
 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย    
และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ 
“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล          
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล       
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.1 เก่ียวกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของ         
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียงัคงมีอยู ่และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึงกิจกรรม
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขายอสงัหาริมทรัพยใ์นโครงการ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั         
มีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว และไดป้รับแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ การบริหารจดัการ
กระแสเงินสดและเตรียมแผนการจดัหาแหล่งเงินกูย้มืท่ีเพียงพอ รวมทั้งประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบ
ดงักล่าว (ถา้มี) เม่ือสามารถท าได ้ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 

 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 17 พฤษภาคม 2565 
 



บริษทั ชีวาทัย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32,143                    513,274                   29,770                505,273              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 37,024                    33,427                     57,996                52,828                
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 4 5,699,432               5,530,247                5,400,822           5,230,751           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 9,790                      9,258                        9,790                  9,258                  
เงินมดัจาํการซ้ือท่ีดิน 5 25,665                    25,665                     25,665                25,665                
สินทรัพยท่ี์รับรู้จากตน้ทุนในการไดม้า
   ซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 25,049                    22,383                     25,049                22,382                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6 174,197                  119,001                   172,116              116,960              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,003,300               6,253,255                5,721,208           5,963,117           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 6,692                      6,692                        6,692                  6,692                  
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 374,548                  308,247                   495,253              438,952              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                               68,594                68,594                
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 28,783                    30,196                     42,000                42,000                
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 6,050                      7,022                        25,000                25,000                
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 75,619                    76,184                     75,619                76,184                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19,610                    22,621                     16,559                19,523                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7,937                      8,140                        7,937                  8,140                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,344                    10,740                     10,199                10,591                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,188                    31,187                     29,158                29,142                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,142                      5,984                        5,826                  5,667                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 566,913                  507,013                   782,837              730,485              
รวมสินทรัพย์ 6,570,213               6,760,268                6,504,045           6,693,602           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

1                          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ชีวาทัย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 10 199,186                  2,510                        199,186              2,510                  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 82,000                    65,000                     82,000                65,000                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 380,514                  426,612                   393,472              438,921              
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 109,176                  99,122                     107,706              97,632                
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 1,130,840               695,408                   1,130,840           695,408              
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 887,938                  952,096                   887,938              952,096              
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 2,492                      3,211                        2,492                  3,211                  
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 41,849                    48,288                     29,888                37,142                
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 388,635                  363,925                   388,635              363,925              
หน้ีสินจากการขายทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืน
   และขายคืนท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 162,659                  79,323                     162,659              79,323                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 915                         915                           -                          -                          
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 26,172                    25,234                     25,264                24,238                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,155                    9,815                        12,117                9,780                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,424,531               2,771,459                3,422,197           2,769,186           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 201,802                  650,675                   201,802              650,675              
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 12 939,252                  1,250,437                939,252              1,250,437           
หน้ีสินจากการขายทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืน
   และขายคืน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 29,477                    111,172                   29,477                111,172              
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,255                      5,849                        6,255                  5,849                  
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,974                    17,438                     12,974                17,438                
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 19,610                    20,047                     19,123                19,566                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,513                    16,794                     17,513                16,794                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 14,349                    12,027                     11,248                8,969                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,241,232               2,084,439                1,237,644           2,080,900           
รวมหนีสิ้น 4,665,763               4,855,898                4,659,841           4,850,086           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ชีวาทัย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(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           
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      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 35,291                    35,291                     35,291                35,291                
      - บริษทัยอ่ย 8,126                      8,126                        -                          -                          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 371,523                  371,443                   319,403              318,715              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,904,450               1,904,370                1,844,204           1,843,516           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,570,213               6,760,268                6,504,045           6,693,602           

-                          -                           -                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 298,674             617,254             292,739             591,806             
รายไดอ่ื้น 4,013                 6,405                 4,012                 6,325                 
รวมรายได้ 302,687             623,659             296,751             598,131             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 208,010             459,424             206,717             436,459             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 46,876               50,820               46,424               49,369               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 43,982               57,184               43,174               56,334               
รวมค่าใช้จ่าย 298,868             567,428             296,315             542,162             
กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 3,819                 56,231               436                    55,969               
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7.2 (1,413)               (1,913)               -                        -                        
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.2 (972)                  (998)                  -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 2 4,022                 2,590                 5,592                 4,867                 
ตน้ทุนทางการเงิน 2 (9,754)               (17,551)             (9,754)               (15,929)             
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (4,298)               38,359               (3,726)               44,907               
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 284                    (8,254)               320                    (8,283)               
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (4,014)               30,105               (3,406)               36,624               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,094                 -                        4,094                 -                        
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,094                 -                        4,094                 -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 4,094                 -                        4,094                 -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 80                      30,105               688                    36,624               

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (0.003)               0.024                 (0.003)               0.033                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4                        

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า

ท่ีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             30,105                   30,105                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             30,105                   30,105                   

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

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 1,275,028              214,482                 35,291                   8,126                     371,443                 1,904,370              

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             (4,014)                    (4,014)                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             4,094                     4,094                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             80                          80                          

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 1,275,028              214,482                 35,291                   8,126                     371,523                 1,904,450              

-                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5                            

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -
ท่ีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 1,275,028                 214,482               30,936                     262,634              1,783,080           
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                           -                              36,624                36,624                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                               -                           -                              -                          -                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                           -                              36,624                36,624                

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 1,275,028                 214,482               35,291                     318,715              1,843,516           
ขาดทุนสาํหรับงวด -                               -                           -                              (3,406)                 (3,406)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                               -                           -                              4,094                  4,094                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                           -                              688                     688                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 1,275,028                 214,482               35,291                     319,403              1,844,204           

-                               -                           -                              -                          -                          

-                               -                           -                              -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6                         

บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (4,298)                38,359               (3,726)                44,907               
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลง
       จากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 202,307 457,123 200,997             433,953             
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,927 4,967 4,875                 4,904                 
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 3,857                 3,992                 3,857                 3,992                 
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 824                    372                    824                    372                    
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการขายทรัพยสิ์น
      ท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืน 1,641                 1,502                 1,641                 1,502                 
   โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ -                        (1,881)                -                        (1,881)                
   ค่าใชจ่้ายเพ่ือสนบัสนุนนิติบุคคลอาคารชุด -                        984                    -                        984                    
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,413                 1,913                 -                        -                        
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 972                    998                    -                        -                        
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 654                    810                    654                    810                    
   โอนกลบัประมาณการค่าซ่อมแซมบา้นและสาธารณูปโภค (1,069)                (524)                   (980)                   (492)                   
   ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 4,242                 445                    4,236                 417                    
   โอนกลบัประมาณการรับประกนัรายไดแ้ก่กองทรัสต์ -                        (1,162)                -                        (1,162)                
   รายไดด้อกเบ้ีย (3,455)                (2,590)                (5,592)                (4,867)                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,432                 10,069               3,432                 8,447                 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 215,447             515,377             210,218             491,886             
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (424)                   1,107                 (424)                   1,107                 
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (311,432)            (341,344)            (305,162)            (340,734)            
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (532)                   (198)                   (532)                   (198)                   
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (51,809)              (31,877)              (51,814)              (32,049)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (158)                   (26)                     (159)                   (18)                     
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (36,034)              172,671             (40,609)              171,845             
   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 10,054               3,685                 10,074               3,685                 
   เงินมดัจาํและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (6,439)                (46,520)              (7,254)                (47,472)              
   ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (2,671)                (543)                   (2,671)                (487)                   
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,340                 1,094                 2,337                 1,076                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,322                 1,292                 2,279                 1,094                 
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (179,336)            274,718             (183,717)            249,735             
จ่ายภาษีเงินได้ (4,638)                (8,626)                (4,629)                (8,341)                
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (183,974)            266,092             (188,346)            241,394             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

7

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย:  พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง -                        18,290               -                        18,290               
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (66,301)              (7,875)                (56,301)              15,125               
ซ้ือ (ขาย) อาคารและอุปกรณ์ 171                    (55)                     171                    (55)                     
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (66,130)              10,360               (56,130)              33,360               
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน 1,834                 26,840               1,834                 26,840               
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 195,083             -                        195,083             -                        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 17,000               65,000               17,000               65,000               
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 174,218             174,878             174,218             174,878             
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (188,332)            (552,926)            (188,332)            (552,926)            
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว -                        316,200             -                        316,200             
ชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (379,200)            (486,000)            (379,200)            (486,000)            
เงินสดรับจากหน้ีสินจากการขายทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืน -                        167,229             -                        167,229             
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 19,968               111,097             19,968               111,097             
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (1,079)                -                        (1,079)                -                        
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ -                        (5,777)                -                        (5,777)                
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการขายทรัพยสิ์น
   ท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืนและเงินรับล่วงหนา้
   จากลูกคา้ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (2,671)                (26,884)              (2,671)                (26,884)              
ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,052)                (1,089)                (1,052)                (1,089)                
จ่ายดอกเบ้ีย (66,796)              (54,927)              (66,796)              (54,675)              
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (231,027)            (266,359)            (231,027)            (266,107)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (481,131)            10,093               (475,503)            8,647                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 513,274             58,986               505,273             58,372               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 32,143               69,079               29,770               67,019               

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดิน
      และตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 65,906               47,620               65,906               47,620               
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนเน่ืองจากการทาํสญัญาเช่าฉบบัใหม่ 580                    1,308                 580                    1,308                 
   ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนนิติบุคคลอาคารชุด
      โดยการทาํสญัญาเช่าซ้ือ -                        984                    -                        984                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

8                        

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

1 
 

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565   

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียงัคงมีอยู่ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขายอสังหาริมทรัพย ์     
ในโครงการ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และ           
ไดป้รับแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ การบริหารจดัการกระแสเงินสดและเตรียมแผนการจดัหาแหล่ง    
เงินกูย้ืมท่ีเพียงพอ รวมทั้งประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพยป์ระมาณการหน้ีสิน
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ                        
เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และ            
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล        
ฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) โดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั  

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น        
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการ                            
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ีไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัในนโยบายการ
ก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดด้อกเบ้ีย - - 1.57 2.28 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้     
รายไดด้อกเบ้ีย 3.09 1.71 3.09 1.71 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     
รายไดด้อกเบ้ีย 0.93 0.88 0.93 0.88 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 0.09 - 0.09 - 
ค่าบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน    0.33 0.98 0.33 0.98 
รายการธุรกิจกบักรรมการ     
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1.20 0.66 1.20 0.66 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2565 2564 2565 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)   
การร่วมคา้ 1,724 2,162 1,724 2,162 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,724 2,162 1,724 2,162 

ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 20,970 19,401 
การร่วมคา้ 22,018 18,927 22,018 18,927 
บริษทัร่วม 11,595 10,663 11,595 10,663 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,613 29,590 54,583 48,991 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั      
บริษทัยอ่ย - - 14,434 14,434 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 331 1,627 331 1,627 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  331 1,627 14,765 16,061 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน     
กรรมการ 5,373 4,171 5,373 4,171 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5,373 4,171 5,373 4,171 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั มีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม หรือเม่ือผูกู้มี้กระแสเงินสดเพียงพอ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ    
จดัประเภทเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาว เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีความตั้งใจ                     
ท่ีจะเรียกคืนเงินให้กู ้ยืมดังกล่าวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันภายใน 12 เดือนข้างหน้า และคาดว่ากิจการ                         
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอจะช าระคืนเงินกูแ้ก่บริษทัฯไดภ้ายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 
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ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และการเปล่ียนแปลงของบญัชี
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
บริษทั 

 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2565 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 232,622 66,301 - 298,923 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั บริษทัร่วม 75,625 - - 75,625 

รวม  308,247 66,301 - 374,548 
 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2565 

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 130,205 - (10,000) 120,205 
บริษทั ชีวาทยั โฮม ออฟฟิศ จ ากดั บริษทัยอ่ย 500 - - 500 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 232,622 66,301 - 298,923 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั บริษทัร่วม 75,625 - - 75,625 

รวม  438,952 66,301 (10,000) 495,253 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ในเดือนมีนาคม 2565 บริษทัฯกูย้มืเงินจากบริษทั คาเธ่ยลี์สแพลน จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเน่ืองจากมีกรรมการร่วมกนั จ านวน 17 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
และมีก าหนดช าระคืนในเดือนมิถุนายน 2565 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม 
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ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และการเปล่ียนแปลงของ
บญัชีเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2565 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
  (มีกรรมการร่วมกนั) - 17,000 - 17,000 
กรรมการ 65,000 - - 65,000 

รวม 65,000 17,000 - 82,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7.8 7.1 
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 1.0 0.6 
รวม 8.8 7.7 
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3.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม    

2565 
31 ธนัวาคม    

2564 
31 มีนาคม    

2565 
31 ธนัวาคม    

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 15 - 15 - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - 15 - 15 
    3 - 6 เดือน - 36 - 36 
    6 - 12 เดือน 21 1 21 1 
    มากกวา่ 12 เดือน 374 373 374 373 
รวม 410 425 410 425 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
           ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (374) (374) (374) (374) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
   - สุทธิ 36 51 36 51 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,724 2,162 1,724 2,162 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,653 1,624 1,653 1,624 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,611 29,590 54,583 48,991 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 36,988 33,376 57,960 52,777 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 37,024 33,427 57,996 52,828 
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4.  ที่ดนิและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม      

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม      

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 5,546,867 5,377,682 5,248,257 5,078,186 
หอ้งชุดท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืนตามสญัญา 
   บริหารหอ้งชุด  

 
152,565 

 
152,565 

 
152,565 

 
152,565 

รวม 5,699,432 5,530,247 5,400,822 5,230,751 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการของ
กลุ่มบริษทัไปจดจ านองเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กูร้ะยะยาว
ของบริษทัฯซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 5,503 5,375 5,206 5,076 

5.  เงินมัดจ าการซ้ือที่ดิน 

 ในเดือนตุลาคม 2562 บริษัทฯได้จ่ายช าระเงินมัดจ าการซ้ือท่ีดินจ านวน 25.67 ล้านบาทให้แก่บริษทั                     
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อซ้ือท่ีดินจ านวน 2 แปลงส าหรับการพฒันาโครงการ โดยตามท่ีระบุในสญัญา
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 บริษทัคู่สัญญาไดรั้บหนังสือบอกกล่าวทั้งสองฉบบัจากบริษทัฯเป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้แต่ยงัคงไม่ด าเนินการใดๆตามท่ีบริษทัฯร้องขอ 
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 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลแพ่งใหบ้ริษทัคู่สัญญาคืนเงินมดัจ 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 โดยในเดือนมีนาคม 2565 ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้อง โดยปัจจุบนับริษทัฯอยู่ระหว่างการยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัฯเช่ือว่า
บริษทัฯจะไดรั้บคืนเงินมดัจ าการซ้ือท่ีดินและเงินชดเชยค่าความเสียหายเต็มจ านวน จึงพิจารณาไม่บนัทึก      
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินมดัจ าการซ้ือท่ีดินดงักล่าว 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการช าระคืนหุ้นกูร้ะยะยาวจ านวน 85 ลา้นบาทซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน (31 ธนัวาคม 2564: 39 ลา้นบาท) คือ จ านวนเงินสะสมท่ีบริษทัฯจ่ายให้แก่ตวัแทนผูถื้อหุ้นกู้
ระยะยาวคร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 2 เพื่อการช าระคืนหุ้นกูด้งักล่าว ซ่ึงตามเง่ือนไขในขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและ
หนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูร้ะบุวา่ บริษทัฯมีสิทธิในการไถ่ถอนหรือช าระคืนเงินตน้หุน้กูท้ ั้งจ านวน
หรือบางส่วน ซ่ึงการช าระคืนบางส่วนในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่า
หุน้กูท่ี้ตราไวต่้อหน่วย ณ วนัออกหุน้กู ้  

7. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

7.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่าตามบญัชี 
การร่วมคา้ ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2565 2564 2565 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั 9,989 10,205 7,000 7,000 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 18,794 19,991 35,000 35,000 
รวม 28,783 30,196 42,000 42,000 
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7.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อ่ืน 

 2565 2564 2565 2564 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั (216) (155) - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (1,197) (1,758) - - 

รวม (1,413) (1,913) - - 
 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากการร่วมคา้ 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
มูลค่าตามบญัชี                                   

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2565 2564 2565 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั 6,050 7,022 25,000 25,000 
รวม 6,050 7,022 25,000 25,000 
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8.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม 
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน     

เบด็เสร็จอื่น 
 2565 2564 2565 2564 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั (972) (998) - - 
รวม (972) (998) - - 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 

9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯน าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 75 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2564: 76 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัหุน้กูร้ะยะยาวของบริษทัฯ  

10. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวมและ                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม   

2564 
    (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR MOR 4,344 2,510 
ตัว๋แลกเงิน 5.00 - 200,000 - 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (4,230) - 
รวม   200,114 2,510 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย   (928) - 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
   จากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

   
199,186 

 
2,510 
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11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

  
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

 
การช าระคืนเงินตน้ 

31 มีนาคม        
2565 

31 ธนัวาคม     
2564 

    (ตรวจสอบแลว้) 
1. 507 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน

อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุใน
สญัญา และเสร็จส้ินภายใน 72 เดือน 

3,518 3,518 

2. 315 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุใน
สญัญา และเสร็จส้ินภายใน 4 ปี 

1,528 - 

3. 387 
 

ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุ             
ในสญัญา และเสร็จส้ินภายใน 66 เดือน 

877 2,970 

4. 814 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุด     
ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญา      
ซ้ือขายหอ้งชุดและไม่ต ่ากวา่จ านวนเงิน
ตามท่ีระบุในสัญญา และเสร็จส้ินภายใน      
60 เดือน 

183,211 230,969 

5. 885 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุด    
ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญา      
ซ้ือขายหอ้งชุดและไม่ต ่ากวา่จ านวนเงิน
ตามท่ีระบุในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน      
60 เดือน 

14,052 61,516 

6. 702 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุ              
ในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน 48 เดือน 

89,269 120,015 
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(หน่วย: พนับาท) 
  

 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

 
การช าระคืนเงินตน้ 

31 มีนาคม        
2565 

31 ธนัวาคม     
2564 

    (ตรวจสอบแลว้) 
7. 419 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้น        

ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญา       
ซ้ือขายบา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ี
ระบุในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน 48 เดือน 

49,854 70,305 

8. 418 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้น        
ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญา       
ซ้ือขายบา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ี
ระบุในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน 60 เดือน 

100,228 112,438 

9. 428 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุด     
ในอตัราร้อยละ 75 ของราคาตามสญัญาซ้ือ
ขายหอ้งชุดและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินท่ีระบุ
ในสญัญา และเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

290,379 312,758 

 10. 702 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุด     
ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญาซ้ือ
ขายหอ้งชุดและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินท่ีระบุ
ในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน 36 เดือน 

605,820 
 
 
 

438,360 
 
 
 

รวม 1,338,736 1,352,849 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (6,094) (6,766) 

สุทธิ 1,332,642 1,346,083 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (1,130,840) (695,408) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 201,802 650,675 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565          
มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและ 

การเงินเฉพาะกิจการ   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  1,346,083 
บวก: กูเ้พิ่ม  174,218 
          ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  673 
หกั:    จ่ายคืนเงินกู ้  (188,332) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  1,332,642 

เงินกูย้ืมระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีและ MLR ลบอตัราคงท่ี และค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษทัฯต้องปฎิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น            
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และการด ารงสดัส่วนของผูถื้อหุน้หลกั เป็นตน้  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจ านวน 1,542 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 1,729 ลา้นบาท) 

12. หุ้นกู้ระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุน้ (หุน้) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม     

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม     

2564 
      (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
คร้ังท่ี 1/2563 คงท่ีร้อยละ 6.75 2 ปี เม่ือครบก าหนด 15 มกราคม 2565 - 379,200 - 379,200 
คร้ังท่ี 1/2564 คงท่ีร้อยละ 7.25 2 ปี เม่ือครบก าหนด 19 กุมภาพนัธ ์2566 316,200 316,200 316,200 316,200 
คร้ังท่ี 2/2564 คงท่ีร้อยละ 7.50 2 ปี เม่ือครบก าหนด 9 กรกฎาคม 2566 350,000 350,000 350,000 350,000 
คร้ังท่ี 3/2564 คงท่ีร้อยละ 7.50 2 ปี 6 เดือน เม่ือครบก าหนด 30 มกราคม 2567 200,000 200,000 200,000 200,000 
คร้ังท่ี 4/2564 คงท่ีร้อยละ 7.25 2 ปี เม่ือครบก าหนด 24 ธนัวาคม 2566 400,000 400,000 400,000 400,000 
หุน้กูป้ระเภทมีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ      
คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 7.00 2 ปี เม่ือครบก าหนด 16 กรกฎาคม 2565 677,500 677,500 575,875 575,875 
     1,943,700 2,322,900 1,842,075 2,221,275 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย      (14,885) (18,742) 
รวมหุน้กูร้ะยะยาว       1,827,190 2,202,533 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี      (887,938) (952,096) 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี    939,252 1,250,437 
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 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูร้ะยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,202,533 
 บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ 3,857 
 หกั: ช าระคืน (379,200) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 1,827,190 

 ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ ากัด          
บางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผลและการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์
ส าคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง การผดิช าระหน้ีเงินกู ้เป็นตน้  

 ทั้งน้ีบริษทัฯมีสิทธิในการไถ่ถอนหรือช าระคืนเงินตน้หุ้นกูท้ั้งจ านวนหรือบางส่วนของหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2563 
ชุดท่ี 2 หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2564 และหุน้กูค้ร้ังท่ี 4/2564 ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ี
ของผู ้ออกหุ้นกู้และผู ้ถือหุ้นกู้ นอกจากน้ี หุ้นกู้คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 2 มีหลักประกันเป็นท่ีดินพร้อม                 
ส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีจ านวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัของท่ีประชุมสามญัประจ าปี      
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯจ านวนรวม 2,658 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 2,279 ลา้นบาท) 

 

13. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ส่วนงานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์และกลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย   

14. เคร่ืองมือทางการเงิน 

14.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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14.2 ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือท่ีดนิและก่อสร้างโครงการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือท่ีดินและก่อสร้าง
โครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม               
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

สญัญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 226 131 226 131 
สญัญาซ้ือท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการในอนาคต 244 224 244 224 

15.2 การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ
คงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม
2565 

31 ธนัวาคม    
2564 

31 มีนาคม
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุง 
   สาธารณูปโภค 343 343 342 342 
หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค ้าประกนัการจ่าย 
   ช าระเงินให้กบัเจา้หน้ี 1 1 1 1 
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15.3 คดฟ้ีองร้อง 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทถูกฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ เก่ียวกับการผิดสัญญา การเลิกสัญญา                  
การเรียกเงินคืนและค่าเสียหาย ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมเป็นจ านวนเงินประมาณ 10.66 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2564: 13.74 ลา้นบาท) และคดียงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ซ่ึงผลของคดี     
ยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่า      
กลุ่มบริษทัจะไม่ไดรั้บผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว 

16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

16.1 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯประจ าปี 2565 มีมติอนุมติัเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

1. การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.0259 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 33 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือน
เมษายน 2565 

2. การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“หุ้นกู้          
แปลงสภาพท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม”) จ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 300,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 
บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกูแ้ปลงสภาพ มูลค่าท่ีเสนอขายรวมทั้งส้ินไม่เกิน 300 ลา้นบาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรร 4,251 
หุ้นเดิมต่อ 1  หน่วยหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หากมีเศษจากการค านวณให้ตดัท้ิงทุกกรณี โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
รายใดท่ีถือหุ้นต ่ากว่า 4,251 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพตามสิทธิได ้(แต่สามารถจองซ้ือเกิน
สิทธิของตนได)้ และผูถื้อหุ้นเดิมรายท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรสามารถจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพตามสิทธิ
นอ้ยกว่าสิทธิหรือเกินสิทธิของตนได ้หรือสละสิทธิไม่จองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีก็ได ้
โดยบริษทัฯจะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือตามสิทธิจนครบถว้นก่อน หากมีหุ้นกู้      
แปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรตามสิทธิ บริษทัฯจะจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูถื้อหุ้น          
ท่ีจองซ้ือและช าระเงินค่าหุ้นกูแ้ปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือ          
ใหจ้ดัสรร) ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1) ในกรณีที่จ  านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ผูถ้ือหุน้เดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนมากกวา่
จ านวนหุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ให้จดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเหลือในระหวา่ง   
ผูถ้ือหุ้นเดิมที่ไดจ้องซ้ือเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผูถ้ือหุ้นที่จองซ้ือ
เกินสิทธิแต่ละราย โดยการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวให้ด าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มีหุน้กู้
แปลงสภาพเหลือให้จดัสรร 
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2) ในกรณีที่จ  านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ผูถ้ือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนนอ้ยกวา่
จ านวนหุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนที่เหลือดงักล่าว ให้จดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนที่เหลือใหแ้ก่            
ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือเกินสิทธิและช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพทุกราย 

3. การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังที่ 2 (CHEWA-W2) 
จ านวนไม่เกิน 300 ลา้นหน่วย ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริษทัฯที่จองซ้ือและไดร้ับจดัสรรหุ ้นกู  ้         
แปลงสภาพตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผูถ้ ือหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า                        
ในอตัราส่วน 1 หน่วยหุ้นกูแ้ปลงสภาพต่อ 1,000 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังที่ 2 (CHEWA-W2) 
โดยใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น และมีราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 1.20 บาทต่อหุน้ 
(ยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิ)  

4. การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ านวน 1,032,664,424 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
2,307,692,307 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,307,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็น 1,275,027,883 หุ ้น มูลค่า           
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการตดัหุน้ท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหก้บั   
ผูถ้ือหุ ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี  2561 จ านวน 
282,664,196 หุ ้น และหุ้นที่เหลือจากการรองรับหุ้นปันผลอีกจ านวน 928 หุ ้น รวมถึงหุ ้นรองรับ            
ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 (CHEWA-W1) 
ที่ครบก าหนดอายไุปเมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 749,999,300 หุ้น รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 
1,032,664,424 หุ้น 

5. การเพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ านวนรวม  550 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  1,825,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,825,027,883 หุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 550 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ านวน 250 ลา้นหุ้น และการออกเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 2 (CHEWA-W2) จ านวน 300 ลา้นหุ้น  
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6. การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 550 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการออก
เสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ และการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ
คร้ังท่ี 2 (CHEWA-W2) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ านวนรวมทั้งส้ิน     
ไม่เกิน 250 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้ ้นละ 1 บาท คิดเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ านวนรวมทั้งส้ิน        
ไม่เกิน 300,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกูแ้ปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขาย
รวมทั้งส้ินไม่เกิน 300 ลา้นบาท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯที่มีสิทธิไดร้ับการจดัสรรตาม
สัดส่วนการถือหุ ้น  (Right Offering) โดยก าหนดอตัราส่วนการแปลงสภาพ  1 หน่วยหุน้กู  ้        
แปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได้ 833 หุ้น ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 1.20 บาทต่อหุน้ 
ทั้งน้ี ราคาและอตัราแปลงสภาพดังกล่าวเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
และอาจเปลี่ยนแปลงไดอ้นัเน่ืองมาจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเง่ือนไขที่จะไดก้ าหนดไว้
ในขอ้ก าหนดสิทธิต่อไป 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัฯคร้ังที่ 2 (CHEWA-W2) จ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 300 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ     
1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่
(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน  1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อ  1,000 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (CHEWA-W2) คิดเป็นจ านวนไม่เกิน 300 ลา้นหน่วย 

16.2 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั มีผูแ้ทน
ผูถื้อหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
จ านวนหน่วย 
(พนัหน่วย) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

1/2565 คงท่ีร้อยละ 6.90 2 ปี เม่ือครบก าหนด 22 เมษายน 2567 350 350 

ทั้งน้ีบริษทัฯไดรั้บเงินจากการออกหุน้กูด้งักล่าวจ านวน 350 ลา้นบาทแลว้ในวนัท่ี 22 เมษายน 2565 

16.3 ในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษทัฯไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงในวงเงินจ านวน 310 ลา้นบาท 
เพื่อจ่ายช าระคืนหน้ีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน โดยสญัญาเงินกูด้งักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR + 0.55 ต่อปี 
มีก าหนดช าระคืนเงินกูต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา และตอ้งช าระคืนทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2569 
และบริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯไปจดจ านองเป็นหลกัประกนัการกูย้ืม
ตามสญัญาเงินกูย้มืขา้งตน้ ปัจจุบนับริษทัฯยงัไม่ไดเ้บิกเงินกูจ้ากสญัญาเงินกูย้มืดงักล่าว 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

19 
 

17. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 
2565 
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