสินส าหรับค่าซ่อมแซมน้ี
โดยอิงจากปริมาณการขายในปัจจุบนั และขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเก่ียวกบัรายการซ่อมแซม 
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23. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 4,593 3,400 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,211 1,076 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 158 117 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 98 - 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (181) - 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (208) - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 5,671 4,593 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  

 
(หน่วย: พนับาท)  

งบการเงินรวมและ                                
งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2561 2560 

ตน้ทุนขาย - - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,369 1,193 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 1,369 1,193 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯคาดวา่จะไม่มีการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 20 ปี (2560: 15 ปี) 

  

  



37 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวมและ                                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 
อตัราคิดลด 3.26 3.44 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 7.00 และ 9.00 7.50 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  0 - 30 0 - 30 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (0.87) 1.05 (0.65) 0.78 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  1.00 (0.84) 0.79 (0.67) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 เพิ่มข้ึน 20% ลดลง 20% เพิ่มข้ึน 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงใน 
   จ  านวนพนกังาน 

(1.04) 1.35 (0.82) 1.09 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึง
ท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 1.5 ลา้น
บาท บริษทัฯจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
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24. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทุนของบริษทัฯดงัต่อไปน้ี 

1.  อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนจ านวน 750,000,000 บาท เป็น 
2,307,692,307 บาทโดยการออกหุ้นเพิ่มจ านวน 1,557,692,307 บาท (หุ้นสามญั 1,557,692,307 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ โดยบริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

2.  อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในรูปของเงินสด
และหุน้ปันผลในอตัรา 0.08547 บาทต่อหุน้ โดยแบ่งจ่ายเงินปันผลดงัน้ี  

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 บริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและ
ช าระแลว้จากการจ่ายหุน้ปันผลกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี        
7 พฤษภาคม 2561 

3.  อนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ                 
1 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัรา 1 หุ้น
สามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือ
จากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯให้จดัสรรและเสนอขาย
หุน้ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงในระหวา่งวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 
ถึงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯสามารถขายหุน้ท่ีท าการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิม
ไดท้ั้งส้ิน 467,335,804 หุน้ บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ
วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัดงักล่าวเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
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รายการกระทบยอดจ านวนหุน้สามญั 
 (หน่วย: หุน้) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2561 2560 
หุน้สามญัจดทะเบียน   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 750,000,000 750,000,000 
เพิ่มทุนระหวา่งปี  1,557,692,307 - 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  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 31 ธนัวาคม 1,275,027,183 750,000,000 

25. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ      
คร้ังท่ี 1 (CHEWA-W1) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right 
Offering) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24 โดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะได้รับ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในอตัรา 1 หุ้นสามญัท่ีจองซ้ือต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

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

ภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท่ี                

28 ธนัวาคม 2561, 28 มิถุนายน 2562 และ                            
27 พฤศจิกายน 2562 

 



40 

 ในระหวา่งปี ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2561 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีออก 
และเสนอขาย 
ในระหวา่งปี 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีมี 
การใชสิ้ทธิ 
ในระหวา่งปี 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

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

26. โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน 

บริษทัฯมีโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนกังาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) 
จ านวน 2 โครงการโดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 

บริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการ: บริษทั ชีวาทยั จ  ากดั (มหาชน) 
ระยะเวลาโครงการ: - โครงการที่ 1: ตั้งแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 25 มกราคม 2565 รวม

ระยะเวลา 4 ปี 

 
- โครงการที่ 2: ตั้งแต่วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัที่ 25 ธนัวาคม 2565 รวม
ระยะเวลา 4 ปี 

พนกังานท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมโครงการ: เจา้หนา้ท่ีฝ่ายอาวโุส (Assistant Vice President) หรือเทียบเท่าข้ึนไป ซ่ึงจะตอ้ง  
ผา่นการทดลองงานภายในวนัท่ี 25 มกราคม 2561 ส าหรับโครงการที่ 1 และ
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ส าหรับโครงการที่ 2 โดยเป็นไปตามความสมคัรใจทั้งน้ี      
ไม่รวมถึงกรรมการบริษทัฯ และท่ีปรึกษาบริษทัฯ 

รูปแบบโครงการ: เงินส่วนท่ีพนกังานจ่ายเพ่ือเขา้ร่วมโครงการ: อตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

 
เงินส่วนท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบใหพ้นกังานท่ีเขา้ร่วมโครงการ: อตัราร้อยละ 100 ของ
เงินท่ีพนกังานจ่ายเขา้โครงการ 

ก าหนดการซ้ือหุน้เขา้โครงการ: ทุกเดือน 
เง่ือนไขการถือครองหลกัทรัพย:์ - หลงัจากอายรุะยะเวลาโครงการครบ 1 ปี ขายไดร้้อยละ 20 ของหุน้ที่สะสมและ

สมทบไดใ้นปีท่ี 1 

 
- หลงัจากอายรุะยะเวลาโครงการครบ 2 ปี ขายไดร้้อยละ 20 ของหุน้ที่สะสมและ
สมทบไดใ้นปีท่ี 1 และร้อยละ 40 ของหุน้ที่สะสมและสมทบไดใ้นปีท่ี 2 

 

- หลงัจากอายรุะยะเวลาโครงการครบ 3 ปี ขายไดร้้อยละ 20 ของหุน้ที่สะสมและ
สมทบไดใ้นปีท่ี 1 และร้อยละ 20 ของหุน้ที่สะสมและสมทบไดใ้นปีท่ี 2 และ
ร้อยละ 60 ของหุน้ที่สะสมและสมทบไดใ้นปีท่ี 3 

 - หลงัจากอายโุครงการครบ 4 ปี ขายไดร้้อยละ 100 ของหุน้คงเหลือในบญัชี EJIP 
ตวัแทนด าเนินงาน: บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงานน้ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2561 

 ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบโครงการเป็นจ านวนเงิน 0.95 ลา้นบาท (2560: ไม่มี) 
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27. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัยอ่ยตอ้งจดัสรรทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 ของจ านวนผลก าไรซ่ึงบริษทัยอ่ยท ามาหาไดทุ้กคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกวา่ทุนส ารองนั้น
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนทุนของบริษทัย่อย ส ารองตามกฎหมายดังกล่าว         
ไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ซ้ือท่ีดิน และจ่ายค่างานก่อสร้างระหวา่งปี 2,045 1,909 2,045 1,909 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดิน และงานระหวา่งก่อสร้าง (164) (477) (356) (747) 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 137 97 137 97 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 16 30 16 30 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 10 6 10 6 

29. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 66,493 30,144 58,243 22,275 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,445 15,410 3,144 15,875 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 68,938 45,554 61,387 38,150 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลก าไรจากการ
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (58) - (58) - 

 (58) - (58) - 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 333,751 201,057 301,883 163,468 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 0% และ 20% 0% และ 20% 0% และ 20% 0% และ 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 66,750 40,211 60,377 32,694 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 272 (139) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 2,159 1,356 2,105 1,349 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (753) (297) (753) (297) 
รายการท่ีถือเป็นรายไดท้างภาษี 422 - 422 - 
อ่ืน ๆ 88 4,423 (764) 4,404 

รวม 2,188 5,343 1,010 5,456 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 68,938 45,554 61,387 38,150 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาว     
   ของพนกังาน 1,134 919 1,134 919 
ประมาณการค่าซ่อมแซมหลงัการขาย 706 321 40 321 

รวม 1,840 1,240 1,174 1,240 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบริการ 147 143 147 143 
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน 3,132 33 3,132 - 

รวม 3,279 176 3,279 143 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี  

30. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1251(2)/2557 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 และบตัรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขท่ี 58-2088-0-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม  2558 ภายใต้เ ง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไว้   
บริษทัฯจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรดงัต่อไปน้ี 

 - ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
ส่งเสริมรวมกันไม่ เ กินร้อยละ  100 ของเ งินลงทุนไม่รวมค่า ท่ี ดินและทุนหมุนเวียน                                   
มีก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 - ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติ
บุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล 

 - ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอตัราร้อยละ     
50 ของอตัราปกติมีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะ 
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 - ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

 - ไดรั้บอนุญาตให้หกัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาปกติ 

 - ไดรั้บอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

 รายไดข้องบริษทัฯจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 20,445 19,587 2,354,252 1,639,127 2,374,697 1,658,714 

31. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี และได้
ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามัญท่ีใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นของปีท่ีน ามาเปรียบเทียบ โดยรวม             
หุ้นปันผลท่ีบริษทัฯออกให้แก่ผูถื้อหุ้นจ านวน 57.69 ลา้นหุ้น ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24 และ 
34 โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวม                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่น
ระหวา่งปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปีหรือ 
ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 



45 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับปี (พนับาท) 264,813 155,504 240,496 125,318 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุน้) 1,100,897 807,691 1,100,897 807,691 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.24 0.19 0.22 0.16 

 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัมีราคาสูงกวา่ราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

32. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทั 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้ งส้ิน                           
2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

• ส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจขายบา้นและคอนโดมิเนียม 
• ส่วนงานธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการ เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการใหเ้ช่าโรงงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือ
ขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึก
บญัชีส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 พฒันา ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,622 20 2,642 - 2,642 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  2,622 20 2,642 - 2,642 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  783 8 791 - 791 
รายไดอ่ื้น 34 - 34 - 34 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (43) (3) (46) - (46) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (4) - (4) - (4) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการ      
   ร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตาม                    
วิธีส่วนไดเ้สีย (1) - (1) - (1) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน (437) (3) (440) - (440) 

ก าไรของส่วนงาน 332 2 334 - 334 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (69) 

ก าไรส าหรับปี     265 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 พฒันา ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,014 20 2,034 - 2,034 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  2,014 20 2,034 - 2,034 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  573 9 582 - 582 
รายไดอ่ื้น 9 - 9 - 9 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (23) (7) (30) - (30) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (19) - (19) - (19) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการ      
   ร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตาม                    
วิธีส่วนไดเ้สีย 1 - 1 - 1 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน (337) (4) (341) - (341) 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 204 (2) 202 - 202 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (46) 

ก าไรส าหรับปี     156 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  สินทรัพย ์  
 พฒันา ให้เช่าพ้ืนท่ี รวมส่วนงาน ท่ีไม่ได ้  

 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ปันส่วน งบการเงินรวม 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 3,475 291 3,766 699 4,465 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และ      
   บริษทัร่วมท่ีบนัทึกตาม                         
วิธีส่วนไดเ้สีย 64 - 64 - 64 

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย ์      
   ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวม      
   เคร่ืองมือทางการเงินและ      
   สินทรัพยภ์าษีเงินได ้      
   รอตดับญัชี 23 34 57 35 92 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  สินทรัพย ์  
 พฒันา ให้เช่าพ้ืนท่ี รวมส่วนงาน ท่ีไม่ได ้  

 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ปันส่วน งบการเงินรวม 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 3,099 257 3,356 290 3,646 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และ      
   บริษทัร่วมท่ีบนัทึกตาม                         
วิธีส่วนไดเ้สีย 41 - 41 - 41 

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย ์      
   ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวม      
   เคร่ืองมือทางการเงินและ      
   สินทรัพยภ์าษีเงินได ้      
   รอตดับญัชี 16 (11) 5 (19) (14) 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และ
สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือ
มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 



48 

33. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนักงานบริษทัฯได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือน
ในอตัราร้อยละ 5 และร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงศรี จ  ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่
ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 
1.7 ลา้นบาท (2560: 1.4 ลา้นบาท) 

34. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย                

ต่อหุ้น 
  (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 

35. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

35.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 6.8 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (2560: ไม่มี) 
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35.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือทีด่ินและก่อสร้างโครงการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือท่ีดินและก่อสร้าง
โครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

 
งบการเงินรวมและ        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

  
2561 2560 

สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ   551 90 
สัญญาซ้ือท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต   700 162 

35.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคาร 
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
ทั้งส้ิน ภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

จ่ายช าระ:     
     ภายใน 1 ปี 3 4 3 4 
     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 5 3 5 

35.4 การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม   
บริษทัฯ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯคงเหลือ
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุงสาธารณูปโภค 67 20 
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35.5 คดีฟ้องร้อง 

1) ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง โดยโจทก์เรียกร้องให้บริษทัยอ่ย          
เพิกถอนช่ือ และนิติกรรมบนท่ีดินให้ตกเป็นทางสาธารณะประโยชน์ หรือจดภาระจ ายอมท่ีดิน
ให้แก่โจทก์ พร้อมทั้งร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดังกล่าว และเรียกร้องค่าชดเชยความ
เสียหายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 0.6 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั
ต่อบริษทัยอ่ย 

2) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯถูกฟ้องร้องคดีแพ่งจ านวน 2 คดีซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการถูก
กล่าวหาว่าผิดสัญญาจะซ้ือจะขาย และฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการซ้ือห้องชุด โดยมีทุน
ทรัพยเ์ป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 0.82 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัฯอยูร่ะหวา่งยื่นค าให้การเพื่อ
ต่อสู้คดีในศาลชั้นตน้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั
ต่อบริษทัฯ 

36. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 470 470 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
  หุน้กู ้ - 1,702 - 1,702 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 408 408 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
  หุน้กู ้ - 170 - 170 
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37. เคร่ืองมือทางการเงิน 

37.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชี    
ฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินทดรองจ่าย เงินให้กู ้ยืม            
เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืมและ
ลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้ นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็น
สาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้
สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบนั
การเงิน เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถ
แยกตามวนัท่ีครบก าหนดหรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 506 1 507 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 18 18 - 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89 - - - - 89 หมายเหตุ 6 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง - - - - 2 2 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 20 - 20 หมายเหตุ 11 
 89 - - 526 21 636  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 143 143 - 
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย - - - - 32 32 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 707 - 707 หมายเหตุ 20 
หุ้นกู ้ - 1,684 - - - 1,684 หมายเหตุ 21 
เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 22 22 - 
 - 1,684 - 707 197 2,588  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 111 15 126 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 15 15 - 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 102 - - - - 102 หมายเหตุ 6 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง - - - - 13 13 - 
 102 - - 111 43 256  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 395 - - 65 - 460 หมายเหตุ 18 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 346 346 - 
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย - - - - 87 87 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 252 - - - 271 หมายเหตุ 6 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 993 - 993 หมายเหตุ 20 
หุ้นกู ้ 170 - - - - 170 หมายเหตุ 21 
เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 192 192 - 
 584 252 - 1,058 625 2,519  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 366 1 367 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 19 19 - 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89 - - - - 89 หมายเหตุ 6 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง - - - - 2 2 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 20 - 20 หมายเหตุ 11 
 89 - - 386 22 497  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 145 145 - 
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย - - - - 32 32 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 707 - 707 หมายเหตุ 20 
หุ้นกู ้ - 1,684 - - - 1,684 หมายเหตุ 21 
เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 22 22 - 
 - 1,684 - 707 199 2,590  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  มากกวา่ ปรับข้ึนลง อตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 81 15 96 หมายเหตุ 7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 48 48 - 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 102 - - - - 102 หมายเหตุ 6 
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 14 - - 14 หมายเหตุ 6 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง - - - - 13 13 - 
 102 - 14 81 76 273  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 395 - - 65 - 460 หมายเหตุ 18 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 337 337 - 
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย - - - - 87 87 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 252 - - - 252 หมายเหตุ 6 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 954 - 954 หมายเหตุ 20 
หุ้นกู ้ 170 - - - - 170 หมายเหตุ 21 
เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - - - 192 192 - 
 565 252 - 1,019 616 2,452  
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

37.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทางการเงนิ     
   หุน้กู ้ 1,699 1,702 170 170 

บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก)  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ น เจ้าหน้ีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น แสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณ
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาด
ปัจจุบนั ส าหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดง
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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38. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัคือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุน         
ท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั       
ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.4:1 (2560: 
2.3:1) และเฉพาะบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.5:1 (2560: 2.4:1) 

39. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจ าปี 2562 เพื่ออนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 ในอัตรา 0.085 บาทต่อหุ้น ทั้ งน้ี
คณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ไปแลว้
ในอตัรา 0.05 บาทต่อหุ้น คงเหลือส าหรับเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกจ านวน 0.035 บาทต่อหุ้นคิดเป็น
จ านวนเงิน 45 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าวภายในเดือนพฤษภาคม 2562 

2.  การออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท จากวงเงินเดิมซ่ึงไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 และ 2561 รวมเป็นวงเงินทั้งส้ิน 4,500 ล้าน
บาท 

40. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 
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