
 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 



 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของ                 
บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ                                     
บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน   
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                                 
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์      
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม           
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว      
อยา่งต่อเน่ือง และประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสิน            
ท่ีอาจเกิดขึ้นและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าว (ถา้มี) เม่ือสามารถท าได ้ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุป             
อยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 
 
 

 

 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2563 



บริษทั ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 98,668                   35,936                     96,361                30,417                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 19,002                   11,950                     25,061                21,056                
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 31,000                   36,000                     31,000                36,000                
ท่ีดินและตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5 6,276,604              5,680,326                5,910,618           5,288,966           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 4,311                     18,704                     3,811                  18,704                
เงินมดัจ าการซ้ือท่ีดิน 6 25,665                   29,665                     25,665                29,665                
ตน้ทนุในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 1,441                     941                         1,441                  941                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 56,952                   38,497                     54,822                34,881                
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,513,643              5,852,019                6,148,779           5,460,630           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 22,623                   28,344                     22,623                28,344                
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 165,153                 131,578                   360,553              329,078              
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 -                            -                              68,594                68,594                
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 9 38,252                   40,367                     42,000                42,000                
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 12,185                   18,949                     25,000                25,000                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 11 79,054                   277,701                   79,054                277,701              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 15,814                   20,148                     12,435                16,532                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 15,432                   -                              15,432                -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 12,323                   13,007                     12,183                12,856                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,682                   14,022                     35,414                13,928                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,454                     8,175                       6,541                  6,239                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 404,972                 552,291                   679,829              820,272              
รวมสินทรัพย์ 6,918,615              6,404,310                6,828,608           6,280,902           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15 28,756                   51,239                     28,756                41,240                
หุ้นกูร้ะยะสั้น 16 246,365                 -                              246,365              -                         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 17 395,680                 287,682                   409,974              284,871              
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 111,705                 81,705                     108,667              79,169                
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 1,811,793              1,682,001                1,811,793           1,682,001           
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 484,703                 1,693,783                484,703              1,693,783           
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 20 3,646                     -                              3,646                  -                         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 35,000                   -                              35,000                -                         
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 83,821                   61,531                     73,625                51,338                
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 21 15,999                   2,207                       15,053                2,081                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,279                     8,691                       7,274                  8,532                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,224,747              3,868,839                3,224,856           3,843,015           
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 703,493                 297,047                   703,493              297,047              
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 19 1,043,827              482,613                   1,043,827           482,613              
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 12,195                   -                              12,195                -                         
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 13,503                   11,424                     13,503                11,424                
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 21 28,801                   1,594                       28,406                1,246                  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,322                     2,348                       4,322                  2,348                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,207                   -                              7,710                  -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,816,348              795,026                   1,813,456           794,678              
รวมหนีสิ้น 5,041,095              4,663,865                5,038,312           4,637,693           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 2,307,692,307 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,307,692              2,307,692                2,307,692           2,307,692           
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
      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              
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย
      - บริษทัฯ 23,943                   23,943                     23,943                23,943                
      - บริษทัยอ่ย 8,126                     8,126                       -                         -                         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 355,941                 218,866                   276,843              129,756              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,877,520              1,740,445                1,790,296           1,643,209           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,918,615              6,404,310                6,828,608           6,280,902           

-                            -                              -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 262,190            283,856            244,338            282,090            
รายไดด้อกเบ้ีย 3 2,403                1,447                4,175                2,484                
รายไดอ่ื้น 1,447                614                   1,341                1,485                
รวมรายได้ 266,040            285,917            249,854            286,059            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 200,658            208,013            184,185            206,904            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 40,138              54,904              39,420              51,483              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 45,005              41,438              44,433              40,107              
รวมค่าใช้จ่าย 285,801            304,355            268,038            298,494            
ขาดทุนจากกจิกรรมด าเนินงาน (19,761)            (18,438)            (18,184)            (12,435)            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.2 (1,424)              (503)                 -                       -                       
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.2 (1,012)              (388)                 -                       -                       
ตน้ทุนทางการเงิน (24,498)            (4,511)              (24,498)            (4,511)              
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษเีงนิได้ (46,695)            (23,840)            (42,682)            (16,946)            
รายไดภ้าษีเงินได้ 22 14,203              752                   14,163              940                   
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (32,492)            (23,088)            (28,519)            (16,006)            
การด าเนินงานที่ยกเลกิ
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 11 206,757            1,782                206,757            1,782                
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 174,265            (21,306)            178,238            (14,224)            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                       -                       -                       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 174,265            (21,306)            178,238            (14,224)            

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้น 23
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.02)                (0.02)                (0.02)                (0.01)                
   ก  าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 0.16                  0.00 0.16                  0.00
   ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 0.14                  (0.02)                0.14                  (0.01)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 897,417            883,866            844,159            819,931            
รายไดด้อกเบ้ีย 3 7,028                4,329                11,292              5,332                
รายไดอ่ื้น 7,375                5,564                7,235                8,722                
รวมรายได้ 911,820            893,759            862,686            833,985            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 698,993            648,068            655,032            594,685            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 126,793            143,510            123,336            136,827            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 136,012            116,609            132,990            115,044            
รวมค่าใช้จ่าย 961,798            908,187            911,358            846,556            
ขาดทุนจากกจิกรรมด าเนินงาน (49,978)            (14,428)            (48,672)            (12,571)            
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.2 (2,115)              1,038                -                       -                       
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.2 (6,764)              (1,134)              -                       -                       
ตน้ทุนทางการเงิน (37,556)            (16,848)            (37,556)            (16,848)            
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษเีงนิได้ (96,413)            (31,372)            (86,228)            (29,419)            
รายไดภ้าษีเงินได้ 22 19,686              1,609                19,513              2,258                
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (76,727)            (29,763)            (66,715)            (27,161)            
การด าเนินงานที่ยกเลกิ
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 11 213,802            2,051                213,802            2,051                
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 137,075            (27,712)            147,087            (25,110)            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                       -                       -                       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 137,075            (27,712)            147,087            (25,110)            

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้น 23
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.06)                (0.02)                (0.05)                (0.02)                
   ก  าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 0.17                  0.00 0.17                  0.00
   ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 0.11                  (0.02)                0.12                  (0.02)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

ก าไรสะสม
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า

ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 1,275,028               214,482                  23,943                    8,126                      320,124                  1,841,703               
ขาดทุนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             (27,712)                  (27,712)                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             (27,712)                  (27,712)                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                             -                             -                             -                             (44,626)                  (44,626)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 1,275,028               214,482                  23,943                    8,126                      247,786                  1,769,365               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 1,275,028               214,482                  23,943                    8,126                      218,866                  1,740,445               
ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             137,075                  137,075                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             137,075                  137,075                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 1,275,028               214,482                  23,943                    8,126                      355,941                  1,877,520               

-                             -                             -                             -                             -                             -                             
-                             -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -
ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 1,275,028               214,482              23,943                   224,503             1,737,956          
ขาดทุนส าหรับงวด -                              -                         -                             (25,110)              (25,110)              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                         -                             -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                         -                             (25,110)              (25,110)              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                              -                         -                             (44,626)              (44,626)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 1,275,028               214,482              23,943                   154,767             1,668,220          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 1,275,028               214,482              23,943                   129,756             1,643,209          
ก าไรส าหรับงวด -                              -                         -                             147,087             147,087             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                         -                             -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                         -                             147,087             147,087             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 1,275,028               214,482              23,943                   276,843             1,790,296          

-                              -                         -                             -                         -                         
-                              -                         -                             -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (96,413) (31,372) (86,228) (29,419)
ก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 213,802 2,051 213,802 2,051
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 117,389            (29,321)            127,574            (27,368)            
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลง
       จากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 687,009            640,690            643,942            587,983            
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 17,570              20,602              17,322              20,287              
   ก  าไรจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย (43)                   -                       (43)                   -                       
   ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 10,693              9,057                10,693              9,057                
   ค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 1,113                489                   1,113                489                   
   ก  าไรจากการขายทรัพยสิ์นให้แก่ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (208,092)          -                       (208,092)          -                       
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ -                       40                     -                       40                     
   ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 1,355                -                       1,355                -                       
   ส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,115                (1,038)              -                       -                       
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,764                1,134                -                       -                       
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,079                3,216                2,079                3,216                
   ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ -                       463                   -                       463                   
   ประมาณการค่าซ่อมแซมบา้น อาคารชุดและสาธารณูปโภค (โอนกลบั) 6,808                (3,027)              5,935                80                     
   ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมูบ่า้น 1,735                -                       1,688                -                       
   รายไดด้อกเบ้ีย (8,830)              (4,329)              (11,292)            (5,332)              
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 24,453              6,692                24,453              6,692                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 662,118            644,668            616,727            595,607            
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   เงินลงทุนชัว่คราว -                       (20,023)            -                       (20,023)            
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,471)              (32,586)            5,846                (52,816)            
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (1,103,218)       (2,766,700)       (1,086,222)       (2,336,703)       
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 14,393              (29,739)            14,893              (29,739)            
   เงินมดัจ าการซ้ือท่ีดิน 4,000                242,988            4,000                242,988            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,881)              4,184                (6,907)              924                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (279)                 (1,760)              (302)                 (1,348)              
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 100,147 128,060 117,253            123,135            
   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 30,000              35,556              29,498              32,096              
   เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 22,290              26,844              22,287              16,801              
   ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (53)                   (139)                 -                       -                       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,412)              3,790                (1,258)              3,750                
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,207              -                       7,710                -                       
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (268,159)          (1,764,857)       (276,475)          (1,425,328)       
จ่ายภาษีเงินได้ (14,074)            (26,627)            (13,534)            (22,945)            
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (282,233)          (1,791,484)       (290,009)          (1,448,273)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2563

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย:  พนับาท)
งบการเงนิรวม

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 5,721                (8,020)              5,721                (8,020)              
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (28,575)            (30,000)            (26,475)            (230,500)          
เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นให้แก่ทรัสตเ์พ่ือการลงทุน
   ในอสงัหาริมทรัพย์ 430,667            -                       430,667            -                       
เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (375)                 (16,374)            (375)                 (16,093)            
เงินสดจ่ายซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ (487)                 (4,676)              (487)                 (4,521)              
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,894                386                   86                     352                   
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 408,845            (58,684)            409,137            (258,782)          
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (22,483)            2,165                (12,484)            2,165                
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 35,000              -                       35,000              -                       
เงินสดรับจากการเบิกเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,269,853         1,412,231         1,269,853         1,375,721         
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (731,728)          (292,318)          (731,728)          (267,715)          
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะสั้น 250,000            -                       250,000            -                       
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 1,056,700         486,000            1,056,700         486,000            
เงินสดจ่ายช าระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (1,698,500)       -                       (1,698,500)       -                       
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ (20,394)            (5,568)              (20,394)            (5,568)              
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (3,000)              -                       (3,000)              -                       
จ่ายเงินปันผล -                       (44,626)            -                       (44,626)            
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (3,461)              -                       (3,461)              -                       
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (195,867)          (146,289)          (195,170)          (143,716)          
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (63,880)            1,411,595         (53,184)            1,402,261         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 62,732              (438,573)          65,944              (304,794)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 35,936              506,942            30,417              366,969            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 98,668              68,369              96,361              62,175              

-                       -                       
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดิน
      และตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 180,069            140,166            179,372            137,660            
   ค่าซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสิน -                       2,243                -                       2,243                
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนเน่ืองจากการท าสญัญาเช่าฉบบัใหม่ 1,601                -                       1,601                -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2563
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บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ  

 บริษทั ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย        
โดยมีบริษทั ชาติชีวะ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ บริษทัฯ
ด าเนินธุรกิจหลัก คือ การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายและให้เช่า ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ          
อยู่ ท่ี  1168/80 อาคารลุมพิ นีทาวเวอร์ ชั้ น  27 ยูนิตดี  ถนนพระราม ส่ี  แขวงทุ่ งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ ทั้ งน้ี              
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบ          
ทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ือง            
และจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าว (ถา้มี) เม่ือสามารถท าได ้

1.3 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล          
ฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน    
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ        
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 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 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและ     
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ           
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ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึง        
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ    
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าต ่า 

การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17      
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                           
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชี          
ในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ             
มีผลบังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของกลุ่มบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน
ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้
วดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่าย      
ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
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-  เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็น          
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตาม
สัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ีย
จากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบันทึก
ผลต่างท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน 

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการ      
ความเพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อท่ีจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษี   
เงินไดร้อการตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี                
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ข)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน    
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสัญญาเช่า 

1.6.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่ายและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน 
กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดับ และ
ก าหนดวิธีการวดัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั 
โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัและลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่า ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

1.6.2  สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก    
การวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของ       
กลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5 กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน       
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวด
ปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม  ณ วนัท่ี                 
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน        
การรายงาน     
ทางการเงิน   
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 17,047 17,047 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวียน    
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 3,273 3,273 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน    
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ     
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
13,774 

 
13,774 

2.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตาม                          
หลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น     
ก าไรหรือขาดทนุ 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที ่1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,936 - - 35,936 35,936 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 11,950 - - 11,950 11,950 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,000 - - 36,000 36,000 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 28,344 - - 28,344 28,344 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 131,578 - - 131,578 131,578 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 243,808 - - 243,808 243,808 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตาม                          
หลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น     
ก าไรหรือขาดทนุ 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที ่1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60,439 - - 60,439 60,439 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 16,744 - - 16,744 16,744 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,000 - - 36,000 36,000 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 28,344 - - 28,344 28,344 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 329,078 - - 329,078 329,078 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
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2.2     สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินตาม     
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม

และงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 10,518 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (1,210) 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 11,713 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (3,974) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 17,047 

ประกอบดว้ย  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 3,273 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 13,774 

 17,047 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
พื้นท่ีในอาคาร 12,405 
ยานพาหนะ 4,642 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 17,047 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ บริษทัย่อย การร่วมคา้ บริษทัร่วม และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุป

ไดด้งัน้ี 
ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชีวาทยั โฮม ออฟฟิศ 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 
บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ากดั  มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการ     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย  
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)  
รายไดจ้ากการบริหาร - - - 0.84 ราคาตามสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 1.77 1.04 อตัราร้อยละ 3.60 ต่อปี 
        (2562: ร้อยละ 1.50 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดด้อกเบ้ีย 1.52 0.72 1.52 0.72 อตัราร้อยละ 5.15 และ 5.00 
        ต่อปี (2562: ร้อยละ 5.15 
          ต่อปี) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดด้อกเบ้ีย 0.89 0.73 0.89 0.73 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ค่าบริหารและค่าใชจ้่ายอืน่  0.49 0.65 0.49 0.65 ราคาตามสัญญาและ              

ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย 0.22 - 0.22 - อตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

     

รายไดจ้ากการบริหาร - - - 3.64 ราคาตามสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 4.27 1.04 อตัราร้อยละ 1.50 และ 3.60  

   ต่อปี (2562: อตัราร้อยละ  
   1.50 ต่อปี) 

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดจ้ากการบริหาร - 0.24 - 0.24 ราคาตามสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย 4.39 2.12 4.39 2.12 อตัราร้อยละ 5.15 และ 5.00  

   ต่อปี (2562: อตัราร้อยละ  
   5.15 ต่อปี) 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดด้อกเบ้ีย 2.55 1.97 2.55 1.97 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
ค่าบริหารและค่าใชจ้่ายอืน่  2.24 1.91 2.24 1.91 ราคาตามสัญญาและ              

ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย 0.22 - 0.22 - อตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ  บริษัทย่อยและกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน  ณ  วัน ท่ี  30 กันยายน  2563 และ                   
31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)   
บริษทัยอ่ย - - 6,059 9,256 
การร่วมคา้ 10,551 5,000 10,551 5,000 
บริษทัร่วม 6,122 3,574 6,122 3,574 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 77 - 77 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,750 8,574 22,809 17,830 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)     
บริษทัยอ่ย - - 16,168 3,433 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 30 622 30 622 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  30 622 16,198 4,055 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั มีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถามและเม่ือผูกู้มี้กระแสเงินสดเพียงพอ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯจดัประเภทเงินใหกู้ย้ืมแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนับางส่วนเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาว เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเรียกคืนเงินให้
กูย้มืดงักล่าวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และคาดวา่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวจะไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอ
จะช าระเงินกูจ้  านวนดงักล่าวคืนบริษทัฯไดภ้ายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 
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ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และการเคล่ือนไหวของ        
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
 
 

เงินให้กูย้ืม 

 
 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
2563 

เพ่ิมขึ้น 
ระหว่างงวด 

ลดลง 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                    

30 กนัยายน 
2563 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน      
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 36,000 - (5,000) 31,000 

รวม  36,000 - (5,000) 31,000 

เงินให้กูย้ืมระยะยาว      
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 67,578 39,200 (12,000) 94,778 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั บริษทัร่วม 64,000 6,375 - 70,375 

รวม  131,578 45,575 (12,000) 165,153 
 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 
 

เงินให้กูย้ืม 

 
 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
2563 

เพ่ิมขึ้น 
ระหว่างงวด 

ลดลง 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                    

30 กนัยายน 
2563 

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน      
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 36,000 - (5,000) 31,000 
รวม  36,000 - (5,000) 31,000 

เงินให้กูย้ืมระยะยาว      
บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 197,500 - (2,100) 195,400 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 67,578 39,200 (12,000) 94,778 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั บริษทัร่วม 64,000 6,375 - 70,375 

รวม  329,078 45,575 (14,100) 360,553 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกัน และมี
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  

 ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และการเคล่ือนไหวของ
เงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้มืระยะสั้น 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
2563 

เพิ่มขึ้น 
ระหวา่งงวด 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 
2563 

กรรมการ - 35,000 - 35,000 

รวม - 35,000 - 35,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2563 และ 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน                  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน                         

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5.9 7.7 17.4 24.7 
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 0.6 0.6 1.6 1.8 
รวม 6.5 8.3 19.0 26.5 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  1,747 1,796 1,747 1,796 
    3 - 6 เดือน 533 - 533 - 
    มากกว่า 6 เดือน 159 - 159 - 
รวม 2,439 1,796 2,439 1,796 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1,355) - (1,355) - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 1,084 1,796 1,084 1,796 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,553 313 1,553 7,780 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 320 732 320 582 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,197 8,261 21,256 10,050 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 848 848 848 848 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 17,918 10,154 23,977 19,260 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 19,002 11,950 25,061 21,056 

5.  ท่ีดินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ท่ีดิน 5,332,567 5,329,049 4,857,987 4,854,470 
คา่ก่อสร้างและออกแบบ 7,961,204 6,874,673 6,319,047 5,246,801 
ตน้ทุนการกูยื้มท่ีตั้งขึ้นเป็นทนุ 767,741 587,672 701,380 522,008 
ตน้ทุนอืน่ท่ีเก่ียวขอ้ง 170,223 157,054 158,474 148,015 
รวม 14,231,735 12,948,448 12,036,888 10,771,294 
หกั: ส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขายสะสม (7,905,887) (7,218,878) (6,080,425) (5,436,483) 
หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย ์
           เพื่อการลงทุน 

 
(45,845) 

 
(45,845) 

 
(45,845) 

 
(45,845) 

หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,399) (3,399) - - 
ท่ีดินและตน้ทนุการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์- สุทธิ 6,276,604 5,680,326 5,910,618 5,288,966 
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ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น
ต้นทุนของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง โดยค านวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนซ่ึงเป็นอัตราถัวเฉล่ีย        
ถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ตน้ทุนการกูย้ืมส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของท่ีดิน
และงานระหว่างก่อสร้าง (ลา้นบาท) 180 140 179 138 

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 3.13 - 7.00 4.10 - 7.25 3.13 - 7.00 4.10 - 5.00 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการ   
ไปจดจ านองเป็นหลักทรัพย์ค  ้ าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ระยะยาวของ    
บริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 และหมายเหตุ 19 ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 

 
6,236 

 
4,894 5,870 4,535 

6.  เงินมัดจ าการซ้ือที่ดิน 

 ในเดือนตุลาคม  2562 บริษัทฯได้จ่ายช าระเงินมัดจ าการซ้ือท่ีดินจ านวน 25.67 ล้านบาทให้แก่บริษัท             
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อซ้ือท่ีดินจ านวน 2 แปลงส าหรับการพฒันาโครงการ โดยตามท่ีระบุในสัญญา
จะซ้ือจะขายท่ีดินบริษัทฯจะต้องช าระค่าซ้ือท่ีดินส่วนท่ีเหลือจ านวน 224.33 ล้านบาท ณ วนัท่ีโอน
กรรมสิทธ์ิซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกินวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 และวนัท่ี         
25 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯไดส่้งหนังสือบอกกล่าวบริษทัคู่สัญญาเพื่อขอยกเลิกสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน
และแจง้ให้คืนเงินมดัจ าการซ้ือท่ีดินให้แก่บริษทัฯเน่ืองจากบริษทัคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้
ตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน ทั้งน้ี บริษทัคู่สัญญาได้รับหนังสือบอกกล่าวทั้งสองฉบับจากบริษทัฯเป็น         
ท่ีเรียบร้อยแลว้แต่ยงัคงไม่ด าเนินการใดๆตามท่ีบริษทัฯร้องขอ 
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 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้บริษทัคู่สัญญาคืนเงินมดัจ าการซ้ือท่ีดิน
จ านวน 25.67 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ีฟ้อง และ
เรียกร้องเงินชดเชยค่าความเสียหายหรือค่าขาดประโยชน์ทางธุรกิจอนัเกิดจากการผิดสัญญาอีกจ านวน                    
3 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ีฟ้อง รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
29.92 ลา้นบาท โดยปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่า
บริษทัฯจะไดรั้บช าระเงินมดัจ าการซ้ือท่ีดินและเงินชดเชยค่าความเสียหายเต็มจ านวน จึงพิจารณาไม่บนัทึก
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินมดัจ าการซ้ือท่ีดินดงักล่าว 

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอเรียกคืน                     36,109 22,035 34,346 20,812 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,394 4,899 3,186 2,657 
รายไดร้อตดับญัชี - 2,695 - 2,695 
อ่ืนๆ 17,449 8,868 17,290 8,717 
รวม 56,952 38,497 54,822 34,881 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงิน เฉพาะกิจการ ณ  วัน ท่ี  30 กันยายน  2563 และ                     
31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  2563 2562 2563 2562 2563 2562 

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

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับ     
ท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 
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9. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

9.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกันมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   มูลค่าตามบญัชี มูลค่าตามบญัชี 
การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั ขายและให้เช่า

อสังหาริมทรัพย ์
50 50 8,410 8,734 7,000 7,000 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 29,842 31,633 35,000 35,000 
รวม    38,252 40,367 42,000 42,000 

9.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้                     

ในระหว่างงวด             

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้          

ในระหว่างงวด 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั (117) (103) - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (1,307) (400) - - 
รวม (1,424) (503) - - 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้               

ในระหว่างงวด             

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้         

ในระหว่างงวด 
 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั (324) 1,996 - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (1,791) (958) - - 

รวม (2,115) 1,038 - - 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับ    
ท่ีไดรั้บจากการร่วมคา้ 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

10.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
     (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี                             
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั กมลา ซีเนียร์ 

ลิฟว่ิง จ ากดั 
พฒันา   
  อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 25 25 12,185 18,949 25,000 25,000 

รวม     12,185 18,949 25,000 25,000 
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10.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม 
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม              

ในระหว่างงวด             

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม            

ในระหว่างงวด 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั (1,012) (388) - - 

รวม (1,012) (388) - - 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม              

ในระหว่างงวด             

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม          

ในระหว่างงวด 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั (6,764) (1,134) - - 

รวม (6,764) (1,134) - - 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับ      
ท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วม 
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11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 277,701 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (190,066) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,581) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 79,054 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน  2563 บริษัทฯน าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวน  79           
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 197 ลา้นบาท) ไปค ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย์และ     
หุน้กูร้ะยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 และหมายเหตุ 19 

 ในเดือนสิงหาคม 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาตกลงกระท าการกบัทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
สิทธิการเช่า เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“AIMIRT”) เพื่อขายท่ีดินพร้อมอาคารโรงงาน (ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์น
หลกัของส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นท่ี) ให้แก่ AIMIRT ในราคา 460 ลา้นบาท ส่งผลให้เกิดก าไรจากการขาย
ทรัพยสิ์นดงักล่าวจ านวน 208 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเก่ียวขอ้ง) โดยบริษทัฯรับรู้รายการ
ดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดปัจจุบนั  

 ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี บริษัทฯแยกแสดงผลการด าเนินงานของ        
ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นท่ี ซ่ึงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็น “ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงาน    
ท่ียกเลิก” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 
2562 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563(1) 2562 2563(1) 2562 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรขาดทุน: 
รายได้     
รายไดค้่าเช่า 1,843 6,756 20,325 16,069 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ทรัสต ์
   เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 208,092 - 208,092 - 
รายไดอ่ื้น  428 38 541 128 

รวมรายได้ 210,363 6,794 228,958 16,197 

ค่าใช้จ่าย     
ตน้ทุนการใหเ้ช่า 1,891 3,294 8,393 9,775 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,250 1,603 5,925 4,044 

รวมค่าใช้จ่าย 3,141 4,897 14,318 13,819 

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 207,222 1,897 214,640 2,378 
ตน้ทุนทางการเงิน (465) (115) (838) (327) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 206,757 1,782 213,802 2,051 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได(้2) - - - - 

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ  
   (สุทธิจากภาษีเงินได้) 206,757 1,782 213,802 2,051 
 (1) แสดงผลการด าเนินงานของส่วนงานธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ีจ าหน่ายท่ีดินพร้อมอาคารโรงงาน 
(2) ไม่มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้น่ืองจากบริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
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ขอ้มูลโดยสรุปของรายการกระแสเงินสดของการด าเนินงานท่ียกเลิก แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563(1) 2562 2563(1) 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,021 5,191 14,941 12,153 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 430,667 - 430,667 - 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (179,209) (115) (188,186) (327) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 252,479 5,076 257,422 11,826 
(1) แสดงรายการกระแสเงินสดของส่วนงานธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ีจ าหน่ายท่ีดินพร้อมอาคารโรงงาน 

 ทั้งน้ี บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาตกลงกระท าการ ดงัน้ี 

 1.   บริษัทฯจะรับประกันรายได้ค่าเช่าท่ี AIMIRT จะได้รับจากผูเ้ช่าอาคารโรงงานเป็นระยะเวลา 3 ปี         
นบัจากวนัท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ โดยบริษทัฯจะช าระส่วนต่างระหว่างรายไดค้่าเช่าท่ีเกิดขึ้นจริง
กับจ านวนเงินตามท่ีระบุไว้ในสัญญาตกลงกระท าการให้แก่ AIMIRT เป็นรายไตรมาส โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
ช่วงเวลาท่ีรับประกนั 

จ านวนเงินท่ีรับประกนั 
(ลา้นบาท) 

เดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนกนัยายน 2564 35.58 
เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกนัยายน 2565 41.62 
เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2566 48.64 
รวม 125.84 

  2. บริษทัฯจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีดินและอาคารโรงงาน    
ท่ีขายให้แก่ AIMIRT เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ โดยการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมดังกล่าวรวมถึงระบบป้องกนัอคัคีภยั การทาสีอาคาร ร้ัวและประตูรอบแปลงอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภค โครงสร้างอาคาร ตวัอาคารหรือพื้นดินบริเวณอาคารจากพื้นทรุดตวั  
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3. ในระหว่างระยะเวลา 3 ปีนับจากวันท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ  บริษัทฯต้องวางเงินเพื่อเป็น
หลกัประกนัให้แก่ AIMIRT ในรูปแบบของเงินสด และ/หรือ หนังสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์
ล่วงหนา้ 90 วนัก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าของผูเ้ช่าแต่ละราย ตามจ านวนเงินท่ีระบุใน
สัญญาตกลงกระท าการซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีแสดงในตารางดา้นล่างน้ี โดย AIMIRT จะคืนเงินประกนั
ดงักล่าวให้แก่บริษทัฯเม่ือผูเ้ช่ารายเดิมต่ออายุสัญญาเช่า หรือเม่ือมีผูเ้ช่ารายใหม่ท าสัญญาเช่าฉบบัใหม่
กบั AIMIRT  

 
ช่วงเวลาท่ีวางเงินประกนั 

จ านวนเงินท่ีวางเป็น
หลกัประกนั (ลา้นบาท) 

ปี 2564 3.32 
ปี 2565 6.99 
ปี 2566 3.42 
รวม 13.73 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บนัทึกส ารองผลเสียหายจากการรับประกนัรายได้แก่กองทรัสต ์และค่าซ่อมแซม
ท่ีดินและอาคารโรงงานตามท่ีกล่าวในข้อ 1 และข้อ 2 เป็นจ านวนเงิน 31 ล้านบาท และ 1.50 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยแยกแสดงเป็นประมาณการหน้ีสินระยะสั้ นจ านวน 7 ลา้นบาท และประมาณการหน้ีสิน    
ระยะยาวจ านวน 25.50 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงิน  

 นอกจากน้ี บริษทัฯได้รับแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อท าหน้าท่ีบริหารจดัการอาคารโรงงาน       
ท่ีขายให้แก่ AIMIRT เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ โดยบริษทัฯจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมจาก AIMIRT ตามรายละเอียดดงัน้ี  

 -  ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ค านวณเป็นอตัราไม่เกินร้อยละ 2.75 ต่อปี ของรายได้สุทธิ
จากสัญญาเช่า 

 -  ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค านวณเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของก าไรจากการด าเนินงานของ
กองทรัสต ์

 -  ค่านายหนา้ในการท่ีผูเ้ช่ารายยอ่ยต่อสัญญาเช่า และค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่ารายยอ่ยรายใหม่ส าหรับ
อาคารโรงงานท่ีว่าง โดยค านวณเป็นอตัราไม่เกิน 1 เดือนของอตัราค่าเช่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่า        
ท่ี AIMIRT จะไดรั้บจากผูเ้ช่ารายยอ่ย 
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นอกจากน้ี บริษัทฯได้ท าข้อตกลงเก่ียวกับการจัดการความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับ AIMIRT ว่า        
ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ทุกคร้ังท่ีมีผูส้นใจเช่าอาคารโรงงาน 
บริษทัฯจะด าเนินการเสนอทรัพยสิ์นทั้งหมดให้ลูกคา้เป็นผูพ้ิจารณาตดัสินใจโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็น
สินทรัพยข์องฝ่ายใด รวมถึงการก าหนดค่าเช่าส าหรับอาคารท่ีสามารถเทียบเคียงกันได้ ทั้งในด้านขนาด 
ท าเล รูปแบบ และอายุใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส และใหข้อ้มูลท่ีเพียงพอแก่ลูกคา้                             
ในการตดัสินใจ 

12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 20,148 16,532 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 375 375 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (4,709) (4,472) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 15,814 12,435 

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563               
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน 
   การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 17,047 
เพิม่ขึ้นระหวา่งงวด 1,601 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (3,109) 
ผลต่างจากการลดค่าเช่า (107) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 15,432 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,007 12,856 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 487 487 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (1,171) (1,160) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 12,323 12,183 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี) 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 28,756 51,239 28,756 41,240 

 วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการ
อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

16. หุ้นกู้ระยะส้ัน 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 7.50 1 ปี เมื่อครบก าหนด 16 กรกฎาคม 2564 250,000 - 250,000 - 
     250,000 - 250,000 - 
หัก: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย      (3,635) - 
รวม      246,365 - 

 บริษทัฯออกหุ้นกูร้ะยะสั้นขา้งตน้ภายใตว้งเงินท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี     
2 เมษายน 2562 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 329,926 241,553 328,936 239,942 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22,569 15,525 22,431 15,201 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 622 16,198 4,055 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 43,155 29,982 42,409 25,673 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 395,680 287,682 409,974 284,871 

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 

  

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 
การช าระคืน 

30 กนัยายน    
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

1. 507 MLR-1.25 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุใน
สัญญา และเสร็จส้ินภายใน 4 ปี 

147,318 188,869 

2. 315 MLR-1.40 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุใน
สัญญา และเสร็จส้ินภายใน 4 ปี 

36,581 47,658 

3. 387 
 

MLR-1.75 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ             
ในสัญญา และเสร็จส้ินภายใน 66 เดือน 

64,758 86,527 

4. 197 MLR-2.00 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองห้องชุดใน
อตัราร้อยละ 75 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
ห้องชุดและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ              
ในสัญญา และเสร็จส้ินภายใน 30 เดือน 

78,422 48,200 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

28 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 

  

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 
การช าระคืน 

30 กนัยายน    
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

5. 814 MLR-2.85 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองห้องชุดใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
ห้องชุดและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ           
ในสัญญา และเสร็จส้ินภายใน 60 เดือน 

751,472 282,030 

6. 200 MLR-1.38 ช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 
10 ปี นบัจากวนัเบิกกูง้วดแรก 

- 187,348 

7. 885 ปีท่ี 1-2 MLR - 2.15 
ปีถดัไป MLR - 1.90 

ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองห้องชุดใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
ห้องชุดและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ
ในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน 60 เดือน 

285,182 253,743 

8. 457 MLR - 2.125 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองห้องชุดใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
ห้องชุดและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ
ในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน 36 เดือน 

324,615 184,193 

9. 702 MLR - 1.90 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ              
ในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน 48 เดือน 

267,049 403,247 

10. 419 MLR - 2.85 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ             
ในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน 48 เดือน 

128,903 151,293 

11. 418 MLR - 2.35 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ 

152,873 145,940 

    ในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน 60 เดือน   
12. 300 7 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายงวดตามท่ีระบุ                 

ในสัญญาและตอ้งเสร็จส้ินภายใน 
280,000 - 

    เดือนธนัวาคม 2564   

รวม 2,517,173 1,979,048 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (1,887) - 

สุทธิ 2,515,286 1,979,048 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (1,811,793) (1,682,001) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 703,493 297,047 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563          
มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและ 

การเงินเฉพาะกิจการ   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  1,979,048 
บวก: กูเ้พิ่ม  1,269,853 
          ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  1,113 
หกั:    จ่ายคืนเงินกู ้  (731,728) 
 จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  (3,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  2,515,286 

เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้
เป็นไปตามอัตราท่ีก าหนดในสัญญา และการด ารงสัดส่วนของผู ้ถือหุ้นหลัก เป็นต้น ทั้ งน้ี ณ วันท่ี                 
30 กนัยายน 2563 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในการด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางอตัราตาม
สัญญาเงินกู ้(ไม่เก่ียวขอ้งกบัการช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย) เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน บริษัทฯได้แสดงยอดหน้ีคงค้างตามสัญญาเงินกู้ฉบับดังกล่าวจ านวนรวม 764        
ลา้นบาทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2563 บริษทัฯไดรั้บการ
ผอ่นปรนการผิดเง่ือนไขดงักล่าวจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินเรียบร้อยแลว้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจ านวน 1,970 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 2,939 ลา้นบาท) 
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19. หุ้นกู้ระยะยาว 

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 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีจ านวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ได้ออกตามการอนุมติัดังกล่าวขา้งตน้จ านวนรวม 
2,707 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 2,316 ลา้นบาท) 

ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
คร้ังท่ี 1/2561 คงท่ีร้อยละ 6.25 2 ปี เมื่อครบก าหนด 17 มกราคม 2563 - 498,500 - 498,500 
คร้ังท่ี 2/2561 คงท่ีร้อยละ 6.00 2 ปี เมื่อครบก าหนด 7 กนัยายน 2563 - 1,200,000 - 1,200,000 
คร้ังท่ี 1/2562 คงท่ีร้อยละ 5.90 2 ปี เมื่อครบก าหนด 21 มีนาคม 2564 486,000 486,000 486,000 486,000 
คร้ังท่ี 1/2563 คงท่ีร้อยละ 6.75 2 ปี เมื่อครบก าหนด 15 มกราคม 2565 379,200 - 379,200 - 
หุ้นกูป้ระเภทมีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ      
คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 7.00 2 ปี เมื่อครบก าหนด 16 กรกฎาคม 2565 677,500 - 677,500 - 
     1,542,700 2,184,500 1,542,700 2,184,500 
หัก: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย      (14,170) (8,104) 
รวมหุ้นกูร้ะยะยาว       1,528,530 2,176,396 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี      (484,703) (1,693,783) 
หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี    1,043,827 482,613 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูร้ะยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,176,396 
บวก:  ออกหุน้กูใ้นระหวา่งงวด 1,056,700 
            ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 9,737 
หกั: ช าระคืน (1,698,500) 

  จ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (15,803) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 1,528,530 
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 ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผู ้ถือหุ้นกู้ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ ากัด          
บางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผลและการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์
ส าคัญ เช่น การถูกฟ้องร้อง การผิดช าระหน้ี เงินกู้ เป็นต้น นอกจากน้ี  หุ้นกู้ค ร้ังท่ี  2/2563 ชุดท่ี  2                    
มีหลกัประกันเป็นท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย ์         
เพื่อการลงทุนของบริษทัฯ 

20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563               
สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
รายการปรับปรุงหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการน ามาตรฐาน 
   การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
17,047 

เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด  1,601 
จ่ายช าระในระหวา่งงวด (3,461) 
ผลต่างจากการลดค่าเช่า (150) 
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 804 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 15,841 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าพื้นท่ีส านักงานและยานพาหนะเพื่อใช้ในการด าเนินงาน
ของกิจการ และมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 19,118 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (3,277) 

รวม 15,841 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี          (3,646) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12,195 
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21. ประมาณการหนีสิ้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ประมาณหน้ีสินระยะสั้น ประมาณหน้ีสินระยะยาว 

 

ค่าซ่อมแซมบา้น 
อาคารชุดและ
สาธารณูปโภค 

 
รับประกนั
รายไดแ้ก่
กองทรัสต ์

 
 
 

รวม 

เงินสมทบ
กองทุน 
นิติบุคคล
หมู่บา้น 

 
รับประกนั
รายไดแ้ก ่
กองทรัสต ์

 
 
 

รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,207 - 2,207 1,594 - 1,594 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด 8,499 5,537 14,036 1,735 25,472 27,207 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (53) - (53) - - - 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (191) - (191) - - - 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 10,462 5,537 15,999 3,329 25,472 28,801 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประมาณหน้ีสินระยะสั้น ประมาณหน้ีสินระยะยาว 

 

ค่าซ่อมแซมบา้น 
อาคารชุดและ
สาธารณูปโภค 

 
รับประกนั
รายไดแ้ก่
กองทรัสต ์

 
 
 

รวม 

เงินสมทบ
กองทุน 
นิติบุคคล
หมู่บา้น 

 
รับประกนั
รายไดแ้ก่ 
กองทรัสต ์

 
 
 

รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,081 - 2,081 1,246 - 1,246 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด 7,465 5,537 13,002 1,688 25,472 27,160 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (30) - (30) - - - 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 9,516 5,537 15,053 2,934 25,472 28,406 
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22.  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณด้วยอตัราภาษีเฉล่ีย      
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (14,203) (752) (14,163) (940) 

รายได้ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของ                 
ก าไรหรือขาดทุน (14,203) (752) (14,163) (940) 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (19,686) (1,609) (19,513) (2,258) 

รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของ                          
ก าไรหรือขาดทุน (19,686) (1,609) (19,513) (2,258) 
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23. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

  งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 
จ านวนหุน้สามญั                     
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
ขาดทนุส าหรับงวด                                 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง   (32,492) (23,088) 1,275,028 1,275,028 (0.02) (0.02) 

ก าไรส าหรับงวด                                            
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 206,757 1,782 1,275,028 1,275,028 0.16 0.00 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 174,265 (21,306) 1,275,028 1,275,028 0.14 (0.02) 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 

จ านวนหุน้สามญั                     
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
ขาดทนุส าหรับงวด                                 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง   (28,519) (16,006) 1,275,028 1,275,028 (0.02) (0.01) 

ก าไรส าหรับงวด                                            
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 206,757 1,782 1,275,028 1,275,028 0.16 0.00 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 178,238 (14,224) 1,275,028 1,275,028 0.14 (0.01) 
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 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 

จ านวนหุน้สามญั                     
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
ขาดทนุส าหรับงวด                                 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง   (76,727) (29,763) 1,275,028 1,275,028 (0.06) (0.02) 

ก าไรส าหรับงวด                                            
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 213,802 2,051 1,275,028 1,275,028 0.17 0.00 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 137,075 (27,712) 1,275,028 1,275,028 0.11 (0.02) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 

จ านวนหุน้สามญั                     
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
ขาดทนุส าหรับงวด                                 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง   (66,715) (27,161) 1,275,028 1,275,028 (0.05) (0.02) 

ก าไรส าหรับงวด                                            
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 213,802 2,051 1,275,028 1,275,028 0.17 0.00 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 147,087 (25,110) 1,275,028 1,275,028 0.12 (0.02) 

24. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น                        

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 44.63 0.035 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  44.63 0.035 
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25. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน  

ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

    รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ ให้เช่าพ้ืนท่ี ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 262 2 264 - 264 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  262 2 264 - 264 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  62 - 62 - 62 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นให้แก่      
   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - 208 208 - 208 
รายไดอ่ื้น 4 - 4 - 4 
ตน้ทุนทางการเงิน (25) (1) (26) - (26) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (3) - (3) - (3) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากการร่วมคา้      
   และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย (2) - (2) - (2) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (82) (1) (83) - (83) 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (46) 206 160 - 160 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
รายไดภ้าษีเงินได ้     14 

ก าไรส าหรับงวด     174 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

  
 

 รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ ให้เช่าพ้ืนท่ี ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 284 7 291 - 291 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  284 7 291 - 291 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  76 3 79 - 79 
รายไดอ่ื้น 2 - 2 - 2 
ตน้ทุนทางการเงิน (5) - (5) - (5) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (4) - (4) - (4) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากการร่วมคา้      
   และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย (1) - (1) - (1) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (92) (1) (93) - (93) 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (24) 2 (22) - (22) 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
รายไดภ้าษีเงินได ้     1 

ขาดทุนส าหรับงวด     (21) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

  
 

 รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ ให้เช่าพ้ืนท่ี ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 897 20 917 - 917 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  897 20 917 - 917 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  198 12 210 - 210 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นให้แก่      
   ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - 208 208 - 208 
รายไดอ่ื้น 15 - 15 - 15 
ตน้ทุนทางการเงิน (37) (1) (38) - (38) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (9) - (9) - (9) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากการร่วมคา้
และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย (9) - (9) 

 
- (9) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน (254) (6) (260) - (260) 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (96) 213 117 - 117 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
รายไดภ้าษีเงินได ้     20 

ก าไรส าหรับงวด     137 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

38 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

  
 

 รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ ให้เช่าพ้ืนท่ี ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 884 16 900 - 900 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  884 16 900 - 900 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  236 6 242 - 242 
รายไดอ่ื้น 10 - 10 - 10 
ตน้ทุนทางการเงิน (17) - (17) - (17) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (11) - (11) - (11) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากการร่วมคา้
และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย - - - 

 
- - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน (250) (4) (254) - (254) 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (32) 2 (30) - (30) 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
รายไดภ้าษีเงินได ้     2 

ขาดทุนส าหรับงวด     (28) 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้าก
ลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม   

26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

26.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือท่ีดินและก่อสร้างโครงการ 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซ้ือท่ีดินและ
ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 873 1,433 872 1,418 
สัญญาซ้ือท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการ     
   ในอนาคต 224 224 224 224 
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26.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ส านักงาน 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวมและ             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ:    
     ภายใน 1 ปี   5.0 
     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   4.8 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน  2563 บริษัทฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้ น             
ซ่ึงสินทรัพยอ์้างอิงมีมูลค่าต ่าและสัญญาบริการ  นอกเหนือจากส่วนท่ีบันทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่า                     
ในงบการเงิน จ านวน 0.2 ลา้นบาทซ่ึงตอ้งจ่ายช าระภายใน 1 ปี 

26.3 การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคาร                   
ในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของ   
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุงสาธารณูปโภค 390 307 389 286 
หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค ้าประกนัการจ่ายช าระเงิน 
   ให้กบัเจา้หน้ี 1 1 1 1 
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26.4 คดีฟ้องร้อง 

1)  ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษทัฯ ผูรั้บเหมาหลกัและวิศวกรผูค้วบคุมงานก่อสร้างถูกเจา้ของอาคารท่ีอยู่
ขา้งโครงการระหว่างก่อสร้างฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินรวม 10.40 ลา้นบาท โดยโจทก์     
อา้งว่าไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการของบริษทัฯ ปัจจุบนับริษทัฯอยู่ระหว่างการไกล่เกล่ีย
และเสนอแผนงานซ่อมแซมอาคารให้แก่โจทก์ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหาย      
ท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ  

2)  ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งเก่ียวกับการผิดสัญญาจะซ้ือจะขาย และ
ฟ้องร้องเรียกเงินคืน โดยมีทุนทรัพยจ์ านวน 1.15 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการนัดไกล่เกล่ียกับ
โจทก ์อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัยอ่ย 

27. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2563 
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