
 

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั             

ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั 

(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ        

ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้      

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.1 เก่ียวกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของ         

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียงัคงมีอยู ่และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึงกิจกรรม

ทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขายอสงัหาริมทรัพยใ์นโครงการ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั         

มีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว รวมทั้งประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ

สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และไดป้รับแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ 

การบริหารจดัการกระแสเงินสดและเตรียมแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุป    

อยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 

 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2565 

 



บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 154,816                  513,274                   153,024              505,273              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 44,461                    33,427                     66,930                52,828                
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 4 5,416,791               5,530,247                5,123,593           5,230,751           
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง 12,514                    9,258                       12,514                9,258                  
เงินมดัจ าการซ้ือท่ีดิน 5 25,665                    25,665                     25,665                25,665                
สินทรัพยท่ี์รับรู้จากตน้ทุนในการไดม้า
   ซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 24,702                    22,383                     24,702                22,382                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6 187,361                  119,001                   185,330              116,960              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,866,310               6,253,255                5,591,758           5,963,117           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 6,692                      6,692                       6,692                  6,692                  
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 361,998                  308,247                   484,558              438,952              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                               68,594                68,594                
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 33,475                    30,196                     42,000                42,000                
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 5,969                      7,022                       25,000                25,000                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 75,047                    76,184                     75,047                76,184                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19,391                    22,621                     16,387                19,523                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7,213                      8,140                       7,213                  8,140                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,943                      10,740                     9,803                  10,591                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,919                    31,187                     28,779                29,142                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,047                      5,984                       5,731                  5,667                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 556,694                  507,013                   769,804              730,485              
รวมสินทรัพย์ 6,423,004               6,760,268                6,361,562           6,693,602           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 10 233,512                  2,510                       233,512              2,510                  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 59,500                    65,000                     59,500                65,000                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 429,582                  426,612                   444,528              438,921              
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 97,139                    99,122                     95,668                97,632                
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 861,076                  695,408                   861,076              695,408              
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 551,231                  952,096                   551,231              952,096              
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 2,119                      3,211                       2,119                  3,211                  
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 25,528                    48,288                     13,042                37,142                
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 393,429                  363,925                   393,429              363,925              
หน้ีสินจากการขายทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืน
   และขายคืนท่ีครบก าหนดภายในหน่ึงปี 193,940                  79,323                     193,940              79,323                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,102                    915                          17,039                -                          
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 29,705                    25,234                     28,248                24,238                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,591                    9,815                       10,559                9,780                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,904,454               2,771,459                2,903,891           2,769,186           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 205,188                  650,675                   205,188              650,675              
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 12 1,286,728               1,250,437                1,286,728           1,250,437           
หน้ีสินจากการขายทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืน
   และขายคืน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                             111,172                   -                          111,172              
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,796                      5,849                       5,796                  5,849                  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13,628                    17,438                     13,628                17,438                
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 10,974                    20,047                     10,480                19,566                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,792                    16,794                     14,792                16,794                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,669                      12,027                     7,823                  8,969                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,546,775               2,084,439                1,544,435           2,080,900           
รวมหนีสิ้น 4,451,229               4,855,898                4,448,326           4,850,086           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,825,027,883 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2564: หุน้สามญั 2,307,692,307 หุน้ 
            มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 13 1,825,028               2,307,692                1,825,028           2,307,692           
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 1,275,027,883 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,275,028               1,275,028                1,275,028           1,275,028           
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 214,482                  214,482                   214,482              214,482              
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย
      - บริษทัฯ 35,291                    35,291                     35,291                35,291                
      - บริษทัยอ่ย 8,126                      8,126                       -                          -                          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 438,848                  371,443                   388,435              318,715              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,971,775               1,904,370                1,913,236           1,843,516           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,423,004               6,760,268                6,361,562           6,693,602           

-                         -                           -                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 880,164            530,430            880,201            503,890            
รายไดอ่ื้น 4,418                11,335              4,290                11,264              
รวมรายได้ 884,582            541,765            884,491            515,154            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 635,082            394,706            632,306            372,496            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 75,411              58,428              74,933              56,717              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 43,196              40,472              41,585              39,345              
รวมค่าใช้จ่าย 753,689            493,606            748,824            468,558            
ก าไรจากการด าเนนิงาน 130,893            48,159              135,667            46,596              
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 7.2 4,692                (2,182)               -                       -                       
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 8.2 (81)                    (1,066)               -                       -                       
รายไดท้างการเงิน 2 4,681                2,745                6,168                4,767                
ตน้ทนุทางการเงิน 2 (11,940)             (22,278)             (11,940)             (22,277)             
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 128,245            25,378              129,895            29,086              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (27,897)             (5,717)               (27,840)             (5,747)               
ก าไรส าหรับงวด 100,348            19,661              102,055            23,339              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                       -                       -                       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 100,348            19,661              102,055            23,339              

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 0.08                  0.02                  0.08                  0.02                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4                       

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,178,838         1,147,684         1,172,940         1,095,696         
รายไดอ่ื้น 8,431                17,740              8,302                17,589              
รวมรายได้ 1,187,269         1,165,424         1,181,242         1,113,285         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 843,092            854,130            839,023            808,955            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 122,287            109,248            121,357            106,086            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 87,178              97,656              84,759              95,679              
รวมค่าใช้จ่าย 1,052,557         1,061,034         1,045,139         1,010,720         
ก าไรจากการด าเนนิงาน 134,712            104,390            136,103            102,565            
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 7.2 3,279                (4,095)               -                       -                       
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 8.2 (1,053)               (2,064)               -                       -                       
รายไดท้างการเงิน 2 8,703                5,335                11,760              9,634                
ตน้ทนุทางการเงิน 2 (21,694)             (39,829)             (21,694)             (38,206)             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 123,947            63,737              126,169            73,993              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (27,613)             (13,971)             (27,520)             (14,030)             
ก าไรส าหรับงวด 96,334              49,766              98,649              59,963              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรขาดทนุในภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,094                -                       4,094                -                       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,094                -                       4,094                -                       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด 4,094                -                       4,094                -                       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 100,428            49,766              102,743            59,963              

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 0.08                  0.02                  0.08                  0.02                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5                       

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

ก าไรสะสม
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่

ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,275,028               214,482                  30,936                    8,126                      332,312                  1,860,884               
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              49,766                    49,766                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              49,766                    49,766                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                              -                              -                              (26,648)                  (26,648)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 1,275,028               214,482                  30,936                    8,126                      355,430                  1,884,002               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 1,275,028               214,482                  35,291                    8,126                      371,443                  1,904,370               
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              96,334                    96,334                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              4,094                      4,094                      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              100,428                  100,428                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                              -                              -                              (33,023)                  (33,023)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 1,275,028               214,482                  35,291                    8,126                      438,848                  1,971,775               

-                              -                              -                              -                              -                              -                              

-                              -                              -                              -                              -                              -                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6                             

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ -
ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,275,028                214,482               30,936                    262,634              1,783,080           
ก าไรส าหรับงวด -                              -                          -                             59,963                59,963                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                          -                             -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                          -                             59,963                59,963                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                          -                             (26,648)              (26,648)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 1,275,028                214,482               30,936                    295,949              1,816,395           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 1,275,028                214,482               35,291                    318,715              1,843,516           
ก าไรส าหรับงวด -                              -                          -                             98,649                98,649                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                          -                             4,094                  4,094                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                          -                             102,743              102,743              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                              -                          -                             (33,023)              (33,023)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 1,275,028                214,482               35,291                    388,435              1,913,236           

-                              -                          -                             -                         -                         

-                              -                          -                             -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

7                        

บริษทั ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 123,947             63,737               126,169             73,993               
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยล์ดลง
       จากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 844,265             853,282             833,690             802,311             
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 8,906                 10,379               8,802                 10,252               
   คา่ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ 8,101                 7,827                 8,101                 7,827                 
   คา่ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงิน 6,207                 1,306                 6,207                 1,306                 
   คา่ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการขายทรัพยสิ์น
      ท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืน 3,445                 2,596                 3,445                 2,596                 
   โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของมูลคา่โครงการ -                         (1,881)                -                         (1,881)                
   ก  าไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า -                         (15)                     -                         (15)                     
   คา่ใชจ่้ายเพ่ือสนบัสนุนนิติบุคคลอาคารชุด -                         984                    -                         984                    
   ส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (3,279)                4,095                 -                         -                         
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,053                 2,064                 -                         -                         
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ -                         271                    -                         271                    
   คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -                         128                    -                         128                    
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,308                 1,621                 1,308                 1,621                 
   ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 1,088                 -                         179                    -                         
   ประมาณการคา่ซ่อมแซมบา้นและสาธารณูปโภค (โอนกลบั) 354                    (946)                   802                    (1,026)                
   ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 1,141                 986                    1,128                 922                    
   โอนกลบัประมาณการรับประกนัรายไดแ้ก่กองทรัสต์ (2,324)                (2,324)                (2,324)                (2,324)                
   รายไดด้อกเบ้ีย (8,703)                (5,335)                (11,760)              (9,634)                
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,941                 20,823               3,941                 19,201               
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 989,450             959,598             979,688             906,532             
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (2,385)                1,127                 (2,385)                1,126                 
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (594,686)            (449,032)            (590,408)            (448,906)            
   เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง (3,256)                (608)                   (3,256)                (608)                   
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (70,679)              (93,033)              (70,690)              (92,985)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (63)                     240                    (64)                     242                    
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9,531                 61,807               12,168               62,998               
   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง (1,983)                9,903                 (1,964)                9,924                 
   เงินมดัจ าและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (22,760)              (71,917)              (24,100)              (72,769)              
   ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (4,860)                (627)                   (4,860)                (571)                   
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 776                    2,534                 779                    2,512                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,358)                4,320                 (1,146)                3,919                 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 296,727             424,312             293,762             371,414             
จ่ายภาษีเงินได้ (14,184)              (14,851)              (13,144)              (14,337)              
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 282,543             409,461             280,618             357,077             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

8                        

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย:  พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง -                         15,931               -                         15,931               
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (53,751)              (33,295)              (45,606)              (3,895)                
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (2,235)                (94)                     (2,235)                (94)                     
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 54                      29                      43                      28                      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (55,932)              (17,429)              (47,798)              11,970               
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน 33,226               31,776               33,226               31,776               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 200,000             -                         200,000             -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5,500)                85,000               (5,500)                85,000               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 754,396             622,218             754,396             622,218             
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,037,407)         (1,160,630)         (1,037,407)         (1,160,630)         
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 350,000             316,200             350,000             316,200             
ช าระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (717,950)            (486,000)            (717,950)            (486,000)            
เงินสดรับจากหน้ีสินจากการขายทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืน -                         197,702             -                         197,702             
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 19,968               225,906             19,968               225,906             
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงิน (3,415)                (9,420)                (3,415)                (9,420)                
เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ (4,725)                (5,778)                (4,725)                (5,778)                
เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการขายทรัพยสิ์น
   ท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืนและเงินรับล่วงหนา้
   จากลูกคา้ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย -                         (42,177)              -                         (42,177)              
จ่ายเงินปันผล (33,023)              (26,648)              (33,023)              (26,648)              
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (2,029)                (2,264)                (2,029)                (2,264)                
จ่ายดอกเบ้ีย (138,610)            (120,105)            (138,610)            (118,343)            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (585,069)            (374,220)            (585,069)            (372,458)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (358,458)            17,812               (352,249)            (3,411)                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 513,274             58,986               505,273             58,372               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 154,816             76,798               153,024             54,961               

-                         -                         
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดิน
      และตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 136,124             101,029             136,124             101,029             
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนเน่ืองจากการท าสัญญาเช่าฉบบัใหม่ 580                    1,308                 580                    1,308                 
   คา่ใชจ่้ายสนบัสนุนนิติบุคคลอาคารชุด
      โดยการท าสัญญาเช่าซ้ือ -                         984                    -                         984                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565   

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียงัคงมีอยู่ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขายอสังหาริมทรัพย ์     
ในโครงการ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว รวมทั้ง
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ือง และไดป้รับแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ การบริหารจดัการกระแสเงินสดและเตรียม
แผนการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารจะใชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง 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 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดด้อกเบ้ีย - - 1.50 2.02 
ซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง - - 6.22 5.00 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้         
รายไดด้อกเบ้ีย 3.68 1.81 3.68 1.81 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     
รายไดด้อกเบ้ีย 0.95 0.91 0.95 0.91 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 0.19 - 0.19 - 
ค่าบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน  0.36 0.46 0.36 0.46 
รายการธุรกิจกบักรรมการ     
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1.21 1.36 1.21 1.36 
รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด 10.50 - 10.50 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดด้อกเบ้ีย - - 3.07 4.30 
ซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง - - 6.22 5.00 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้     
รายไดด้อกเบ้ีย 6.77 3.52 6.77 3.52 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     
รายไดด้อกเบ้ีย 1.88 1.79 1.88 1.79 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 0.28 - 0.28 - 
ค่าบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน  0.69 0.89 0.69 0.89 
รายการธุรกิจกบักรรมการ     
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2.41 2.02 2.41 2.02 
รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด 10.50 - 10.50 - 

 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2565 2564 2565 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)   
การร่วมคา้ 3,885 2,162 3,885 2,162 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,885 2,162 3,885 2,162 

ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 3)   
บริษทัยอ่ย - - 22,469 19,401 
การร่วมคา้ 25,699 18,927 25,699 18,927 
บริษทัร่วม 12,540 10,663 12,540 10,663 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,239 29,590 60,708 48,991 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั      
บริษทัยอ่ย - - 20,008 14,434 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 56 1,627 56 1,627 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  56 1,627 20,064 16,061 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2565 2564 2565 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน     
กรรมการ 6,580 4,171 6,580 4,171 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6,580 4,171 6,580 4,171 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั มีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม หรือเม่ือผูกู้มี้กระแสเงินสดเพียงพอ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ    
จดัประเภทเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาว เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีความตั้งใจ                     
ท่ีจะเรียกคืนเงินให้กู ้ยืมดังกล่าวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันภายใน 12 เดือนข้างหน้า และคาดว่ากิจการ                         
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอจะช าระคืนเงินกูแ้ก่บริษทัฯไดภ้ายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และการเปล่ียนแปลงของบญัชี
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
บริษทั 

 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2565 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 232,622 66,701 (14,700) 284,623 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั บริษทัร่วม 75,625 1,750 - 77,375 

รวม  308,247 68,451 (14,700) 361,998 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2565 

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั บริษทัยอ่ย 130,205 3,300 (11,235) 122,270 
บริษทั ชีวาทยั โฮม ออฟฟิศ จ ากดั บริษทัยอ่ย 500 - (210) 290 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั การร่วมคา้ 232,622 66,701 (14,700) 284,623 
บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั บริษทัร่วม 75,625 1,750 - 77,375 

รวม  438,952 71,751 (26,145) 484,558 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯกูย้ืมเงินจากบริษทั คาเธ่ยลี์สแพลน จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เน่ืองจากมีกรรมการร่วมกัน คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ าประกันและยอดคงเหลือ              
มีก าหนดช าระคืนในเดือนกนัยายน 2565 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และการเปล่ียนแปลง
ของบญัชีเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2565 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
  (มีกรรมการร่วมกนั) - 22,000 (17,000) 5,000 
กรรมการ 65,000 - (10,500) 54,500 

รวม 65,000 22,000 (27,500) 59,500 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด   

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13.5 7.8 21.3 14.9 
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 1.2 0.6 2.2 1.2 
รวม 14.7 8.4 23.5 16.1 

3.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน    

2565 
31 ธนัวาคม    

2564 
30 มิถุนายน    

2565 
31 ธนัวาคม    

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 15 - 15 - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  639 15 639 15 
    3 - 6 เดือน - 36 - 36 
    6 - 12 เดือน 18 1 18 1 
    มากกวา่ 12 เดือน 374 373 374 373 
รวม 1,046 425 1,046 425 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
           ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (374) (374) (374) (374) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
   - สุทธิ 672 51 672 51 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,885 2,162 3,885 2,162 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,665 1,624 1,665 1,624 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,239 29,590 60,708 48,991 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 43,789 33,376 66,258 52,777 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 44,461 33,427 66,930 52,828 
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4.  ที่ดนิและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม      

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม      

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 5,264,226 5,377,682 4,971,028 5,078,186 
หอ้งชุดท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืนตามสญัญา 
   บริหารหอ้งชุด  

 
152,565 

 
152,565 

 
152,565 

 
152,565 

รวม 5,416,791 5,530,247 5,123,593 5,230,751 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการ
ของกลุ่มบริษทัไปจดจ านองเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู ้   
ระยะยาวของบริษทัฯซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 5,246 5,375 4,953 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 57 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 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2565 2564 2565 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั 9,879 10,205 7,000 7,000 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 23,596 19,991 35,000 35,000 
รวม 33,475 30,196 42,000 42,000 

 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

9 
 

7.2     ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

 2565 2564 2565 2564 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั (110) (133) - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 4,802 (2,049) - - 

รวม 4,692 (2,182) - - 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

 2565 2564 2565 2564 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั (326) (288) - - 
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 3,605 (3,807) - - 

รวม 3,279 (4,095) - - 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับ
จากการร่วมคา้ 
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7.3 รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในการร่วมคา้มีดงัน้ี 

 บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั 

 ในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษทัฯไดท้ าขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุ้นของบริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั (ผูร่้วมทุน) โดยใน
ขอ้ตกลงดงักล่าวระบุวา่ ผูร่้วมทุนตกลงยนิยอมสละสิทธิการรับผลก าไรจากการด าเนินงานและผลตอบแทน
ท่ีไดม้าจากการประกอบกิจการอ่ืนใดๆ ในบริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั และให้บริษทัฯเป็นผูรั้บผลก าไรและ
ผลตอบแทนดงักล่าวแทนทั้งจ านวน อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่บริษทัฯและผูร่้วมทุน
ยงัมีอ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อผลตอบแทนนั้นร่วมกนัเหมือนเดิม 
ดงันั้น บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั จึงยงัคงมีสถานะเป็นการร่วมคา้ ทั้งน้ี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนใน
บริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั ตามสัดส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีบริษทัฯจะไดรั้บจากบริษทั ชีวา ฮาร์ท จ ากดั ตั้งแต่
วนัท่ีขอ้ตกลงดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
มูลค่าตามบญัชี                                   

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2565 2564 2565 2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั 5,969 7,022 25,000 25,000 
รวม 5,969 7,022 25,000 25,000 

8.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม 
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน     

เบด็เสร็จอื่น 
 2565 2564 2565 2564 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั (81) (1,066) - - 
รวม (81) (1,066) - - 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 2565 2564 2565 2564 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จ ากดั (1,053) (2,064) - - 
รวม (1,053) (2,064) - - 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับ
จากบริษทัร่วม 

9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2565 บริษัทฯน าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวน                              
75 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 76 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัหุน้กูร้ะยะยาวของบริษทัฯ  

10.      เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวมและ                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม   

2564 
    (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR MOR 35,736 2,510 
ตัว๋แลกเงิน 5.00 - 200,000 - 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (1,824) - 

รวม   233,912 2,510 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย   (400) - 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
   จากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

   
233,512 

 
2,510 
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11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

  
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

 
การช าระคืนเงินตน้ 

30 มิถุนายน  
2565 

31 ธนัวาคม     
2564 

    (ตรวจสอบแลว้) 
1. 507 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน

อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุ       
ในสญัญา และเสร็จส้ินภายใน 72 เดือน 

- 3,518 

2. 387 
 

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

980 2,970 

3. 814 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุด     
ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญา      
ซ้ือขายหอ้งชุดและไม่ต ่ากวา่จ านวนเงิน
ตามท่ีระบุในสัญญา และเสร็จส้ินภายใน      
60 เดือน 

120,718 230,969 

4. 885 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุด    
ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญา      
ซ้ือขายหอ้งชุดและไม่ต ่ากวา่จ านวนเงิน
ตามท่ีระบุในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน      
60 เดือน 

94,090 61,516 

5. 702 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากวา่จ านวนเงินตามท่ีระบุ              
ในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน 48 เดือน 

5,686 120,015 

6. 419 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้น        
ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญา       
ซ้ือขายบา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ี
ระบุในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน 48 เดือน 

24,799 70,305 
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(หน่วย: พนับาท) 

  
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินกู ้

วงเงินกู ้
(ลา้นบาท) 

 
การช าระคืนเงินตน้ 

30 มิถุนายน  
2565 

31 ธนัวาคม     
2564 

    (ตรวจสอบแลว้) 
7. 418 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้น        

ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญา       
ซ้ือขายบา้นและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินตามท่ี
ระบุในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน 60 เดือน 

88,663 112,438 

8. 428 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุด     
ในอตัราร้อยละ 75 ของราคาตามสญัญาซ้ือ
ขายหอ้งชุดและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินท่ีระบุ
ในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

- 312,758 
 
 
 

9. 
 
 
 

702 
 
 
 

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

436,766 
 
 

 

438,360 
 
 

10. 50 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองบา้นใน
อตัราร้อยละ 50 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
บา้นและไม่ต ่ากวา่จ านวนเงินท่ีระบุ             
ในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน 36 เดือน 

50,000 - 

11. 310 ช าระคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุดใน
อตัราร้อยละ 90 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย
หอ้งชุดและไม่ต ่ากว่าจ านวนเงินท่ีระบุ         
ในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน                   
เดือนมีนาคม 2569 

248,136 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

รวม 1,069,838 1,352,849 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (3,574) (6,766) 

สุทธิ 1,066,264 1,346,083 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (861,076) (695,408) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 205,188 650,675 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565          
มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและ 

การเงินเฉพาะกิจการ   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  1,346,083 
บวก: กูเ้พิ่ม  754,396 
          ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  5,528 
หกั:    จ่ายคืนเงินกู ้  (1,037,407) 
          จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  (2,336) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  1,066,264 

เงินกูย้ืมระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีและ MLR ลบอตัราคงท่ี และค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัฯและการร่วมคา้ 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษทัฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น            
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและ
การด ารงสดัส่วนของผูถื้อหุน้หลกั เป็นตน้  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 1,243 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 1,729 ลา้นบาท) 

12. หุ้นกู้ระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุน้ (หุน้) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม     

2564 
30 มิถุนายน 

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 
คร้ังท่ี 1/2565 คงท่ีร้อยละ 6.90 2 ปี เม่ือครบก าหนด 22 เมษายน 2567 350,000 - 350,000 - 
หุน้กูป้ระเภทมีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ      
คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 7.00 2 ปี เม่ือครบก าหนด 16 กรกฎาคม 2565 677,500 677,500 237,125 575,875 
     2,293,700 2,322,900 1,853,325 2,221,275 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย      (15,366) (18,742) 
รวมหุน้กูร้ะยะยาว       1,837,959 2,202,533 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี      (551,231) (952,096) 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี    1,286,728 1,250,437 
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 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูร้ะยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,202,533 
บวก:  ออกหุน้กู ้ 350,000 
บวก:  ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ 8,101 
หกั: ช าระคืน (717,950) 
หกั:  จ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (4,725) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 1,837,959 

 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 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีจ านวนหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัของท่ีประชุมสามญัประจ าปี      
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯจ านวนรวม 2,647 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 2,279 ลา้นบาท) 
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13. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุน
ของบริษทัฯดงัน้ี 

1. 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           
ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยการตดัหุ้นท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กบัผู ้
ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที ่ประชุมสามญัผูถ้ ือหุ ้นประจ าปี  2561 จ านวน  
282,664,196 หุ ้น และหุ้นที่เหลือจากการรองรับหุน้ปันผลอีกจ 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 หุ ้น ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์        
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2565 

2. 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
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังที่ 2 (CHEWA-W2) จ านวน 300 ลา้นหุ้น ทั้งน้ีบริษทัฯ    
ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2565  

รายการกระทบยอดจ านวนหุน้สามญัจดทะเบียน 
 (หน่วย: หุน้) 

 งบการเงินรวมและ                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้สามญัจดทะเบียน  
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,307,692,307 
ลดทุนในระหวา่งงวด (1,032,664,424) 
เพิ่มทุนในระหวา่งงวด 550,000,000 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 1,825,027,883 
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14. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ส่วนงานธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์และกลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย   

15. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้                        

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564 26.65 0.0209 
เงินปันผลประจ าปี 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้                        

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 33.02 0.0259 

16. เคร่ืองมือทางการเงิน 

16.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

16.2 ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือท่ีดนิและก่อสร้างโครงการ 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาซ้ือท่ีดินและ     
ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม               
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สญัญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 202 131 188 131 
สญัญาซ้ือท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการในอนาคต 344 224 344 224 
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17.2   การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคาร           
ในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษทัฯคงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม    

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุง 
   สาธารณูปโภค 352 343 352 342 
หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค ้าประกนัการจ่าย 
   ช าระเงินให้กบัเจา้หน้ี 1 1 1 1 

17.3 คดฟ้ีองร้อง 

 ในงวดปัจจุบนั คดีฟ้องร้องตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 41.3 ในงบการเงิน
รวมประจ าปี 2564 มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) ในเดือนกนัยายนและธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง 2 คดี โดยโจทก์
เรียกร้องให้บริษทัฯร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายเป็นจ านวนเงิน
รวมประมาณ 0.6 ลา้นบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ศาลชั้นตน้พิพากษาคดีท่ี 1 ให้บริษทัฯชดใช้
ค่าเสียหายจ านวน 0.18 ลา้นบาทแก่โจทก์ ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ให้บริษทัฯ
ชดใช้ค่าเสียหายจ านวน 0.18 ลา้นบาทแก่โจทก์ ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากคดีความจ านวน 0.18 ลา้นบาทไวแ้ลว้ และให้คดีถือเป็นท่ีส้ินสุด ส าหรับคดีท่ี 2 ยงัอยู่ใน
ระหวา่งการด าเนินการตามกระบวนการยติุธรรม อยา่งไรกต็าม ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายและฝ่าย
บริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไม่ไดรั้บผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว 

2)   ศาลชั้นต้นตัดสินพิพากษาคดีแพ่งเก่ียวกับการท าผิดสัญญา การเลิกสัญญา การเรียกเงินคืนและ
ค่าเสียหายรวม 3 คดี โดยศาลชั้นตน้พิพากษาให้บริษทัฯจ่ายชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์รวม 1.22 ลา้น
บาท และบริษัทฯได้ช าระเงินคืนแก่โจทก์เรียบร้อยแล้ว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯและ       
บริษทัยอ่ยมีคดีความเก่ียวกบัการผิดสัญญา การเลิกสัญญา การเรียกเงินคืนและค่าเสียหายท่ีอยูร่ะหวา่ง
การยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้รวม 2 คดี ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.42 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 2.74 ลา้นบาท) ทั้งน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อหน้ีสิน
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความทั้งหมดรวมจ านวน 1.08 ลา้นบาทในงบการเงินแลว้ (31 ธันวาคม 2564:   
ไม่มี) 
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18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2565 บริษทัฯช าระคืนเงินตน้คงเหลือของหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 2 ซ่ึงเป็นหุ้นกู้
ประเภทมีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิจ านวน 677,500 หน่วย ในราคาหน่วยละ 350 บาท เป็นจ านวนเงิน
รวม 237.13 ลา้นบาท 

19. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 
2565 
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