
 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย    
และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ 
“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล          
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล       
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

 

 

 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 17 พฤษภาคม 2564 



บริษัท ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 69,079                   58,986                     67,019                58,372                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 2, 3 24,264                   22,780                     38,104                34,344                

ทีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 4 5,998,575              6,066,224                5,659,771           5,703,490           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 12,751                   12,553                     12,751                12,553                

เงินมดัจาํการซือทีดิน 5 25,665                   25,665                     25,665                25,665                

ตน้ทุนในการไดม้าซึงสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 780                        2,924                       780                     2,924                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 6 80,652                   37,244                     78,435                35,142                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,211,766              6,226,376                5,882,525           5,872,490           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 7 4,333                     22,623                     4,333                  22,623                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 212,403                 204,528                   378,803              393,928              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                            -                              68,594                68,594                

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 34,410                   36,323                     42,000                42,000                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 10,105                   11,103                     25,000                25,000                

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 11 77,911                   78,476                     77,911                78,476                

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 33,630                   36,661                     30,371                33,343                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 10,922                   10,542                     10,922                10,542                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 11,541                   11,928                     11,410                11,793                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,917                   37,030                     33,607                36,749                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 7,447                     7,421                       5,732                  5,714                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 436,619                 456,635                   688,683              728,762              

รวมสินทรัพย์ 6,648,385              6,683,011                6,571,208           6,601,252           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15 26,840                   -                              26,840                -                         

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 65,000                   -                              65,000                -                         

หุน้กูร้ะยะสัน 16 248,654                 247,522                   248,654              247,522              

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 2, 17 584,390                 410,521                   595,104              422,061              

เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 125,144                 121,459                   123,669              119,984              

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 1,559,830              1,646,075                1,559,830           1,646,075           

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 377,170                 485,405                   377,170              485,405              

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 20 3,868                     3,132                       3,868                  3,132                  

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 99,877                   146,397                   88,851                136,323              

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ทีมีภาระดอกเบีย 21 96,851                   -                              96,851                -                         

ประมาณการหนีสินระยะสนั 18,382                   18,137                     17,465                17,132                

หนีสินหมุนเวียนอนื 6,180                     5,081                       6,152                  5,075                  

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,212,186              3,083,729                3,209,454           3,082,709           

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 334,732                 626,164                   334,732              626,164              

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 19 981,336                 1,045,819                981,336              1,045,819           

หนีสินจากการขายทรัพยสิ์นทีมีสิทธิ

   ซือคืนและขายคืน 22 156,854                 -                              156,854              -                         

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 8,432                     7,773                       8,432                  7,773                  

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 15,006                   14,196                     15,006                14,196                

ประมาณการหนีสินระยะยาว 26,999                   29,028                     26,571                28,628                

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,818                     3,677                       8,818                  3,677                  

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื 13,033                   11,741                     10,301                9,206                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,545,210              1,738,398                1,542,050           1,735,463           

รวมหนีสิน 4,757,396              4,822,127                4,751,504           4,818,172           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,275,027,883 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,275,028              1,275,028                1,275,028           1,275,028           

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

      - บริษทัฯ 30,936                   30,936                     30,936                30,936                

      - บริษทัยอ่ย 8,126                     8,126                       -                         -                         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 362,417                 332,312                   299,258              262,634              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,890,989              1,860,884                1,819,704           1,783,080           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,648,385              6,683,011                6,571,208           6,601,252           

-                            -                              -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 617,254            319,309            591,806            306,336            

รายไดค้่าเช่า -                       9,236                -                       9,236                

รายไดอื้น 6,405                2,455                6,325                2,449                

รวมรายได้ 623,659            331,000            598,131            318,021            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 459,424            249,282            436,459            239,116            

ตน้ทุนการให้เช่า -                       3,251                -                       3,251                

ค่าใชจ่้ายในการขาย 50,820              50,334              49,369              48,588              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 57,184              47,115              56,334              46,062              

รวมค่าใช้จ่าย 567,428            349,982            542,162            337,017            

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 56,231              (18,982)            55,969              (18,996)            

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.2 (1,913)              570                   -                       -                       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.2 (998)                 (3,236)              -                       -                       

รายไดท้างการเงิน 2 2,590                2,190                4,867                2,926                

ตน้ทุนทางการเงิน (17,551)            (8,311)              (15,929)            (8,311)              

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 38,359              (27,769)            44,907              (24,381)            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 23 (8,254)              1,913                (8,283)              1,864                

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 30,105              (25,856)            36,624              (22,517)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 30,105              (25,856)            36,624 (22,517)            

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 24

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 0.02                  (0.02)                0.03                  (0.02)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 1,275,028               214,482                  23,943                    8,126                      218,866                  1,740,445               

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (25,856)                  (25,856)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2563 1,275,028               214,482                  23,943                    8,126                      193,010                  1,714,589               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 1,275,028               214,482                  30,936                    8,126                      332,312                  1,860,884               

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             30,105                    30,105                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             30,105                    30,105                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 1,275,028               214,482                  30,936                    8,126                      362,417                  1,890,989               

-                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -

ทีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 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 วนัที 31 มีนาคม 2563 1,275,028                214,482              23,943                   107,239             1,620,692          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,275,028                214,482              30,936                   262,634             1,783,080          

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                          -                             36,624               36,624               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                          -                             -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                          -                             36,624               36,624               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 1,275,028                214,482              30,936                   299,258             1,819,704          

-                              -                          -                             -                         -                         

-                              -                          -                             -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 38,359               (27,769)              44,907               (24,381)              

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ทีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลง

       จากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 457,123 246,839             433,953             237,002             

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,967 6,804                 4,904                 6,699                 

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ 3,992                 3,029                 3,992                 3,029                 

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 372                    356                    372                    356                    

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการขายทรัพยสิ์น

      ทีมีสิทธิซือคืนและขายคืน 1,502                 -                         1,502                 -                         

   โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (1,881)                -                         (1,881)                -                         

   ค่าใชจ่้ายเพอืสนบัสนุนนิติบุคคลอาคารชุด 984                    -                         984                    -                         

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,913                 (570)                   -                         -                         

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 998                    3,236                 -                         -                         

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 810                    693                    810                    693                    

   ประมาณการค่าซ่อมแซมบา้นและสาธารณูปโภค (โอนกลบั) (524)                   2,427                 (492)                   2,181                 

   ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 445                    530                    417                    518                    

   โอนกลบัประมาณการรับประกนัรายไดแ้ก่กองทรัสต์ (1,162)                -                         (1,162)                -                         

   รายไดด้อกเบีย (2,590)                (2,190)                (4,867)                (2,926)                

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 10,069               3,148                 8,447                 3,148                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 515,377             236,533             491,886             226,319             

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 1,107                 (2,605)                1,107                 (6,707)                

   ทีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (341,344)            (432,217)            (340,734)            (422,453)            

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (198)                   6,625                 (198)                   6,625                 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (31,877)              (7,883)                (32,049)              (9,012)                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (26)                     (1,488)                (18)                     (999)                   

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 172,671             29,182               171,845             30,137               

   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 3,685                 11,348               3,685                 11,104               

   เงินมดัจาํและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (46,520)              14,678               (47,472)              14,113               

   ประมาณการหนีสินระยะสนั (543)                   (20)                     (487)                   -                         

   หนีสินหมุนเวียนอืน 1,094                 483                    1,076                 478                    

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,292                 -                         1,094                 -                         

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 274,718             (145,364)            249,735             (150,395)            

จ่ายภาษีเงินได้ (8,626)                (3,651)                (8,341)                (3,520)                

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 266,092             (149,015)            241,394             (153,915)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย:  พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง 18,290               -                         18,290               -                         

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (เพมิขึน) (7,875)                (12,200)              15,125               (10,900)              

ซืออาคารและอุปกรณ์ (55)                     (82)                     (55)                     (82)                     

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 10,360               (12,282)              33,360               (10,982)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพมิขึน (ลดลง) 26,840               (1,010)                26,840               (674)                   

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน 65,000               -                         65,000               -                         

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 174,878             580,074             174,878             580,074             

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (552,926)            (190,601)            (552,926)            (190,601)            

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 316,200             379,200             316,200             379,200             

ชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (486,000)            (498,500)            (486,000)            (498,500)            

เงินสดรับจากหนีสินจากการขายทรัพยสิ์นทีมีสิทธิซือคืนและขายคืน 167,229             -                         167,229             -                         

เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ทีมีภาระดอกเบีย 111,097             -                         111,097             -                         

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

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ (5,777)                (5,127)                (5,777)                (5,127)                

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการขายทรัพยสิ์น

   ทีมีสิทธิซือคืนและขายคืน (26,884)              -                         (26,884)              -                         

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสญัญาเช่า (1,089)                (1,219)                (1,089)                (1,219)                

จ่ายดอกเบีย (54,927)              (65,400)              (54,675)              (65,234)              

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (266,359)            194,417             (266,107)            194,919             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ 10,093               33,120               8,647                 30,022               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 58,986               35,936               58,372               30,417               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 69,079               69,056               67,019               60,439               

-                         -                         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   ดอกเบียจ่ายส่วนทีบนัทึกเป็นตน้ทุนของทีดิน

      และตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 47,620               62,113               47,620               61,947               

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึนเนืองจากการทาํสญัญาเช่าฉบบัใหม่ 1,308                 1,601                 1,308                 1,601                 

   ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนนิติบุคคลอาคารชุด

      โดยการทาํสญัญาเช่าซือ 984                    -                         984                    -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

1 
 

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564   

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ  

 บริษทั ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย                  
โดยมีบริษทั ชาติชีวะ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ บริษทัฯ
ด าเนินธุรกิจหลกั คือ การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายและให้เช่า ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยนิูต ดี ถนนพระรามส่ี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆเม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ ถือหุ้น และ            
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล        
ฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิม ใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่าฉบับ
ปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ                 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน        
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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2. 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 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการ     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)  
รายไดด้อกเบ้ีย - - 2.28 0.74 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี                      

(2563: อตัราร้อยละ 1.50               
ต่อปี) 

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดด้อกเบ้ีย 1.71 1.39 1.71 1.39 อตัราร้อยละ 5.15 ต่อปี และ  

   5.00 ต่อปี  
 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดด้อกเบ้ีย 0.88 0.80 0.88 0.80 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
ค่าบริหารและค่าใชจ้่ายอืน่  0.98 0.88 0.98 0.88 ราคาตามสัญญาและราคาตลาด 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 0.66 - 0.66 - อตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 
2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)   
การร่วมคา้ 2,154 2,034 2,154 2,034 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,154 2,034 2,154 2,034 

ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 13,841 11,565 
การร่วมคา้ 12,450 10,736 12,450 10,736 
บริษทัร่วม 7,886 7,010 7,886 7,010 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,336 17,746 34,177 29,311 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)     
บริษทัยอ่ย - - 13,790 13,577 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2,393 1,830 2,393 1,830 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,393 1,830 16,183 15,407 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)     
กรรมการ 309 - 309 - 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  309 - 309 - 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั มีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม หรือเม่ือผูกู้มี้กระแสเงินสดเพียงพอ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ    
จดัประเภทเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาว เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีความตั้งใจ                     
ท่ีจะเรียกคืนเงินให้กู ้ยืมดังกล่าวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันภายใน 12 เดือนข้างหน้า และคาดว่ากิจการ                         
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวจะไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอจะช าระคืนเงินกูแ้ก่บริษทัฯไดภ้ายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และการเปล่ียนแปลงของบญัชี
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
บริษทั 

 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2564 
เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 
ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 133,778 5,500 - 139,278 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั บริษทัร่วม 70,750 2,375 - 73,125 

รวม  204,528 7,875 - 212,403 
 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2564 
เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 
ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์ 
   จ ากดั บริษทัยอ่ย 189,400 1,000 (24,000) 166,400 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 133,778 5,500 - 139,278 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั บริษทัร่วม 70,750 2,375 - 73,125 

รวม  393,928 8,875 (24,000) 378,803 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันคิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี โดยไม่มีหลักทรัพยค์  ้ าประกันและ            
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และการเปล่ียนแปลงของ
บญัชีเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2564 
เพิ่มขึ้น 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 
กรรมการ - 65,000 - 65,000 
รวม - 65,000 - 65,000 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

6 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน        
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7.1 6.6 
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 0.6 0.6 
รวม 7.7 7.2 

3.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 15 18 15 18 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  21 64 21 64 
    3 - 6 เดือน 44 156 44 156 
    6 - 12 เดือน 218 123 218 123 
    มากกว่า 12 เดือน 91 30 91 30 
รวม 389 391 389 391 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (245) (245) (245) (245) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 144 146 144 146 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,154 2,034 2,154 2,034 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,630 2,854 1,629 2,853 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,336 17,746 34,177 29,311 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 24,120 22,634 37,960 34,198 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 24,264 22,780 38,104 34,344 
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4.  ท่ีดินและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระหว่างพฒันา 4,062,117 4,069,089 3,723,313 3,706,355 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพฒันาแลว้ 1,806,743 1,999,016 1,806,743 1,999,016 
ห้องชุดท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคนืตามสัญญา 
   บริหารห้องชุด (หมายเหตุ 22) 

 
129,715 

 
- 

 
129,715 

 
- 

รวม 5,998,575 6,068,105 5,659,771 5,705,371 
หกั: ส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ      
          มูลค่าโครงการ - (1,881) - (1,881) 
ท่ีดินและตน้ทนุการพฒันา     

    อสังหาริมทรัพย ์- สุทธิ 5,998,575 6,066,224 5,659,771 5,703,490 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,881 
หกั: โอนกลบัเน่ืองจากการขาย (1,881) 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 - 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563  บริษทัฯได้รวมตน้ทุนการกู้ยืมเขา้เป็น
ต้นทุนของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง โดยค านวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนซ่ึงเป็นอัตราถวัเฉล่ีย                  
ถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน 
   ของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (ลา้นบาท) 

 
48 

 
62 48 62 

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 3.1 - 7.5 3.7 - 7.0 3.1 - 7.5 3.7 - 7.0 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการของ
กลุ่มบริษทัไปจดจ านองเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กูร้ะยะยาว
ของบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 และหมายเหตุ 19 ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 5,860 6,059 5,521 5,696 

5.  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 บริษทัฯไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวบริษทัคู่สัญญาเพื่อขอยกเลิกสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน
และแจง้ขอเงินมดัจ าการซ้ือท่ีดินคืนเน่ืองจากบริษทัคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวต้ามสัญญา     
จะซ้ือจะขายท่ีดิน ทั้งน้ี บริษทัคู่สัญญาได้รับหนังสือบอกกล่าวทั้งสองฉบบัจากบริษทัฯเป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้แต่ยงัคงไม่ด าเนินการใดๆตามท่ีบริษทัฯร้องขอ 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้บริษทัคู่สัญญาคืนเงินมดัจ าการซ้ือท่ีดิน
จ านวน 25.67 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ีฟ้อง และ
เรียกร้องเงินชดเชยค่าความเสียหายหรือค่าขาดประโยชน์ทางธุรกิจอันเกิดจากการผิดสัญญาจ านวน                         
3 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ีฟ้อง รวมเป็นจ านวนเงิน 29.92 
ลา้นบาท โดยปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าบริษทัฯ     
จะไดรั้บคืนเงินมดัจ าการซ้ือท่ีดินและเงินชดเชยค่าความเสียหายเต็มจ านวน จึงพิจารณาไม่บนัทึกค่าเผ่ือการ
ดอ้ยค่าของเงินมดัจ าการซ้ือท่ีดินดงักล่าว 
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6. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอเรียกคืน                     33,125 24,499 31,002 22,661 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6,101 3,535 6,038 3,304 
เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อการช าระคืนหุน้กูร้ะยะยาว 28,933 - 28,933 - 
อ่ืน ๆ 12,493 9,210 12,462 9,177 
รวม 80,652 37,244 78,435 35,142 

 เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อการช าระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว คือ จ านวนเงินสะสมท่ีบริษทัฯจ่ายให้แก่ตวัแทนผูถื้อหุ้นกู้
ระยะยาวคร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 2 เพื่อการช าระคืนหุ้นกูด้งักล่าว ซ่ึงตามเง่ือนไขในขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและ
หนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูร้ะบุวา่ บริษทัฯมีสิทธิในการไถ่ถอนหรือช าระคืนเงินตน้หุน้กูท้ ั้งจ านวน
หรือบางส่วน ซ่ึงการช าระคืนบางส่วนในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่า
หุน้กูท่ี้ตราไวต้่อหน่วย ณ วนัออกหุน้กู ้

7. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยซ่ึ์งบริษทัฯน าไปค ้าประกนัการจดัท าและบ ารุงสาธารณูปโภคหรือ
บริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดินของโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 
2563 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
  2564 2563 2564 2563 2564 2563 

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

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

10 
 

9. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

9.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    มูลค่าตามบญัชี มูลค่าตามบญัชี 
การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

  31 
มีนาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
มีนาคม 

31 
ธนัวาคม 

31   
มีนาคม 

31 
ธนัวาคม 

31   
มีนาคม 

31 
ธนัวาคม 

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

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

อสังหาริมทรัพย ์
50 50 7,000 7,000 9,304 9,459 7,000 7,000 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 25,106 26,864 35,000 35,000 
รวม    42,000 42,000 34,410 36,323 42,000 42,000 

9.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)  
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั (155) (104) - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (1,758) 674 - - 
รวม (1,913) 570 - - 

 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

10.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 
     (หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี                  
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   31 
มีนาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
มีนาคม 

31 
ธนัวาคม 

31     
มีนาคม 

31 
ธนัวาคม 

31    
มีนาคม 

31 
ธนัวาคม 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั กมลา ซีเนียร์ 
ลิฟว่ิง จ ากดั 

พฒันา 
  อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 25 25 25,000 25,000 10,105 11,103 25,000 25,000 

รวม     25,000 25,000 10,105 11,103 25,000 25,000 

10.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม 
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน     

เบด็เสร็จอื่น 
 2564 2563 2564 2563 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั (998) (3,236) - - 
รวม (998) (3,236) - - 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 

11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 78,476 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (565) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 77,911 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯน าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 78 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2563: 78 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัหุน้กูร้ะยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19  

12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 36,661 33,343 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 55 55 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3,086) (3,027) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 33,630 30,371 

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564       
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 10,542 
เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 1,308 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (928) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 10,922 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 11,928 11,793 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (387) (383) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 11,541 11,410 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
อตัราดอกเบ้ีย 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

 (ร้อยละต่อปี)     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 26,840 - 26,840 - 

 วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการ
อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ 

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

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 7.50 1 ปี เมื่อครบก าหนด 16 กรกฎาคม 2564 250,000 250,000 250,000 250,000 
     250,000 250,000 250,000 250,000 

หัก: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย      (1,346) (2,478) 
รวม      248,654 247,522 

 บริษทัฯออกหุ้นกูร้ะยะสั้นขา้งตน้ภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี      
2 เมษายน 2562 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 

 ภายใตข้อ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุน้กูไ้ดร้ะบุวา่บริษทัฯมีสิทธิในการไถ่ถอน
หรือช าระคืนเงินตน้หุ้นกูท้ ั้งจ านวนหรือบางส่วนของหุ้นกูห้ลงัวนัครบก าหนด 3 เดือนนบัจากวนัออกหุ้นกู ้
โดยในกรณีท่ีบริษทัฯใช้สิทธิช าระคืนหน้ีหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดบางส่วน เงินต้นท่ีบริษทัฯจะใช้สิทธิ             
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ในการไถ่ถอนหรือช าระคืนบางส่วนในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่า    
หุ้นกูท่ี้ตราไวต่้อหน่วย ณ วนัออกหุ้นกู ้และการไถ่ถอนหรือการช าระคืนเงินตน้หุ้นกูบ้างส่วนให้แก่ผูถื้อ     
หุ้นกูแ้ต่ละรายจะกระท าโดยให้ช าระเงินตน้ส าหรับหุ้นกูแ้ต่ละหน่วยในอตัราท่ีเท่ากนัคืนให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียคา้งช าระจนถึงวนัท่ีไถ่ถอนหุน้กูบ้างส่วนนั้น 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 455,956 350,514 454,446 349,523 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 29,550 22,576 29,348 22,355 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,393 1,830 16,183 15,407 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 96,182 35,601 94,818 34,776 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 309 - 309 - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 584,390 410,521 595,104 422,061 

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

  
 

 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย  
(ร้อยละต่อปี) 

 
การช าระคืนเงินตน้ 

31 มีนาคม    
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

1. 507 MLR-1.25 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุใน
สัญญา และเสร็จส้ินภายใน 72 เดือน 

38,518 49,778 

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

25,088 26,193 

3. 387 
 

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

48,896 50,301 
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(หน่วย: พนับาท) 

  
 

 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย  
(ร้อยละต่อปี) 

 
การช าระคืนเงินตน้ 

31 มีนาคม    
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

4. 197 MLR-2.00 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองห้องชุดใน
อตัราร้อยละ 75 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
ห้องชุดและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ              
ในสัญญา และเสร็จส้ินภายใน 42 เดือน 

28,491 47,825 

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

451,968 521,697 

6. 885 ปีท่ี 1-2 MLR - 2.15 
ปีถดัไป MLR - 1.90 

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

310,879 425,442 

7. 457 MLR - 2.125 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองห้องชุดใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
ห้องชุดและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ
ในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน 36 เดือน 

230,537 379,026 

8. 702 MLR - 1.90 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ              
ในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน 48 เดือน 

245,326 249,090 

9. 419 MLR - 2.85 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ             
ในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน 48 เดือน 

117,646 115,889 

10. 418 MLR - 2.35 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ีระบุ 

138,347 148,504 

    ในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน 60 เดือน   
11. 300 7 ช าระคืนเงินตน้เป็นรายงวดตามท่ีระบุ                 

ในสัญญาและตอ้งเสร็จส้ินภายใน 
260,000 260,000 

    เดือนธนัวาคม 2564   

รวม 1,895,696 2,273,745 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (1,134) (1,506) 

สุทธิ 1,894,562 2,272,239 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (1,559,830) (1,646,075) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 334,732 626,164 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564          
มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและ 

การเงินเฉพาะกิจการ   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  2,272,239 
บวก: กูเ้พิ่ม  174,877 
          ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  372 
หกั:    จ่ายคืนเงินกู ้  (552,926) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  1,894,562 

เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์              
ของบริษทัฯ 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฎิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น            
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา และการด ารงสัดส่วนของผูถื้อหุน้หลกั เป็นตน้  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน               
บางอตัราตามสัญญาเงินกู ้(ไม่เก่ียวขอ้งกบัการช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย) เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงาน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัฯไดแ้สดงยอดหน้ีคงคา้งตามสัญญาเงินกูฉ้บบัดงักล่าวจ านวน
รวม 259 ลา้นบาทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
บริษทัฯไดรั้บการผอ่นปรนการผิดเง่ือนไขดงักล่าวจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน 1,535 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1,710 ลา้นบาท) 

19. หุ้นกู้ระยะยาว 

รายละเอียดการอนุมติัการออกจ าหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

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

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีจ านวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ได้ออกตามการอนุมติัดังกล่าวขา้งตน้จ านวนรวม 
2,877 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2,707 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
 คร้ังท่ี 1/2562 คงท่ีร้อยละ 5.90 2 ปี เมื่อครบก าหนด 21 มีนาคม 2564 - 486,000 - 486,000 
 คร้ังท่ี 1/2563 คงท่ีร้อยละ 6.75 2 ปี เมื่อครบก าหนด 15 มกราคม 2565 379,200 379,200 379,200 379,200 
 คร้ังท่ี 1/2564 คงท่ีร้อยละ 7.25 2 ปี เมื่อครบก าหนด 19 กุมภาพนัธ์ 2566 316,200 - 316,200 - 
หุ้นกูป้ระเภทมีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
 คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 7.00 2 ปี เมื่อครบก าหนด 16 กรกฎาคม 2565 677,500 677,500 677,500 677,500 
     1,372,900 1,542,700 1,372,900 1,542,700 

หัก: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย      (14,394) (11,476) 
รวมหุ้นกูร้ะยะยาว       1,358,506 1,531,224 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี      (377,170) (485,405) 
หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี    981,336 1,045,819 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูร้ะยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,531,224 
บวก: ออกหุน้กู ้ 316,200 
           ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 2,860 
 หกั: ช าระคืน (486,000) 
  จ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (5,778) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 1,358,506 

 ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ ากัด          
บางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผลและการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์
ส าคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง การผิดช าระหน้ีเงินกู ้เป็นตน้  
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 ทั้งน้ีบริษทัฯมีสิทธิในการไถ่ถอนหรือช าระคืนเงินตน้หุ้นกูท้ ั้งจ านวนหรือบางส่วนของหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2563 
ชุดท่ี 2 และหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2564 หลังวนัครบก าหนด 3 เดือนนับจากวนัออกหุ้นกู้ โดยในกรณีท่ีบริษทัฯ         
ใชสิ้ทธิช าระคืนหน้ีหุ้นกูก่้อนครบก าหนดบางส่วน เงินตน้ท่ีบริษทัฯจะใชสิ้ทธิในการไถ่ถอนหรือช าระคืน
บางส่วนในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ท่ีตราไว้ต่อหน่วย                                
ณ วนัออกหุ้นกู ้และการไถ่ถอนหรือการช าระคืนเงินตน้หุ้นกูบ้างส่วนให้แก่ผูถื้อหุ้นกูแ้ต่ละรายจะกระท า
โดยให้ช าระเงินต้นส าหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราท่ีเท่ากันคืนให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบ้ีย           
คา้งช าระจนถึงวนัท่ีไถ่ถอนหุ้นกูบ้างส่วนนั้น นอกจากน้ี หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 2 มีหลกัประกนัเป็นท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย 

20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าพื้นท่ีส านักงานและยานพาหนะ    
เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ และมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 14,340 12,938 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (2,040) (2,033) 

รวม 12,300 10,905 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี          (3,868) (3,132) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด   
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
8,432 7,773 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564       
สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 10,905 
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด  2,290 
จ่ายช าระในระหวา่งงวด (1,089) 
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 194 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 12,300 
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21.     เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

           เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีมีภาระดอกเบ้ียเป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากเงินท่ีรับมาจากลูกคา้จากการท าสัญญาจะซ้ือ
จะขายห้องชุดกับบริษทัฯ ซ่ึงในบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดได้ระบุว่าบริษทัฯ         
จะจ่ายผลตอบแทนใหลู้กคา้ในอตัราคงท่ีของเงินรับล่วงหนา้ดังกล่าวเป็นรายไตรมาสตลอดระยะเวลาตั้งแต่
วนัท่ีลูกคา้จ่ายเงินรับล่วงหน้าให้แก่บริษทัฯจนถึงวนัท่ีลูกคา้ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด ซ่ึงมีก าหนด             
การโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดในเดือนตุลาคม 2565 

           ทั้งน้ีในการด าเนินการจดัหาลูกคา้เพื่อท าสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดดงักล่าว บริษทัฯไดท้ าสัญญาแต่งตั้ง
บริษทัแห่งหน่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการท าสัญญาดงักล่าว โดยให้บริการเสนอขายและจดัหาผูซ้ื้อ
หอ้งชุดของบริษทัฯ โดยคิดค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราคงท่ีของราคาหอ้งชุดท่ีขายได้ 

22.     หนีสิ้นจากการขายทรัพย์สินท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืน 

           หน้ีสินจากการขายทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืนเป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากเงินท่ีรับมาจากลูกคา้ตามสัญญา
จะซ้ือจะขายห้องชุดและไดท้ าสัญญาบริหารห้องชุดกบับริษทัฯ ซ่ึงในบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญาจะซ้ือ
จะขายห้องชุดได้ระบุว่าบริษัทฯจะ จ่ายผลตอบแทนให้แก่ลูกค้าในอัตราคงท่ีของเ งินดังกล่าว                          
เป็นรายไตรมาสจนถึงวนัท่ีลูกคา้ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด นอกจากน้ีในบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญา
บริหารหอ้งชุดไดก้ าหนดเง่ือนไขวา่ บริษทัฯมีสิทธิซ้ือหอ้งชุดคืนจากลูกคา้ภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีลูกคา้
ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด ตามราคาสุทธิท่ีระบุไวใ้นสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุด และเม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาตามสัญญาบริหารห้องชุด ลูกคา้ (เจา้ของหอ้งชุด) มีสิทธิขายหอ้งชุดคืนแก่บริษทัฯ ตามราคาสุทธิ
ท่ีระบุไวใ้นสัญญาจะซ้ือจะขายหอ้งชุด 

          นอกจากน้ีในสัญญาบริหารห้องชุดดังกล่าวยงัระบุว่า บริษทัฯจะเป็นผูจ้ดัหาผูเ้ช่าและน าส่งผลตอบแทน
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาใหลู้กคา้เป็นรายไตรมาสตลอดระยะเวลาของสัญญาบริหารห้องชุด 

           ทั้งน้ีในการด าเนินการจดัหาลูกคา้เพื่อท าสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดและสัญญาบริหารห้องชุดดังกล่าว 
บริษทัฯไดท้ าสัญญาแต่งตั้งบริษทัแห่งหน่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการขายทรัพยสิ์น โดยให้บริการ
เสนอขายและจดัหาผูซ้ื้อห้องชุดของบริษทัฯ โดยคิดค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราคงท่ีของราคาห้องชุด
ท่ีขายได ้
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23.  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย      
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 8,254 (1,913) 8,283 (1,864) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 8,254 (1,913) 8,283 (1,864) 

 

24. ก าไรต่อหุ้น 

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

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (พนับาท) 30,105 (25,856) 36,624 (22,517) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 1,275,028 1,275,028 1,275,028 1,275,028 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.02 (0.02) 0.03 (0.02) 

25. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ทั้ ง น้ี  ตั้ งแต่ เ ดือนสิงหาคม  2563 กลุ่มบริษัทด า เนินธุรกิจหลักในส่วนงานด า เนินงานท่ีรายงาน                                     
เพียงส่วนงานเดียว คือ ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ เน่ืองจากบริษทัฯขายท่ีดินพร้อมอาคารโรงงาน
ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในเดือนสิงหาคม 2563 และกลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจใน          
เขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย   
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ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี        
31 มีนาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 319 9 328 - 328 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 

รายไดร้วม  319 9 328 - 328 

ก าไรขั้นตน้ตามส่วนงาน  70 6 76 - 76 
รายไดอ้ื่น 5 - 5 - 5 
ตน้ทุนทางการเงิน (8) - (8) - (8) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (4) - (4) - (4) 
ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากการร่วมคา้      
   และบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย (3) - (3) - (3) 
ค่าใชจ้่ายอื่น (93) (1) (94) - (94) 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (33) 5 (28) - (28) 
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:      
รายไดภ้าษีเงินได ้     2 

ขาดทุนส าหรับงวด     (26) 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมี
มูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม   

26. เคร่ืองมือทางการเงิน 

26.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

26.2 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  
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27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

27.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือท่ีดินและก่อสร้างโครงการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือท่ีดินและก่อสร้าง
โครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

สัญญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 633 952 633 952 
สัญญาซ้ือท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการในอนาคต 224 224 224 224 

27.2 การค า้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ
คงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

31 มีนาคม
2564 

31 ธนัวาคม
2563 

หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุงสาธารณูปโภค 343 361 342 360 
หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค ้าประกนัการจ่ายช าระเงินให้กบั 
   เจา้หน้ี 1 1 1 1 

27.3 คดีฟ้องร้อง 

1) ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้องโดยโจทก์เรียกร้องให้                 
บริษทัย่อยเพิกถอนช่ือและนิติกรรมบนท่ีดินให้ตกเป็นทางสาธารณะประโยชน์ หรือจดภาระจ ายอม
ท่ีดินให้แก่โจทก์ พร้อมทั้งร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว ต่อมาในเดือนตุลาคม 2562 บริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยและโจทก์ไดล้งนามในสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อยุติขอ้พิพาท และศาลชั้นตน้
ได้มีค  าพิพากษาตามยอมให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความน้ีแลว้ โดยปัจจุบนับริษทัฯ
ด าเนินการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าวแลว้ และบริษทัยอ่ยจดภาระจ ายอมท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่
โจทกเ์รียบร้อยแลว้ 
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      นอกจากน้ีในเดือนกันยายนและธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง                 
ในท่ีดินโฉนดเดียวกนัเพิ่มอีก 2 คดี โดยโจทกเ์รียกร้องใหบ้ริษทัฯร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าว 
และเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 0.6 ล้านบาท ต่อมาในเดือน
พฤศจิกายน 2563 ศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาของคดีท่ี 1 โดยให้บริษทัฯชดใช้ค่าเสียหายจ านวน 0.18      
ลา้นบาทแก่โจทก์ ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองค่าเผ่ือหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีความจ านวน 0.18 
ล้านบาทไว้แล้ว ส าหรับคดีท่ี 2 คดียังอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม                        
อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

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

3) ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งเก่ียวกับการผิดสัญญาจะซ้ือจะขาย และ
ฟ้องร้องเรียกเงินคืน โดยมีทุนทรัพยจ์ านวน 1.15 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการนดัไกล่เกล่ียกบั
โจทก ์อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัยอ่ย 

28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

28.1 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี  2563 ในอัตรา  0.0209 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน  26.65 ล้านบาท                                
โดยบริษทัฯจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าวแลว้ในเดือนเมษายน 2564 

28.2    เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติเห็นชอบในการรับความช่วยเหลือ             
ทางการเงินจากกรรมการท่านหน่ึงของบริษทัฯเป็นวงเงินจ านวน 60 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการ โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวนัท่ี     
ท ารายการ และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงิน
กบักรรมการตามการอนุมติัดงักล่าวแลว้จ านวน 20 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และ   
มีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี 

29. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 
2564 
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