
 

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย    

และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ 

“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล          

ทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล       

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน 

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได ้      

ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสาํคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 เนืองดว้ยสถานการณ์แพร่ระบาดของ    

โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึนอยา่งต่อเนือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ     

และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึงความไมแ่น่นอนและ

ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทงันี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้ติดตามความ

คืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเนือง และประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าว (ถา้มี) เมือสามารถทาํได ้

นอกจากนี กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 

โดยเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือ

ปฏิบติั ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1.5 ทงันี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมีเงือนไข

ต่อกรณีนีแต่อยา่งใด 

 

 

 

 
 
 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2563 



บริษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 69,056                   35,936                     60,439                30,417                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 4 16,744                   11,950                     30,690                21,056                

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 36,000                   36,000                     36,000                36,000                

ทีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5 5,927,817              5,680,326                5,536,364           5,288,966           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 12,079                   18,704                     12,079                18,704                

เงินมดัจาํการซือทีดิน 29,665                   29,665                     29,665                29,665                

ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 1,213                     941                          1,213                  941                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6 49,759                   38,497                     47,141                34,881                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,142,333              5,852,019                5,753,591           5,460,630           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 28,344                   28,344                     28,344                28,344                

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 143,778                 131,578                   339,978              329,078              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                             -                               68,594                68,594                

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 40,937                   40,367                     42,000                42,000                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 15,713                   18,949                     25,000                25,000                

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 10 274,450                 277,701                   274,450              277,701              

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 18,133                   20,148                     14,617                16,532                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 17,576                   -                               17,576                -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 12,623                   13,007                     12,477                12,856                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,976                   14,022                     16,833                13,928                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 9,663                     8,175                       7,238                  6,239                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 578,193                 552,291                   847,107              820,272              

รวมสินทรัพย์ 6,720,526              6,404,310                6,600,698           6,280,902           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 14 50,229                   51,239                     40,566                41,240                

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3, 15 316,426                 287,682                   314,572              284,871              

เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 93,053                   81,705                     90,273                79,169                

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 1,806,691              1,682,001                1,806,691           1,682,001           

ส่วนของหุ้นกูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 1,680,391              1,693,783                1,680,391           1,693,783           

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 18 3,757                     -                               3,757                  -                          

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 76,209                   61,531                     65,451                51,338                

ประมาณการหนีสินระยะสนั 4,614                     2,207                       4,262                  2,081                  

หนีสินหมุนเวียนอืน 9,174                     8,691                       9,010                  8,532                  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 4,040,544              3,868,839                4,014,973           3,843,015           

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 559,186                 297,047                   559,186              297,047              

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 17 374,607                 482,613                   374,607              482,613              

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 13,970                   -                               13,970                -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,117                   11,424                     12,117                11,424                

ประมาณการหนีสินระยะยาว 2,124                     1,594                       1,764                  1,246                  

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,389                     2,348                       3,389                  2,348                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 965,393                 795,026                   965,033              794,678              

รวมหนีสิน 5,005,937              4,663,865                4,980,006           4,637,693           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 2,307,692,307 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,307,692              2,307,692                2,307,692           2,307,692           

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุ้นสามญั 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,275,028              1,275,028                1,275,028           1,275,028           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 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 193,010                 218,866                   107,239              129,756              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,714,589              1,740,445                1,620,692           1,643,209           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,720,526              6,404,310                6,600,698           6,280,902           

-                             -                               -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 319,309            332,821            306,336            310,349            

รายไดค้่าเช่า 9,236                4,657                9,236                4,657                

รายไดด้อกเบีย 3 2,190                1,297                2,926                1,297                

รายไดอื้น 2,455                3,139                2,449                4,250                

รวมรายได้ 333,190            341,914            320,947            320,553            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 249,282            241,371            239,116            222,335            

ตน้ทุนการใหเ้ช่า 3,251                3,223                3,251                3,223                

ค่าใชจ่้ายในการขาย 50,334              44,326              48,588              42,722              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 47,115              38,077              46,062              37,452              

รวมค่าใช้จ่าย 349,982            326,997            337,017            305,732            

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนนิงาน (16,792)             14,917              (16,070)             14,821              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.2 570                   1,923                -                        -                        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9.2 (3,236)               (431)                  -                        -                        

ตน้ทุนทางการเงิน (8,311)               (8,517)               (8,311)               (8,517)               

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ (27,769)             7,892                (24,381)             6,304                

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 1,913                (1,100)               1,864                (935)                  

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (25,856)             6,792                (22,517)             5,369                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (25,856)             6,792                (22,517) 5,369

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 20

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (0.020)               0.005                (0.018)               0.004                

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 1,275,028              214,482                 23,943                   8,126                     320,124                 1,841,703              

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             6,792                     6,792                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             6,792                     6,792                     

ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 มีนาคม 2562 1,275,028              214,482                 23,943                   8,126                     326,916                 1,848,495              

ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 1,275,028              214,482                 23,943                   8,126                     218,866                 1,740,445              

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (25,856)                  (25,856)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (25,856)                  (25,856)                  

ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 มีนาคม 2563 1,275,028              214,482                 23,943                   8,126                     193,010                 1,714,589              

-                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

บริษัท ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 1,275,028                214,482               23,943                    224,503              1,737,956           

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                          -                              5,369                  5,369                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                               -                          -                              -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                          -                              5,369                  5,369                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 1,275,028                214,482               23,943                    229,872              1,743,325           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 1,275,028                214,482               23,943                    129,756              1,643,209           

ขาดทุนสาํหรับงวด -                               -                          -                              (22,517)               (22,517)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                               -                          -                              -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                          -                              (22,517)               (22,517)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2563 1,275,028                214,482               23,943                    107,239              1,620,692           

-                               -                          -                              -                          -                          

-                               -                          -                              -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (27,769)             7,892                 (24,381)             6,304                 

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ทีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลง

       จากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 246,839             239,716             237,002             221,240             

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,804                 5,998                 6,699                 5,916                 

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ 3,029                 2,582                 3,029                 2,582                 

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 356                    161                    356                    161                    

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                        40                      -                        40                      

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (570)                  (1,923)               -                        -                        

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,236                 431                    -                        -                        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 693                    576                    693                    576                    

   ประมาณการค่าซ่อมแซมบา้นและสาธารณูปโภค 2,427                 94                      2,181                 820                    

   ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 530                    -                        518                    -                        

   รายไดด้อกเบีย (2,190)               (1,297)               (2,926)               (1,297)               

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 3,148                 5,247                 3,148                 5,247                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 236,533             259,517             226,319             241,589             

สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

   เงินลงทุนชวัคราว -                        (375,107)            -                        (375,107)            

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั (910)                  8,701                 (5,013)               8,756                 

- กิจการอืน (1,695)               (11,830)             (1,694)               (11,842)             

   ทีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (432,217)            (1,237,893)         (422,453)            (1,237,893)         

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 6,625                 991                    6,625                 991                    

   เงินมดัจาํการซือทีดิน -                        214,584             -                        214,584             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (7,883)               (309)                  (9,012)               (386)                  

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,488)               (502)                  (999)                  (544)                  

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั 58                      1,533                 504                    152,563             

- กิจการอืน 29,124               76,618               29,633               76,282               

   เงินประกนัผลงานการก่อสรา้ง 11,348               7,787                 11,104               7,786                 

   เงินมดัจาํและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 14,678               (4,953)               14,113               (4,926)               

   ประมาณการหนีสินระยะสนั (20)                    (101)                  -                        -                        

   หนีสินหมุนเวียนอืน 483                    4,904                 478                    4,904                 

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (145,364)            (1,056,060)         (150,395)            (923,243)            

จ่ายภาษีเงินได้ (3,651)               (3,792)               (3,520)               (3,511)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (149,015)            (1,059,852)         (153,915)            (926,754)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย:  พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน (12,200)             (17,500)             (10,900)             (17,500)             

เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์ (82)                    (11,878)             (82)                    (11,875)             

เงินสดจ่ายซือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ -                        (3,210)               -                        (3,210)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (12,282)             (32,588)             (10,982)             (32,585)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง (1,010)               -                        (674)                  -                        

เงินสดรบัจากการเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 580,074             385,802             580,074             385,802             

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (190,601)            (112,500)            (190,601)            (112,500)            

เงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 379,200             486,000             379,200             486,000             

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กู้ (498,500)            -                        (498,500)            -                        

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (3,000)               -                        (3,000)               -                        

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (5,127)               (5,568)               (5,127)               (5,568)               

เงินสดจ่ายหนีสินตามสญัญาเช่า (1,219)               -                        (1,219)               -                        

เงินสดจ่ายดอกเบีย (65,400)             (40,262)             (65,234)             (40,262)             

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 194,417             713,472             194,919             713,472             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 33,120               (378,968)            30,022               (245,867)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 35,936               506,942             30,417               366,969             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 69,056               127,974             60,439               121,102             

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไมใ่ช่เงินสด

   ดอกเบียจ่ายส่วนทีบนัทึกเป็นตน้ทุนของทีดิน

      และตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 62,113               35,666               61,947               35,666               

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึนเนืองจากการทาํสญัญาเช่าฉบบัใหม่ 1,601                 -                        1,601                 -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

1 

 

บริษัท ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ  

 บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) (“บ ริษัทฯ”) เป็นบริษัทมห าชนซึงจัดตังและมีภูมิล ําเนา                  

ในประเทศไทย โดยมีบริษทั ชาติชีวะ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัทีจดทะเบียนจดัตงัในประเทศไทยเป็น     

ผูถื้อหุ้นใหญ่ บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกั คือ การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขายและให้เช่า ทีอยู่

ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชนั 27 ยูนิต ดี ถนนพระรามสี                               

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึนอย่าง

ต่อเนือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนิน

ธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผล

กระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่าง

ต่อเนือง ทงันีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆเมือสถานการณ์มีการ

เปลียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทาง

การเงินระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ

ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลง      

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนําเสนอ          

ครังล่าสุด ดงันนัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงิน     

ควรใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการ

ตามกฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงิน     

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีได้จัดทาํขึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบั

ใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหา          

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้

ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ     

งบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงไดม้ีการ

เปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลักการเกียวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้

แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความ

เสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มนีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้

สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่

สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบัติครังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม                    

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับ

ทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพือลดผลกระทบในบางเรืองจากการปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพือให้เกิดความชดัเจนในวธีิปฏิบติัทางบญัชีใน

ช่วงเวลาทียงัมีความไม่แน่นอนเกียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 เมษายน 2563 และ

มีผลบงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายใน

ช่วงเวลาระหวา่งวนัที 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563  
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กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี 

- เลือกทีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลทีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้

วดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ในกรณีทีกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่าย

ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

- เลือกทีจะไม่นาํขอ้มูลทีเกียวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความ

เพียงพอของกาํไรทางภาษีทีจะเกิดขึนในอนาคตเพือทีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี 

- เลือกทีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัที 36 เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

1.6 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ  

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที

ใชใ้นงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี

เรืองเครืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า 

1.6.1 เครืองมือทางการเงนิ 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึนอยู่

กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา

ของสินทรัพยท์างการเงินนนั 

หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยวิธี

ราคาทุนตัดจาํหน่ายและลูกหนีตามสัญญาเช่าโดยไม่จาํเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่า     

ดา้นเครดิตเกิดขึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปลียนแปลงในความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพย์

ทางการเงินเป็นระดับ และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตและการคาํนวณดอกเบีย     

ทีแท้จริงทีแตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเวน้สําหรับลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์ประกอบ

เกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสําคญัและลูกหนีตามสัญญาเช่า ซึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการ

พิจารณาค่าเผอืผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ 
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1.6.2  สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของ

หนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีสิน

ตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล และหักด้วยสิงจูงใจตาม

สัญญาเช่าทีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูก

โอนให้แก่กลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเสือมราคาโดยวิธี

เส้นตรงนบัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนัสินสุดของอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิ

การใชห้รือวนัสินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึนก่อน 

หนสิีนตามสัญญาเช่า 

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล กลุ่มบริษทัรบัรู้หนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที

ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบียเงินกูย้ืม

ส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่า

จะเพิมขึนโดยสะทอ้นดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าทีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่

เมือมีการเปลียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํา 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าทีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นับตงัแต่วนัทีสัญญาเช่า

เริมมีผล หรือสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตาํ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง    

ตลอดอายสุัญญาเช่า 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ใหม่มาถือปฏิบัติ  

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5 กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงาน           

ทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลียนแปลงโดยปรับปรุงกบั

กาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนํา

มาตรฐานเหล่านีมาถือปฏิบตัิ แสดงไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน        

การรายงาน     

ทางการเงิน   

ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรัพย์    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 17,047 17,047 

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนสิีนหมุนเวียน    

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด            

ชาํระภายในหนึงปี 

 

- 

 

3,273 

 

3,273 

หนสิีนไม่หมนุเวียน    

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง          

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

 

- 

 

13,774 

 

13,774 

2.1 เครืองมือทางการเงนิ 

 ณ วนัที 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

ตามทีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม    

แสดงไดด้งันี  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามหลกัการ      

บญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมลูค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทนุเบด็เสร็จอนื 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,936 - - 35,936 35,936 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 11,950 - - 11,950 11,950 

เงินให้กูยื้มระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 36,000 - - 36,000 36,000 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 28,344 - - 28,344 28,344 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั 131,578 - - 131,578 131,578 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 243,808 - - 243,808 243,808 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทนุเบด็เสร็จอนื 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60,439 - - 60,439 60,439 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 16,744 - - 16,744 16,744 

เงินให้กูยื้มระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 36,000 - - 36,000 36,000 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 28,344 - - 28,344 28,344 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั 329,078 - - 329,078 329,078 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 470,605 - - 470,605 470,605 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดใหห้นีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2.2     สัญญาเช่า 

 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสิน

ตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของ

เงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบียเงินกู ้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั         

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม

และงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 10,518 

หัก: สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ  (1,210) 

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 11,713 

หัก: ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (3,974) 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 17,047 

ประกอบดว้ย  

หนีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 3,273 

หนีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 13,774 

 17,047 

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16        

มาถือปฏิบติัครังแรก ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พนืทีในอาคาร 12,405 

ยานพาหนะ 4,642 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 17,047 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3. รายการธุรกจิกับกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 ลักษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ บริษทัย่อย การร่วมค้า บริษทัร่วม และกิจการทีเกียวขอ้งกัน

สามารถสรุปไดด้งันี 

ชือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทั ชาติชีวะ จาํกดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ 

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั ชีวาทยั โฮม ออฟฟิศ จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุ้นโดยบริษทั ชีวาทยั  

   อินเตอร์เชนจ์ จาํกดั ร้อยละ 100) 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จาํกดั  การร่วมคา้ 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั การร่วมคา้ 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จาํกดั  มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อมตะ วอเตอร์ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อมตะ ซิตี จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อมตะ ฟาซิลิตี เซอร์วิส จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและ

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)  

รายไดจ้ากการบริหาร - - - 1.40 ราคาตามสัญญา 

รายไดด้อกเบีย - - 0.74 - อตัราร้อยละ 1.50 ต่อปี 

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      

รายไดจ้ากการบริหาร - 0.24 - 0.24 ราคาตามสัญญา 

รายไดด้อกเบีย 1.39 0.70 1.39 0.70 อตัราร้อยละ 5.15 ต่อปี และ  

   5.00 ต่อปี (2562: ร้อยละ  

   5.15 ต่อปี) 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

รายไดด้อกเบีย 0.80 0.60 0.80 0.60 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

ค่าบริหารและค่าใชจ้่ายอนื  0.88 0.70 0.88 0.70 ราคาตามสัญญาและราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการทีเกียวขอ้งกัน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ      

31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกยีวข้องกนั (หมายเหตุ 4)   

บริษทัยอ่ย - - 14,097 9,256 

การร่วมคา้ 7,296 5,000 7,296 5,000 

บริษทัร่วม 4,377 3,574 4,377 3,574 

รวมลูกหนีอนืกิจการทีเกียวขอ้งกนั 11,673 8,574 25,770 17,830 

เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกยีวข้องกัน   

การร่วมคา้ 36,000 36,000 36,000 36,000 

รวมเงินให้กูยื้มระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 36,000 36,000 36,000 36,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกยีวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 196,200 197,500 

การร่วมคา้ 77,278 67,578 77,278 67,578 

บริษทัร่วม 66,500 64,000 66,500 64,000 

รวมเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 143,778 131,578 339,978 329,078 

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัคิดดอกเบียในอตัราคงที โดยไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกนั มีกาํหนด

ชําระคืนเมือทวงถามและเมือผูกู้ ้มีกระแสเงินสดเพียงพอ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวันที             

31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯจดัประเภทเงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนับางส่วนเป็นเงินให้กูย้ืม  

ระยะยาว เนืองจากบริษทัฯไม่มีความตงัใจทีจะเรียกคืนเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

และคาดว่ากิจการทีเกียวขอ้งกนัดงักล่าวจะไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอจะชาํระเงินกูจ้าํนวนดงักล่าว

คืนบริษทัฯไดภ้ายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

เจ้าหนอืีน - กิจการทีเกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 15)    

บริษทัยอ่ย - - 3,879 3,433 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 680 622 680 622 

รวมเจา้หนีอนืกิจการทีเกียวขอ้งกนั  680 622 4,559 4,055 

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และการเคลือนไหว

ของเงินให้กูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

บริษทั 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 

1 มกราคม 2563 

เพมิขนึ 

ระหว่างงวด 

ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 

31 มีนาคม 2563 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั 103,578 16,700 (7,000) 113,278 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง จาํกดั 64,000 2,500 - 66,500 

รวม 167,578 19,200 (7,000) 179,778 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

บริษทั 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 

1 มกราคม 2563 

เพมิขนึ 

ระหว่างงวด 

ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 

31 มีนาคม 2563 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั 103,578 16,700 (7,000) 113,278 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง จาํกดั 64,000 2,500 - 66,500 

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ์ จาํกดั 197,500 - (1,300) 196,200 

รวม 365,078 19,200 (8,300) 375,978 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปนี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน 6.6 8.7 

ผลประโยชน์เมือออกจากงาน 0.6 0.5 

รวม 7.2 9.2 

4. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  3,050 1,796 3,050 1,796 

    3 - 6 เดือน 692 - 692 - 

รวม 3,742 1,796 3,742 1,796 

หัก: ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ - - - - 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั - สุทธิ 3,742 1,796 3,742 1,796 

ลูกหนีอนื     

ลูกหนีอนืกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,223 313 12,793 7,780 

ลูกหนีอนืกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 481 732 330 582 

ดอกเบียคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 10,450 8,261 12,977 10,050 

ดอกเบียคา้งรับจากกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 848 848 848 848 

รวมลูกหนีอืน 13,002 10,154 26,948 19,260 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 16,744 11,950 30,690 21,056 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5.  ทีดินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

ทีดิน 5,329,260 5,329,049 4,854,680 4,854,470 

ค่าก่อสร้างและออกแบบ 7,301,151 6,874,673 5,663,514 5,246,801 

ตน้ทุนการกูย้ืมทีตงัขนึเป็นทนุ 649,785 587,672 583,955 522,008 

ตน้ทุนอนืทเีกียวขอ้ง 162,583 157,054 153,545 148,015 

รวม 13,442,779 12,948,448 11,255,694 10,771,294 

หกั: ส่วนทีโอนเป็นตน้ทุนขายสะสม (7,465,718) (7,218,878) (5,673,485) (5,436,483) 

หกั: ส่วนทีโอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย ์

           เพอืการลงทุน 

 

(45,845) 

 

(45,845) 

 

(45,845) 

 

(45,845) 

หกั: ส่วนทีโอนไปเป็นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,399) (3,399) - - 

ทีดินและตน้ทนุการพฒันา     

    อสงัหาริมทรัพย ์- สุทธิ 5,927,817 5,680,326 5,536,364 5,288,966 

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562  บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืม   

เข้าเป็นตน้ทุนของทีดินและงานระหว่างก่อสร้าง โดยคาํนวณจากอัตราการตงัขึนเป็นทุนซึงเป็น

อตัราถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของเงินกูด้งันี 

  งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2563 2562 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนทีรวมเป็นตน้ทุน 

   ของทีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (ลา้นบาท) 

 

62 36 

อตัราการตงัขึนเป็นทุน (ร้อยละ)   3.7 - 7.0 4.1 - 5.0 

 ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้นําที ดินพร้อมสิงปลูกสร้างของ

โครงการไปจดจาํนองเป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ

และบริษทัย่อยตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 ซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงันี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของทีดินพร้อม 

   สิงปลูกสร้างทีติดภาระคาํประกนั 

 

5,153 

 

4,894 

 

4,792 4,535 

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายรอเรียกคืน                    25,686 22,035 24,332 20,812 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 7,227 4,899 6,149 2,657 

รายไดร้อตดับญัชี 2,887 2,695 2,887 2,695 

อืน ๆ 13,959 8,868 13,773 8,717 

รวม 49,759 38,497 47,141 34,881 

7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ          

31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

(หนว่ย: พนับาท) 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์ พฒันา 100,000 100,000 100 100 68,594 68,594 

   จาํกดั และบริษทัยอ่ย    อสังหาริมทรัพย ์       

รวม      68,594 68,594 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึงเป็นเงินลงทุนในกิจการทีบริษัทฯและบริษัทอืนควบคุมร่วมกัน                     

มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   มูลค่าตามบญัชี มูลค่าตามบญัชี 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จาํกดั ขายและให้เช่า

อสังหาริมทรัพย ์

50 50 8,630 8,734 7,000 7,000 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 32,307 31,633 35,000 35,000 

รวม    40,937 40,367 42,000 42,000 

8.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าใน               

งบการเงินรวมดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้    

ในระหวา่งงวด 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืนจากเงินลงทุน    

ในการร่วมคา้ในระหวา่งงวด 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จาํกดั (104) 2,304 - - 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั 674 (381) - - 

รวม 570 1,923 - - 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

9.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

     (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตงัขนึ 

ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี                             

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั กมลา ซีเนียร์ 

ลิฟวิง จาํกดั 

พฒันา   

  อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 25 25 15,713 18,949 25,000 25,000 

รวม     15,713 18,949 25,000 25,000 

9.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม                   

ในระหว่างงวด 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อนืจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ในระหวา่งงวด 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิง จาํกดั (3,236) (431) - - 

รวม (3,236) (431) - - 

10. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

รายการเปลียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที                   

31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2563 277,701 

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (3,251) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 274,450 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัทฯได้นําอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวนเงิน 194 ล้านบาท             

(31 ธันวาคม 2562: 197 ลา้นบาท) ไปคาํประกันวงเงินสินเชือทีได้รับจากธนาคารพาณิชยต์ามที

กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 

11. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลียนแปลงของบัญชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที                  

31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2563 20,148 16,532 

ซือเพมิระหวา่งงวด - ราคาทุน 82 82 

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (2,097) (1,997) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 18,133 14,617 

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2563 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน 

   การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 17,047 

เพิมขนึระหวา่งงวด 1,601 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับงวด (1,072) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 17,576 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2563 13,007 12,856 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (384) (379) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 12,623 12,477 

14. เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย

(ร้อยละต่อปี) 

 มีนาคม

2563 

 ธนัวาคม

2562 

 มีนาคม

2563 

 ธนัวาคม

2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 50,229 51,239 40,566 41,240 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของโครงการ

อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย 

15. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หนีการคา้กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 264,951 241,553 262,895 239,942 

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 16,189 15,525 16,014 15,201 

เจา้หนีอืนกิจการทเีกยีวขอ้งกนั 680 622 4,559 4,055 

เจา้หนีอืนกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 34,606 29,982 31,104 25,673 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 316,426 287,682 314,572 284,871 
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16. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 

  

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินกู ้

วงเงินกู ้

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย 

(ร้อยละต่อปี) 

 

การชาํระคืน 

31 มีนาคม    

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

1. 507 MLR-1.25 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง

ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา

ตามสัญญาซือขายห้องชุดและไม่ตาํ

กว่าจาํนวนเงินตามทีระบุในสัญญา 

และเสร็จสินภายใน 4 ปี 

142,509 188,869 

2. 315 MLR-1.40 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง

ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา

ตามสัญญาซือขายห้องชุดและไม่ตาํ

กว่าจาํนวนเงินตามทีระบุในสัญญา 

และเสร็จสินภายใน 4 ปี 

46,383 47,658 

3. 387 

 

MLR-1.75 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง

ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา

ตามสัญญาซือขายห้องชุดและ                

ไม่ตาํกว่าจาํนวนเงินตามทีระบุ             

ในสัญญา และเสร็จสินภายใน              

66 เดือน 

68,171 86,527 

4. 197 MLR-2.00 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง

ห้องชุดในอตัราร้อยละ 75 ของราคา

ตามสัญญาซือขายห้องชุดและ            

ไม่ตาํกว่าจาํนวนเงินตามทีระบุ              

ในสัญญา และเสร็จสินภายใน           

30 เดือน 

96,893 48,200 

5. 814 MLR-2.85 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง

ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา

ตามสัญญาซือขายห้องชุดและ              

ไม่ตาํกว่าจาํนวนเงินตามทีระบุ           

ในสัญญา และเสร็จสินภายใน 

382,030 282,030 

        60 เดือน   

6. 200 MLR-1.38 ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบียภายใน

ระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเบิกกู ้

183,166 187,348 

    งวดแรก   
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(หน่วย: พนับาท) 

 

  

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินกู ้

วงเงินกู ้

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย 

(ร้อยละต่อปี) 

 

การชาํระคืน 

31 มีนาคม    

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

7. 885 ปีที 1-2 MLR - 2.15 

ปีถดัไป MLR - 1.90 

ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง

ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา

ตามสัญญาซือขายห้องชุดและไม่ตาํ

กว่าจาํนวนเงินตามทีระบใุนสัญญา

และเสร็จสินภายใน 60 เดือน 

253,743 253,743 

8. 457 MLR - 2.125 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง

ห้องชุดในอตัราร้อยละ 70 ของราคา

ตามสัญญาซือขายห้องชุดและไม่ตาํ

กว่าจาํนวนเงินตามทีระบุในสัญญา 

และเสร็จสินภายใน 36 เดือน 

220,799 184,193 

9. 702 MLR - 1.90 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง

บา้นในอตัราร้อยละ 70 ของราคา

ตามสัญญาซือขายบา้นและไม่ตาํกว่า

จาํนวนเงินตามทีระบุในสัญญา และ

เสร็จสินภายใน 48 เดือน 

371,144 403,247 

10. 419 MLR - 2.85 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง

บา้นในอตัราร้อยละ 70 ของราคา

ตามสัญญาซือขายบา้นและไม่ตาํกว่า

จาํนวนเงินตามทีระบุในสัญญา และ

เสร็จสินภายใน 48 เดือน 

157,743 151,293 

11. 418 MLR - 2.35 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนอง

บา้นในอตัราร้อยละ 70 ของราคา

ตามสัญญาซือขายบา้นและไม่ตาํกว่า

จาํนวนเงินตามทีระบุในสัญญา 

145,940 145,940 

    และเสร็จสินภายใน 60 เดือน   

12. 300 7 ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดตามทีระบุ

ในสัญญา และตอ้งเสร็จสินภายใน 

300,000 - 

    เดือนธันวาคม 2564   

รวม 2,368,521 1,979,048 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (2,644) - 

สุทธิ 2,365,877 1,979,048 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  (1,806,691) (1,682,001) 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 559,186 297,047 
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การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2562 มีรายละเอียดดงันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวมและ 

การเงินเฉพาะกิจการ   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563  1,979,048 

บวก: กูเ้พมิ  580,074 

          ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  356 

หกั:    จ่ายคืนเงินกู ้  (190,601) 

 จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  (3,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563  2,365,877 

เงินกูย้มืดงักล่าวคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์

และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฎิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุ

ในสัญญา เช่น การดาํรงอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถใน              

การชาํระหนีใหเ้ป็นไปตามอตัราทีกาํหนดในสัญญาและการดาํรงสัดส่วนของผูถ้ือหุ้นหลกั เป็นตน้ 

ทงันี ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบัติตามเงือนไขในการดาํรงอตัราส่วนทาง

การเงินบางอตัราตามสัญญาเงินกู ้(ไม่เกียวขอ้งกบัการชาํระเงินตน้และดอกเบีย) เพือวตัถุประสงค์

ในการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัฯได้แสดงยอดหนีคงคา้งตามสัญญา

เงินกู ้ฉบับดังกล่าวจาํนวนรวม 835.57 ล้านบาทเป็นหนีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน     

เมือวนัที 11 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯไดรั้บการผ่อนปรนการผิดเงือนไขดงักล่าวจากเจา้หนีสถาบนั

การเงินแลว้ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ียงัมิไดเ้บิก

ใชเ้ป็นจาํนวน 2,659 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 2,939 ลา้นบาท) 
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17. หุ้นกู้  

รายละเอียดการอนุมติัการออกจาํหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงันี 

อนุมติัโดย ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้เมือวนัที 2 เมษายน 2562 

จาํนวน วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 4,500 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอืน  

อาย ุ ตามทีจะกาํหนดในแต่ละคราว  

ประเภท หุน้กูทุ้กประเภทและรูปแบบ มีหลกัประกนั และ/หรือไม่มีหลกัประกนั               

วิธีเสนอขาย เสนอขายให้แก่ประชาชนทวัไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีจาํนวนหุน้กูที้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จาํนวน

รวม 2,435 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 2,316 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุ้น (หุ้น) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

ครังที อตัราดอกเบียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ      

 ครังท ี1/2561 คงทีร้อยละ 6.25 2 ปี เมือครบกาํหนด 17 มกราคม 2563 - 498,500 - 498,500 

 ครังท ี2/2561 คงทีร้อยละ 6.00 2 ปี เมือครบกาํหนด 7 กนัยายน 2563 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

 ครังท ี1/2562 คงทีร้อยละ 5.90 2 ปี เมือครบกาํหนด 21 มีนาคม 2564 486,000 486,000 486,000 486,000 

 ครังท ี1/2563 คงทีร้อยละ 6.75 2 ปี เมือครบกาํหนด 15 มกราคม 2565 379,200 - 379,200 - 

     2,065,200 2,184,500 2,065,200 2,184,500 

หัก: ค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย      (10,202) (8,104) 

รวมหุ้นกู ้       2,054,998 2,176,396 

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี      (1,680,391) (1,693,783) 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี      374,607 482,613 

 การเปลียนแปลงของหุน้กูส้าํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 2,176,396 

บวก: ออกหุน้กูใ้นระหวา่งงวด 379,200 

           ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ 3,029 

 หัก: ชาํระคืน (498,500) 

  จ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (5,127) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 2,054,998 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

24 

 

 ภายใต้ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผูอ้อกหุ้นกู ้และผู ้ถือหุ้นกู ้ได้ระบุข้อปฏิบัติและ

ขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผลและการจดัส่งรายงาน

เมือมีเหตุการณ์สาํคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง การผิดชาํระหนีเงินกู ้เป็นตน้ 

18. หนสิีนตามสัญญาเช่า 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีหนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - 

รายการปรับปรุงหนีสินตามสัญญาเช่าจากการนาํมาตรฐาน 

   การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 

17,047 

เพมิขึนในระหว่างงวด  1,601 

จ่ายชาํระในระหวา่งงวด (1,219) 

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายดอกเบีย 298 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 17,727 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าพืนทีสํานักงานและยานพาหนะเพือใช้ในการ

ดาํเนินงานของกิจการ และมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนีสินตามสัญญาเช่า 21,555 

หัก: ดอกเบียรอการตดัจาํหน่าย (3,828) 

รวม 17,727 

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี          (3,757) 

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13,970 
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19.  ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉลียทงัปีทีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - 852 - 852 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชวัคราวและการกลบัรายการ

ผลแตกต่างชวัคราว (1,913) 248 (1,864) 83 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่

ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน (1,913) 1,100 (1,864) 935 
 

20. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ด้วยจาํนวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญทีออกอยู่ใน

ระหวา่งงวด  

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (พนับาท) (25,856) 6,792 (22,517) 5,369 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 1,275,028 1,275,028 1,275,028 1,275,028 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)           (0.020)             0.005           (0.018)            0.004 

21. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน

ดาํเนินงานทีรายงาน  
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ขอ้มูลรายได้และกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัตอ่ไปนี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพืนที รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ทีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 319 9 328 - 328 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  319 9 328 - 328 

กาํไรขนัตน้ตามส่วนงาน  70 6 76 - 76 

รายไดอ้นื 5 - 5 - 5 

ตน้ทุนทางการเงิน (8) - (8) - (8) 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (4) - (4) - (4) 

ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากการร่วมคา้      

   และบริษทัร่วมทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย (3) - (3) - (3) 

ค่าใชจ่้ายอนื (93) (1) (94) - (94) 

กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (33) 5 (28) - (28) 

รายได้และค่าใช้จ่ายทีไม่ได้ปันส่วน:      

รายไดภ้าษีเงินได ้    2 

ขาดทุนสําหรับงวด    (26) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพืนที รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ทีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 333 5 338 - 338 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  333 5 338 - 338 

กาํไรขนัตน้ตามส่วนงาน  92 1 93 - 93 

รายไดอื้น 5 - 5 - 5 

ตน้ทุนทางการเงิน (8) - (8) - (8) 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (3) - (3) - (3) 

ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากการร่วมคา้      

   และบริษทัร่วมทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1 - 1 - 1 

ค่าใชจ่้ายอนื (79) (1) (80) - (80) 

กําไรของส่วนงาน 8 - 8 - 8 

รายได้และค่าใช้จ่ายทีไม่ได้ปันส่วน:      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (1) 

กําไรสําหรับงวด    7 
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 ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายได้จากลูกคา้

รายใดทีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม   

22. ภาระผกูพนัและหนสิีนทีอาจจะเกดิขึน 

22.1 ภาระผูกพันเกยีวกบัสัญญาซือทีดินและก่อสร้างโครงการ 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาซือทีดินและ

ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 1,241 1,433 1,234 1,418 

สัญญาซือทีดินเพือพฒันาโครงการ     

   ในอนาคต 224 224 224 224 

22.2 ภาระผูกพันเกยีวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการเช่าพืนทีในอาคาร รถยนต์

และอุปกรณ์สาํนกังาน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตงัแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้ง

จ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและ             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 มีนาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

จ่ายชาํระ:     

     ภายใน 1 ปี   1 5 

     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   - 5 
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22.3 การคําประกนั 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีหนังสือคาํประกนัซึงออกโดยธนาคาร

ในนามบริษทัฯ ซึงเกียวเนืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ     

คงเหลือดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

31 มีนาคม

2563 

31 ธนัวาคม

2562 

หนงัสือคาํประกนัการจดัหาและบาํรุงสาธารณูปโภค 307 307 286 286 

หนงัสือคาํประกนัเพือคาํประกนัการจ่ายชาํระเงิน 

   ให้กบัเจา้หนี 1 1 1 1 

22.4 คดีฟ้องร้อง 

1) ในเดือนธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง โดยโจทก์เรียกร้อง

ให้บริษทัย่อยเพิกถอนชือและนิติกรรมบนทีดินให้ตกเป็นทางสาธารณะประโยชน์ หรือจด

ภาระจาํยอมทีดินให้แก่โจทก์ พร้อมทงัรือถอนสิงปลูกสร้างบนทีดินดังกล่าว ต่อมาในเดือน

ตุลาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยและโจทก์ไดล้งนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ

เพือยุติขอ้พิพาทในคดีนีเรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัฯจะดาํเนินการรือถอนสิงปลูกสร้างบนทีดิน

ดังกล่าวให้เสร็จภายใน 2 เดือน และให้บริษทัย่อยจดภาระจาํยอมทีดินดังกล่าวให้แก่โจทก ์

และศาลชนัตน้ไดม้ีคาํพิพากษาตามยอมให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนีแลว้ 

ปัจจุบัน บริษทัฯรือถอนสิงปลูกสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแลว้ และอยู่ระหว่างจดภาระจาํยอม

ทีดินดงักล่าวให้แก่โจทก ์

       นอกจากนีในเดือนกันยายนและธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยถูกบุคคลธรรมดา

ฟ้องร้องในทีดินโฉนดเดียวกันเพิมอีก  2 ราย โดยโจทก์ เรียก ร้องให้บ ริษัทฯรือถอน                        

สิงปลูกสร้างบนทีดินดงักล่าว และเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 

0.6 ลา้นบาท ขณะนีคดีอยู่ในระหว่างการดาํเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม 

ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายทีเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2) ในเดือนตุลาคม 2562 บริษทัฯถูกฟ้องร้องคดีแพ่งว่าผิดสัญญาจะซือจะขาย และฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายจากการซือห้องชุด โดยมีทุนทรัพย์รวมจํานวน 0.11 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯ       

ไกล่เกลียข้อพิพาทกบัโจทก์เรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัฯตกลงจะจ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่โจทก์

เป็นจาํนวนเงิน 0.06 ลา้นบาท ซึง ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯได้บันทึกตงัสํารองเผือ     

ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องเป็นจาํนวนเงินรวม 0.06 ลา้นบาทไวใ้นบญัชีแลว้ 
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23. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมือวันที                          

14 พฤษภาคม 2563 
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