
 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับ  
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสด
รวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ดว้ย
เช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

 

 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 8 สิงหาคม 2562 



บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 78,233                    506,942                   63,922                366,969              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 5 35,132                    17,814                     36,180                18,821                

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                             -                               200,000              -                          

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 55,000                    55,000                     55,000                55,000                

ทีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 6 4,916,882               3,161,831                4,513,544           3,132,547           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 42,744                    2,109                       42,744                2,109                  

เงินมดัจาํการซือทีดิน 30,901                    246,988                   30,901                246,988              

ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 273                         -                               273                     -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 7 34,356                    30,214                     28,399                24,340                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,193,521               4,020,898                4,970,963           3,846,774           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 8 28,343                    20,323                     28,343                20,323                

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 51,500                    34,000                     51,500                34,000                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                             -                               68,594                68,594                

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 41,243                    39,702                     42,000                42,000                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 23,915                    24,661                     25,000                25,000                

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 12 284,290                  290,770                   284,290              290,770              

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 13 24,981                    17,101                     21,108                13,321                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 12,844                    7,117                       12,844                7,117                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,623                      1,840                       2,418                  1,174                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 11,182                    8,974                       9,127                  7,372                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 480,921                  444,488                   545,224              509,671              

รวมสินทรัพย์ 5,674,442               4,465,386                5,516,187           4,356,445           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 15 22,747                    -                               13,125 -                          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 16 267,351                  143,493                   262,887              144,696              

เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย 54,881                    32,325                     48,722                32,208                

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 17 463,448                  405,717                   443,817              405,717              

หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 496,617                  -                               496,617              -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                             16,827                     -                          14,013                

เงินมดัจาํและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 32,391                    21,751                     23,331                21,640                

ประมาณการหนีสินระยะสนั 1,544                      3,527                       520                     200                     

หนีสินหมุนเวียนอืน 8,527                      6,722                       8,460                  6,694                  

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,347,506               630,362                   1,297,479           625,168              

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 851,453                  300,834                   851,453              300,834              

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายใน

   หนึงปี 18 1,673,268               1,683,651                1,673,268           1,683,651           

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 19 8,311                      5,671                       8,311                  5,671                  

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,234                      3,279                       3,233                  3,279                  

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 2,536,266               1,993,435                2,536,265           1,993,435           

รวมหนสิีน 3,883,772               2,623,797                3,833,744           2,618,603           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 214,482                  214,482                   214,482              214,482              

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

      - บริษทัฯ 23,943                    23,943                     23,943                23,943                

      - บริษทัยอ่ย 8,126                      8,126                       -                          -                          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 269,092                  320,011                   168,991              224,390              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,790,670               1,841,589                1,682,443           1,737,842           

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,674,442               4,465,386                5,516,187           4,356,445           

-                         -                           -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 267,189            874,058            227,492            777,308            

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและบริการ 4,656                5,581                4,656                5,581                

รายไดอื้น

   ดอกเบียรับ 1,585                895                   1,551                876                   

   อืน ๆ 3,302                4,534                3,077                5,739                

รวมรายได้ 276,732            885,068            236,776            789,504            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 198,684            624,019            165,446            556,998            

ตน้ทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบริการ 3,258                2,687                3,258                2,687                

ค่าใชจ่้ายในการขาย 44,480              76,372              42,822              66,662              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 40,736              50,105              39,726              46,973              

รวมค่าใช้จ่าย 287,158            753,183            251,252            673,320            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

   และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (10,426)             131,885            (14,476)             116,184            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10.2 (382)                  (568)                  -                        -                        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 (315)                  (13)                    -                        -                        

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (11,123)             131,304            (14,476)             116,184            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4,032)               (13,865)             (4,032)               (13,844)             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (15,155)             117,439            (18,508)             102,340            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20 1,957                (24,393)             2,253                (20,919)             

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (13,198)             93,046              (16,255)             81,421              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (13,198)             93,046              (16,255) 81,421

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 23

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (0.010)               0.090                (0.013)               0.078                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 600,010 1,436,439 537,841 1,256,159         

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าโรงงานและค่าบริการ 9,313 10,658 9,313 10,658              

รายไดอื้น

   ดอกเบียรับ 2,882 2,158 2,848 2,158                

   อืน ๆ 6,441 7,129 7,327 9,568                

รวมรายได้ 618,646 1,456,384 557,329 1,278,543

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 440,055 1,013,808 387,781 886,736            

ตน้ทุนการใหเ้ช่าโรงงานและบริการ 6,481 5,344 6,481 5,344                

ค่าใชจ่้ายในการขาย 88,806 129,745 85,544 110,456            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 78,813 93,894 77,178 84,972              

รวมค่าใช้จ่าย 614,155 1,242,791 556,984 1,087,508

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน

   ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 4,491 213,593 345 191,035

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10.2 1,541 (972) -                        -                        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 (746) (13) -                        -                        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 5,286 212,608 345 191,035

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12,549) (22,700) (12,549) (21,968)             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (7,263) 189,908 (12,204) 169,067

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20 857 (39,620) 1,318                (34,638)             

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (6,406) 150,288 (10,886) 134,429

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (6,406) 150,288 (10,886) 134,429

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 23

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (0.005) 0.163 (0.009) 0.146                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             150,288                 150,288                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             150,288                 150,288                 

หุน้สามญัเพมิทุนจากการออกหุน้ใหม่

   (หมายเหตุ 21) 467,336                 70,100                   -                             -                             -                             537,436                 

หุน้ปันผล (หมายเหตุ 24) 57,691                   -                             -                             -                             (57,691)                  -                             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                             -                             -                             -                             (6,411)                    (6,411)                    

ยอดคงเหลอื ณ วันที 30 มิถุนายน 2561 1,275,027              214,482                 11,918                   8,126                     281,030                 1,790,583              

ยอดคงเหลอื ณ วันที 1 มกราคม 2562 1,275,027              214,482                 23,943                   8,126                     320,011                 1,841,589              

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบาย

   การบญัชี เนืองจากการนาํมาตรฐาน

   การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั

   (หมายเหตุ 2) -                             -                             -                             -                             113                        113                        

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (6,406)                    (6,406)                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (6,406)                    (6,406)                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                             -                             -                             -                             (44,626)                  (44,626)                  

ยอดคงเหลอื ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 1,275,027              214,482                 23,943                   8,126                     269,092                 1,790,670              

-                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

บริษัท ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 750,000                   144,382               11,918                    123,540              1,029,840           

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                          -                              134,429              134,429              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                               -                          -                              -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                          -                              134,429              134,429              

หุน้สามญัเพมิทุนจากการออกหุน้ใหม่

   (หมายเหตุ 21) 467,336                   70,100                 -                              -                          537,436              

หุน้ปันผล (หมายเหตุ 24) 57,691                     -                          -                              (57,691)               -                          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                               -                          -                              (6,411)                 (6,411)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2561 1,275,027                214,482               11,918                    193,867              1,695,294           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 1,275,027                214,482               23,943                    224,390              1,737,842           

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบาย

   การบญัชี เนืองจากการนาํมาตรฐาน

   การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั

   (หมายเหตุ 2) -                               -                          -                              113                     113                     

ขาดทุนสาํหรับงวด -                               -                          -                              (10,886)               (10,886)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                               -                          -                              -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                          -                              (10,886)               (10,886)               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                               -                          -                              (44,626)               (44,626)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2562 1,275,027                214,482               23,943                    168,991              1,682,443           

-                               -                          -                              -                          -                          

-                               -                          -                              -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (7,263)               189,908             (12,204)             169,067             

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ทีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลง

       จากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 435,864             1,010,394          384,266             883,322             

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13,106               7,365                 12,922               7,270                 

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ 5,802                 1,630                 5,802                 1,630                 

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 324                    166                    324                    166                    

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 40                      305                    40                      304                    

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,541)               972                    -                        -                        

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 746                    13                      -                        -                        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,640                 597                    2,640                 597                    

   ประมาณการค่าซ่อมแซมหลงัการขาย (โอนกลบั) (1,858)               -                        320                    -                        

   ดอกเบียรบั (2,882)               (2,158)               (2,848)               (2,158)               

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 5,702                 20,903               5,702                 20,172               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 450,680             1,230,095          396,964             1,080,370          

สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

   เงินลงทุนชวัคราว -                        (431,370)            -                        (361,370)            

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั (7,314)               982                    (7,349)               697                    

- กิจการอืน (7,508)               264                    (7,514)               (294)                  

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                        -                        (200,000)            13,811               

   ทีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (2,108,744)         (801,945)            (1,683,958)         (801,945)            

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (40,635)             9,780                 (40,635)             9,780                 

   เงินมดัจาํการซือทีดิน 216,087             (103,108)            216,087             (103,108)            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,759                 (4,275)               1,340                 (4,786)               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (2,208)               (3,272)               (1,755)               (3,461)               

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั 27                      (343)                  866                    (245)                  

- กิจการอืน 123,272             (95,765)             116,765             (94,898)             

   เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาคา้งจ่าย 22,556               1,248                 16,514               1,248                 

   เงินมดัจาํและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 10,640               (46,378)             1,691                 (46,385)             

   ประมาณการหนีสินระยะสนั (124)                  -                        -                        -                        

   หนีสินหมุนเวียนอืน 1,805                 2,269                 1,766                 (1,820)               

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,339,707)         (241,818)            (1,189,218)         (312,406)            

จ่ายภาษีเงินได้ (22,860)             (22,322)             (19,544)             (18,436)             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (1,362,567)         (264,140)            (1,208,762)         (330,842)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย:  พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน (8,020)               (20,324)             (8,020)               (20,324)             

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (เพมิขึน) (17,500)             80,500               (17,500)             80,500               

เงินสดรบัจากการขายอุปกรณ์ -                        94                      -                        94                      

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                        (24,750)             -                        (24,750)             

เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ (20,273)             (1,677)               (19,996)             (1,676)               

เงินสดรบัจากดอกเบีย 386                    1,980                 352                    35,922               

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (45,407)             35,823               (45,164)             69,766               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจาก

   สถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) 22,747               (269,000)            13,125               (269,000)            

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง -                        (18,506)             -                        -                        

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                        (252,319)            -                        (252,319)            

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (198,070)            (786,013)            (181,191)            (746,888)            

เงินสดรบัจากการเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 806,096             730,580             769,586             730,580             

เงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 486,000             498,500             486,000             498,500             

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

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (5,568)               (6,855)               (5,568)               (6,855)               

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

เงินสดรบัจากการเพิมทุน -                        537,436             -                        537,436             

จ่ายเงินปันผล (44,626)             (6,411)               (44,626)             (6,411)               

จ่ายดอกเบีย (87,314)             (53,608)             (86,447)             (52,365)             

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 979,265             202,496             950,879             261,370             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (428,709)            (25,821)             (303,047)            294                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 506,942             126,423             366,969             95,686               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 78,233               100,602             63,922               95,980               

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไมใ่ช่เงินสด

   ดอกเบียจ่ายส่วนทีบนัทึกเป็นตน้ทุนของทีดิน

      และตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 82,171               34,321               81,305               34,321               

  โอนทีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

      เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                        45,809               -                        45,809               

  จ่ายหุน้ปันผล -                        57,691               -                        57,691               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ  

 บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
โดยมีบริษทั ชาติชีวะ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่       
บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัคือการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายและใหเ้ช่า ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของ
บริษัทฯอยู่ ท่ี  1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้ น 27 ยูนิตดี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ              
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย         
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
ได้จดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ทั้งน้ี       
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยดงัน้ี 

ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นใน
อัตราร้อยละ 100 ได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีออกและช าระแล้วของ         
บริษทั ชีวาทยั โฮม ออฟฟิศ จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ไทยคอร์ป แคปปิตอล จ ากดั”) โดยบริษทัย่อยได้
วิเคราะห์รายการเข้าซ้ือหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  3 
(ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ และพิจารณาว่าการซ้ือเงินลงทุนดังกล่าวมีเน้ือหาเป็นการซ้ือ
สินทรัพย ์(Asset Acquisition) ดงันั้นบริษทัย่อยจึงบนัทึกรายการซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวตามราคาใน
สัญญาซ้ือขายกิจการ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิตามราคาซ้ือของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือ
ของบริษทัดงักล่าวในงบการเงินรวมของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามราคาซ้ือของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือ  

เงินสด  18 
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 420,565 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 698 
อุปกรณ์ 274 
เงินมดัจ า 405 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (8,756) 
เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (9,566) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,507) 
เงินประกนัผลงาน (6,042) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (36,510) 

มูลค่าสุทธิตามราคาซ้ือ 358,579 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท 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 ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กับสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเว้นสัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน  มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลสะสมของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั
โดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ โดยเลือกใชแ้นวทางปฏิบติัท่ีผอ่นปรนต่อไปน้ี  

- ไม่ปรับปรุงยอ้นหลงัการแสดงรายการของสัญญาท่ีกิจการได้มีการโอนสินคา้ทั้งหมดแลว้
ตามนโยบายการบญัชีเดิม ซ่ึงพิจารณาว่าเป็นสัญญาท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2562 

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี       
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี            
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ
บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ        
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้            
ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า          
12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ        
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                  
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ือง                 
การรับรู้รายไดเ้น่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ี
ท ากบัลูกคา้ มาถือปฏิบติั  
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รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยได้โอนอ านาจควบคุมในสินคา้
ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบบา้นพร้อมท่ีดินหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั รายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพยแ์สดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส าหรับบา้นพร้อมท่ีดินหรือ
หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลด  

ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญา 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่านายหนา้ท่ีจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เป็นสินทรัพยแ์ละ
ตดัเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และจะบนัทึก    
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่าส่ิงตอบแทน             
ท่ีจะไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยกิจการไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการ
เงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นงวด 2562 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                         

เฉพาะกิจการ 
ผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   
ตน้ทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 141 141 
ค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง (28) (28) 

รวม 113 113 
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี                          
30 มิถุนายน 2562 แสดงไดด้งัน้ี   

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ตามนโยบาย              
การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น  

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - 273 273 

รวมสินทรัพย์ - 273 273 

หนีสิ้น    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,179 55 3,234 

รวมหนีสิ้น 3,179 55 3,234 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 268,874 218 269,092 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 268,874 218 269,092 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 272,053 273 272,326 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามนโยบาย             
การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - 273 273 

รวมสินทรัพย์ - 273 273 

หนีสิ้น    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,179 55 3,234 

รวมหนีสิ้น 3,179 55 3,234 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 168,773 218 168,991 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 168,773 218 168,991 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 171,952 273 172,225 
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด     
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 แสดงไดด้งัน้ี   

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 
ตามนโยบาย         
การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 270,029 (2,840) 267,189 
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ 196,716 1,968 198,684 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 49,363 (4,883) 44,480 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 1,972 (15) 1,957 
ขาดทุนส าหรับงวด 13,258 (60) 13,198 
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    
ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.010) - (0.010) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 

ตามนโยบาย         
การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 230,233 (2,741) 227,492 

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ 163,594 1,852 165,446 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 47,490 (4,668) 42,822 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 2,268 (15) 2,253 
ขาดทุนส าหรับงวด 16,315 (60) 16,255 
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    
ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.013) - (0.013) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 

ตามนโยบาย         
การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 606,775 (6,765) 600,010 
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ 436,595 3,460 440,055 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 99,161 (10,355) 88,806 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 883 (26) 857 
ขาดทุนส าหรับงวด 6,510 (104) 6,406 
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    
ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.005) -                   (0.005) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 

ตามนโยบาย         
การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 544,103 (6,262) 537,841 

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ 384,997 2,784 387,781 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 94,720 (9,176) 85,544 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 1,344 (26) 1,318 
ขาดทุนส าหรับงวด 10,990 (104) 10,886 
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    
ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.009) - (0.009) 
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รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

- ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากับลูกค้า  - บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่า                 
ค่านายหน้าท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้จะตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็น
ค่าใชจ่้ายอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา จากเดิมท่ีบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในการขายเม่ือเกิดรายการ 

- รายการส่งเสริมการขายท่ีระบุในสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยให้กบัลูกคา้เม่ือมีการจดทะเบียนโอน
บา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั เช่น การให้สินคา้โดยไม่คิดมูลค่า (ของแถม) หรือการจ่าย
ช าระค่าใชจ่้ายแทนลูกคา้ 

ก) การให้สินคา้โดยไม่คิดมูลค่า (ของแถม) เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง - บริษทัฯและบริษทั
ย่อยมีการให้สินคา้กับลูกค้าโดยไม่คิดมูลค่าเม่ือลูกคา้จดทะเบียนโอนบา้นหรือหน่วยใน
อาคารชุดพกัอาศยั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาว่าสินคา้ท่ีให้เหล่าน้ีเป็น
ส่วนควบของบา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัซ่ึงเป็นภาระหลกัท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ตอ้งส่งมอบให้ลูกคา้ตามสัญญา ดงันั้นจึงตอ้งบนัทึกตน้ทุนของรายการเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์จากเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย 

ข) การจ่ายช าระค่าใช้จ่ายแทนลูกคา้ - บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
โอนบา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั หรือจ่ายค่าใชจ่้ายส่วนกลางนิติบุคคลของโครงการ
หมู่บ้านหรืออาคารชุดพักอาศัย โดยจ่ายแทนลูกค้าเม่ือลูกค้าจดทะเบียนโอนบ้านหรือ     
หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาว่ารายการเหล่าน้ี
เป็นส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้ลูกค้า ดังนั้นจึงต้องบันทึกรายการดังกล่าวหักจากมูลค่ารายได้       
ในสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ จากเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย 

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 
บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชีวาทยั โฮม ออฟฟิศ จ ากดั 
 (เดิมช่ือ “บริษทั ไทยคอร์ป แคปปิตอล จ ากดั”) 

บริษทัยอ่ย (ถือหุ้นโดยบริษทั ชีวาทยั  
   อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั ร้อยละ 100) 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั  การร่วมคา้ 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั บริษทัร่วม 
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ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 
บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ากดั  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย  
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)  
รายไดจ้ากการบริหาร - - 1.40 1.40 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
ดอกเบ้ียรับ 0.71 0.11 0.71 0.11 อตัราร้อยละ 5.15 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 0.64 0.70 0.64 0.70 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ค่าบริหารและค่าใชจ้่ายอืน่  0.55 0.99 0.55 0.99 ราคาตามสัญญาและ              

ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย - 0.82 - 0.79 อตัราร้อยละ 4.00 และ 5.25 

ต่อปี 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

     

รายไดจ้ากการบริหาร - - 2.80 2.80 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - - 0.02 อตัราร้อยละ 5.46 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดจ้ากการบริหาร 0.24 - 0.24 - ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 1.40 0.31 1.40 0.31 อตัราร้อยละ 5.15 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 1.24 1.76 1.24 1.76 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
ค่าบริหารและค่าใชจ้่ายอืน่  1.26 1.89 1.26 1.86 ราคาตามสัญญาและ              

ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย - 3.25 - 3.04 อตัราร้อยละ 4.00 และ 5.25 

ต่อปี  

 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2562 และ                       
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)   
บริษทัยอ่ย - - 1,226 1,191 
การร่วมคา้ 21,042 12,314 21,042 12,314 
บริษทัร่วม 2,034 793 2,034 793 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 10 - 10 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,076 13,117 24,302 14,308 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   
การร่วมคา้ 55,000 55,000 55,000 55,000 

รวมเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 55,000 55,000 55,000 55,000 
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 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
และมีก าหนดช าระเม่ือทวงถาม 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 200,000 - 

รวมเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 200,000 - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้ในการซ้ือเงินลงทุนใน                 
บริษทัยอ่ยจ านวน 200 ลา้นบาท เงินทดรองจ่ายดงักล่าวไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัร่วม 51,500 34,000 51,500 34,000 

รวมเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 51,500 34,000 51,500 34,000 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯไม่มี
ความตั้งใจท่ีจะเรียกคืนเงินให้กูย้มืดงักล่าวจากบริษทัร่วมภายใน 12 เดือนขา้งหนา้ จึงจดัประเภทเป็น
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)    
บริษทัยอ่ย - - 3,547 2,708 
การร่วมคา้ - 4 - 4 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 47 16 47 16 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  47 20 3,594 2,728 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 เงินให้กู ้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการ                         
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2562 

 
 

เพิ่มขึ้น 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
2562 

 
บริษทั 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 55,000 - - 55,000 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั 34,000 17,500 - 51,500 

รวม 89,000 17,500 - 106,500 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด   

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8.3 8.4 17.0 16.3 
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 0.7 0.4 1.2 0.8 
รวม 9.0 8.8 18.2 17.1 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 413 365 350 325 
เงินฝากธนาคาร 77,820 506,577 63,572 366,644 
รวม 78,233 506,942 63,922 366,969 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  619 319 619 319 
    3 - 6 เดือน - 6 - 6 
รวม 619 325 619 325 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 619 325 619 325 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,357 10,786 19,083 10,977 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,589 3,375 10,411 3,191 
รายไดค้า้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 257 500 1,257 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,719 2,074 4,719 2,074 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 848 997 848 997 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 34,513 17,489 35,561 18,496 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 35,132 17,814 36,180 18,821 

6.  ท่ีดินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ท่ีดิน 5,060,770 3,700,736 4,583,048 3,409,929 
ค่าก่อสร้างและออกแบบ 6,126,924 5,405,227 4,519,887 4,028,005 
ตน้ทุนการกูยื้มท่ีตั้งขึ้นเป็นทนุ 475,127 392,956 411,314 330,009 
ตน้ทุนอืน่ท่ีเก่ียวขอ้ง 148,040 121,027 131,194 112,237 
รวม 11,810,861 9,619,946 9,645,443 7,880,180 
หกั: ส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายสะสม (6,844,735) (6,408,871) (5,086,054) (4,701,788) 
หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย ์
           เพื่อการลงทุนสะสม (45,845) 

 
(45,845) 

 
(45,845) 

 
(45,845) 

หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
          สะสม (3,399) 

 
(3,399) 

 
- 

 
- 

ท่ีดินและตน้ทนุการพฒันา     
    อสังหาริมทรัพย ์- สุทธิ 4,916,882 3,161,831 4,513,544 3,132,547 
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 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุน
การกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง โดยค านวณจากอตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนซ่ึง
เป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ตน้ทุนการกูย้ืมส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของ
ท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง (ลา้นบาท) 82 34 81 34 

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 4.1 - 7.25 4.5 - 5.3 4.1 - 5.0 4.5 - 5.3 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างของโครงการไปจดจ านองเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารและวงเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ  15 และ    
หมายเหตุ 17 ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 

 
3,193 

 
1,895 2,796 1,895 

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอเรียกคืน                     15,445 9,412 14,943 9,412 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 13,291 16,500 9,827 10,786 
รายไดร้อตดับญัชี 794 734 794 734 
อ่ืน ๆ 4,826 3,568 2,835 3,408 
รวม 34,356 30,214 28,399 24,340 
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8.  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไดน้ าเงินฝากออมทรัพยไ์ปค ้าประกันการ
จัดท าและบ ารุงสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ี ดินของโครงการ
อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ                    
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
  2562 2561 2562 2561 2562 2561 

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

รวม      68,594 68,594 

 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นใน
อัตราร้อยละ  100 ได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จ ากัด (เดิมช่ือ “บริษัท                          
ไทยคอร์ป แคปปิตอล จ ากดั”) จ านวน 1.35 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่าย
ทั้งหมด รวมเป็นจ านวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 359 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 1.3 

10. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เ งินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน                       
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี                             

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
  2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน  ขายและให้เช่า 50 50 8,922 6,823 7,000 7,000 
   จ ากดั    อสังหาริมทรัพย ์       
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั พฒันา 70 70 32,321 32,879 35,000 35,000 
    อสังหาริมทรัพย ์       

รวม    41,243 39,702 42,000 42,000 
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10.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้               

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ                          
ในระหวา่งงวด 

 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั (205) (178) - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (177) (390) - - 
รวม (382) (568) - - 

 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้               

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ                          
ในระหวา่งงวด 

 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั 2,099 (456) - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (558) (516) - - 
รวม 1,541 (972) - - 
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

11.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี                        
ตามวิธีราคาทุน 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั  กมลา พฒันา ไทย 25 25 23,915 24,661 25,000 25,000 
   ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั    อสังหาริมทรัพย ์        

รวม     23,915 24,661 25,000 25,000 

11.2  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงิน
รวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม               เงินปันผลรับ                           

 2562 2561 2562 2561 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั (315) (13) - - 

รวม (315) (13) - - 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม               เงินปันผลรับ                           

 2562 2561 2562 2561 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั (746) (13) - - 
รวม (746) (13) - - 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                    
30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 290,770 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (6,480) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 284,290 

 บริษัทฯได้น าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวนเงิน  241 ล้านบาท                          
(31 ธนัวาคม 2561: 246 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุ 17 

13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชี ท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                                     
30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 17,101 13,321 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 14,259 13,982 
ตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (40) (40) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (6,339) (6,155) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 24,981 21,108 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 7,117 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 6,014 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (287) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 12,844 

15. เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี) 2562 2561 2562 2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 22,747 - 13,125 - 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการ
อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 219,223 72,548 215,219 72,536 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 21,090 49,654 18,862 49,339 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47 20 3,594 2,728 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 26,991 21,271 25,212 20,093 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 267,351 143,493 262,887 144,696 
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17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 
เง่ือนไขการช าระคืน 

30 มิถุนายน    
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน    
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

1. 507 MLR - 1.25 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 4 ปี 

163,000 67,000 163,000 67,000 

2. 315 MLR - 1.40 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 4 ปี 

66,486 93,700 66,486 93,700 

3. 531 MLR-2.00 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 90 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 2 ปี 

- 81,071 - 81,071 

4. 387 
 

MLR-1.75 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 66 เดือน 

154,398 106,200 154,398 106,200 

5. 197 MLR-2.00 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 75 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 30 เดือน 

48,200 48,200 48,200 48,200 

6. 814 MLR-2.85 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 60 เดือน 

282,030 282,030 282,030 282,030 

7. 200 MLR-1.38 ช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียภายใน
ระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเบิกกู ้         

143,708 29,162 143,708 29,162 

    งวดแรก     
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(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 
เง่ือนไขการช าระคืน 

30 มิถุนายน    
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน    
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

8. 885 ปีท่ี 1-2 MLR - 
2.15 
ปีถดัไป MLR - 
1.90 

ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา
และเสร็จส้ินภายใน 60 เดือน 

253,743 - 253,743 - 

9. 457 MLR - 2.125 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา
ตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดและไม่ต ่า
กว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุในสัญญา 
และเสร็จส้ินภายใน 36 เดือน 

184,193 - 184,193 - 

10. 265 MLR+1.00 ช าระเงินตน้ทุกเดือนโดยเร่ิมจ่ายคืนเงิน
ตน้งวดแรกเดือนมกราคม 2561 
จนถึงเดือนธนัวาคม 2562 และ    
ช าระคืนเงินตน้เพ่ิมเติมเมื่อปลอด
จ านองบา้นในอตัราร้อยละ 50 ของ
ราคาตามสัญญาซ้ือขาย 

19,631 - - - 

         

รวม    1,315,389 707,363 1,295,758 707,363 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (488) (812) (488) (812) 

สุทธิ    1,314,901 706,551 1,295,270 706,551 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (463,448) (405,717) (443,817) (405,717) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 851,453 300,834 851,453 300,834 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 706,551 706,551 
บวก: กูเ้พิ่ม 806,096 769,586 
         ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 324 324 
หกั:   จ่ายคืนเงินกู ้ (198,070) (181,191) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 1,314,901 1,295,270 

 เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอัตราส่วนความสามารถใน              
การช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญาและการด ารงสัดส่วนของผูถื้อหุน้หลกั เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิได้เบิก
ใชเ้ป็นจ านวน 2,265 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1,743 ลา้นบาท) 

18. หุ้นกู้ 

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจ าหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 
จ านวน วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 4,500 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืน  
อาย ุ ตามท่ีจะก าหนดในแต่ละคราว  
ประเภท หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ มีหลกัประกนั และ/หรือไม่มีหลกัประกนั                
วิธีเสนอขาย เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีจ านวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จ านวน
รวม 2,316 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1,302 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
 คร้ังท่ี 1/2561 คงท่ีร้อยละ 6.25 2 ปี เมื่อครบก าหนด 17 มกราคม 2563 498,500 498,500 498,500 498,500 
 คร้ังท่ี 2/2561 คงท่ีร้อยละ 6.00 2 ปี เมื่อครบก าหนด 7 กนัยายน 2563 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
 คร้ังท่ี 1/2562 คงท่ีร้อยละ 5.90 2 ปี เมื่อครบก าหนด 21 มีนาคม 2564 486,000 - 486,000 - 

     2,184,500 1,698,500 2,184,500 1,698,500 
หัก: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย      (14,615) (14,849) 

รวมหุ้นกู ้      2,169,885 1,683,651 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      (496,617) - 
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   1,673,268 1,683,651 
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 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,683,651 
บวก: ออกหุน้กูใ้นระหวา่งงวด 486,000 
 ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้                                                                                                                                                                                                                                        5,802 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (5,568) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 2,169,885 

 ภายใตข้อ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูไ้ดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดั
บางประการ เช่น การด ารงอัตราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผลและการจัดส่งรายงานเม่ือมี
เหตุการณ์ส าคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง การผิดช าระหน้ีเงินกู ้เป็นตน้ 

19. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน          
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสิน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มขึ้น 1.49 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของ
ปีปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนแลว้  
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20.  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล - 24,456 - 20,750 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (1,957) (63) (2,253) 169 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (1,957) 24,393 (2,253) 20,919 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล - 39,143 - 33,312 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (857) 477 (1,318) 1,326 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (857) 39,620 (1,318) 34,638 
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21. ทุนเรือนหุ้น 

 รายการกระทบยอดจ านวนหุน้สามญั 

(หน่วย: หุน้) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 
 2562 2561 
หุน้สามญัจดทะเบียน   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,307,692,307 750,000,000 
เพิ่มทุนระหวา่งงวด - 1,557,692,307 
 จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2,307,692,307 2,307,692,307 
หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,275,027,183 750,000,000 
เพิ่มขึ้นจากการจ่ายหุน้ปันผล - 57,691,379 
เพิ่มขึ้นจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุน้เดิม - 467,335,804 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 1,275,027,183 1,275,027,183 

22. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ         
คร้ังท่ี 1 (CHEWA-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน (Right Offering) 
โดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในอตัรา 1 หุน้สามญั
ท่ีจองซ้ือต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเร่ิมซ้ือ
ขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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 
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 ในระหวา่งงวด ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2562 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีออก 
และเสนอขาย 
ในระหวา่งงวด 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีมี 
การใชสิ้ทธิ 

ในระหวา่งงวด 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 

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

23. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ       
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยู่ในระหวา่ง
งวด  

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ          
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยู่
ในระหว่างงวดกับจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีบริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลง             
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ                          
ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน     
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด (พนับาท) (13,198) 93,046 (16,255) 81,421 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 1,275,027 1,038,791 1,275,027 1,038,791 
 (พนัหุน้)     

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น (บาทต่อหุน้) (0.010) 0.090 (0.013) 0.078 
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  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน     
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด (พนับาท) (6,406) 150,288 (10,886) 134,429 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 1,275,027 923,880 1,275,027 923,880 
   (พนัหุ้น)     

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น (บาทต่อหุน้) (0.005) 0.163 (0.009) 0.146 

 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เน่ืองจากราคาการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีราคาสูงกวา่ราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

24. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย                

ต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
หุน้ปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 57.69 0.077 
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 6.41 0.009 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561 64.10 0.086 

เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้
เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 44.63 0.035 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562 44.63 0.035 

25. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ      
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน  
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 ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในงบการเงินรวมส าหรับงวด           
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 267 4 271 - 271 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  267 4 271 - 271 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  69 1 70 - 70 
รายไดอ้ื่น 5 - 5 - 5 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (4) - (4) - (4) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (3) - (3) - (3) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการร่วมคา้      
   และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย (1) - (1) - (1) 
ค่าใชจ้่ายอื่น (80) (2) (82) - (82) 

ขาดทุนของส่วนงาน (14) (1) (15) - (15) 
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:      
รายไดภ้าษีเงินได ้     2 

ขาดทุนส าหรับงวด     (13) 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพ้ืนท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 874 6 880 - 880 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 

   รายไดร้วม  874 6 880 - 880 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  250 3 253 - 253 
รายไดอ่ื้น 5 - 5 - 5 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12) (2) (14) - (14) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (1) - (1) - (1) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการ 
ร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย (1) - (1) - (1) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน (125) - (125) - (125) 

ก าไรของส่วนงาน 116 1 117 - 117 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (24) 

ก าไรส าหรับงวด     93 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพ้ืนท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 600 9 609 - 609 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 

   รายไดร้วม  600 9 609 - 609 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  160 3 163 - 163 
รายไดอ่ื้น 9 - 9 - 9 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12) - (12) - (12) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (6) - (6) - (6) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการ 
ร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย 1 - 1 

 
- 

1 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (159) (3) (162) - (162) 

ขาดทุนของส่วนงาน (7) - (7) - (7) 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
รายไดภ้าษีเงินได ้     1 

ขาดทุนส าหรับงวด     (6) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพ้ืนท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,436 11 1,447 - 1,447 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 

   รายไดร้วม  1,436 11 1,447 - 1,447 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  423 5 428 - 428 
รายไดอ่ื้น 9 - 9 - 9 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (20) (3) (23) - (23) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (2) - (2) - (2) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากกิจการ 
ร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย (1) - (1) 

 
 

- (1) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (220) (1) (221) - (221) 

ก าไรของส่วนงาน 189 1 190 - 190 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (40) 

ก าไรส าหรับงวด     150 
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 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม   

26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

26.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 0.75 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (31 ธนัวาคม 2561: 6.76 ลา้นบาท) 

26.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือท่ีดินและก่อสร้างโครงการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือท่ีดินและ
ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 526 551 524 551 

สัญญาซ้ือท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการในอนาคต 175 700 175 700 

26.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคาร 
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
จ่ายช าระ:     
 ภายใน 1 ปี 3 3 3 3 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4 3 4 3 

 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

33 

26.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร     
ในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุงสาธารณูปโภค 225 67 204 67 
หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค ้าประกนัการจ่ายช าระเงิน 
   ให้กบัเจา้หน้ี 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

26.5 คดีฟ้องร้อง 

1) ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง โดยโจทกเ์รียกร้องใหบ้ริษทัยอ่ยเพิก
ถอนช่ือ และนิติกรรมบนท่ีดินใหต้กเป็นทางสาธารณะประโยชน์ หรือจดภาระจ ายอมท่ีดินใหแ้ก่
โจทก์ พร้อมทั้งร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว และเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายเป็น
จ านวนเงินรวมประมาณ 0.6 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามกระบวนการ
ยติุธรรม อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัยอ่ย 

2) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯถูกฟ้องร้องคดีแพ่งจ านวน 2 คดีซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการถูก
กล่าวหาวา่ผิดสัญญาจะซ้ือจะขาย และฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการซ้ือหอ้งชุด โดยมีทุนทรัพย์
เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 0.82 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัฯอยู่ระหว่างยื่นค าให้การเพื่อต่อสู้คดี
ในศาลชั้นตน้ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ 

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 500 
ลา้นบาท โดยได้น าโฉนดท่ีดินของโครงการของบริษทัฯไปจดจ านองเพื่อค ้าประกันวงเงินสินเช่ือ
ดงักล่าว ทั้งน้ีสัญญาเงินกูย้ืมมีก าหนดช าระคืนเม่ือมีการปลอดจ านองห้องชุดหรือไถ่ถอนท่ีดินท่ีน าไป
ค ้าประกนั 

28. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 


