
 

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 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  

 

 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2565 



บริษทั ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 กันยายน 2565
(หน่วย: พนับาท)

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74,839                   513,274                   73,617                505,273              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 60,848                   33,427                     84,903                52,828                
ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 4 5,511,780              5,530,247                5,213,782           5,230,751           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 14,340                   9,258                       14,340                9,258                  
เงินมดัจาํการซ้ือท่ีดิน 5 37,665                   25,665                     37,665                25,665                
สินทรัพยท่ี์รับรู้จากตน้ทุนในการไดม้า

   ซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 24,621                   22,383                     24,621                22,382                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 99,088                   119,001                   98,632                116,960              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,823,181              6,253,255                5,547,560           5,963,117           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 6,692                     6,692                       6,692                  6,692                  
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 361,998                 308,247                   490,558              438,952              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                              68,594                68,594                
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 31,696                   30,196                     42,000                42,000                
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 5,913                     7,022                       25,000                25,000                
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8 74,469                   76,184                     74,469                76,184                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17,096                   22,621                     14,140                19,523                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6,482                     8,140                       6,482                  8,140                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,537                     10,740                     9,402                  10,591                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,419                   31,187                     28,206                29,142                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,498                     5,984                       5,526                  5,667                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 551,800                 507,013                   771,069              730,485              
รวมสินทรัพย์ 6,374,981              6,760,268                6,318,629           6,693,602           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

1                         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 9 222,239                 2,510                       222,239              2,510                  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 174,500                 65,000                     174,500              65,000                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 521,847                 426,612                   537,957              438,921              
เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง 95,670                   99,122                     94,894                97,632                
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 806,610                 695,408                   806,610              695,408              
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 662,536                 952,096                   662,536              952,096              
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 2,073                     3,211                       2,073                  3,211                  
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 23,654                   48,288                     9,153                  37,142                
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 300,862                 363,925                   300,862              363,925              
หน้ีสินจากการขายทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืน

   และขายคืนท่ีครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 195,691                 79,323                     195,691              79,323                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,357                   915                          16,184                -                         
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 30,257                   25,234                     29,709                24,238                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,432                     9,815                       9,367                  9,780                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,061,728              2,771,459                3,061,775           2,769,186           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 342,345                 650,675                   342,345              650,675              
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 11 941,624                 1,250,437                941,624              1,250,437           
หน้ีสินจากการขายทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืน

   และขายคืน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                             111,172                   -                         111,172              
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,996                     5,849                       4,996                  5,849                  
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,282                   17,438                     14,282                17,438                
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 7,736                     20,047                     7,242                  19,566                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,482                   16,794                     12,482                16,794                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,038                   12,027                     8,632                  8,969                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,333,503              2,084,439                1,331,603           2,080,900           
รวมหนีสิ้น 4,395,231              4,855,898                4,393,378           4,850,086           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,825,027,883 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2564: หุน้สามญั 2,307,692,307 หุน้ 
            มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 12 1,825,028              2,307,692                1,825,028           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 446,823                 371,443                   400,450              318,715              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,979,750              1,904,370                1,925,251           1,843,516           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,374,981              6,760,268                6,318,629           6,693,602           

-                         -                           -                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

3                         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
กําไรขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 475,888             416,638             475,888             416,638             
รายไดอ่ื้น 15,286               8,746                 14,475               7,905                 
รวมรายได้ 491,174             425,384             490,363             424,543             
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 356,299             305,165             356,299             305,312             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 65,195               46,061               64,509               45,715               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 50,657               46,555               49,962               44,298               
รวมค่าใช้จ่าย 472,151             397,781             470,770             395,325             
กําไรจากการดําเนินงาน 19,023               27,603               19,593               29,218               
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6.2 (1,779)               (1,919)               -                        -                        
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.2 (56)                    (978)                  -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 2 4,602                 4,912                 6,198                 4,868                 
ตน้ทุนทางการเงิน 2 (11,064)             (23,003)             (11,064)             (23,003)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 10,726               6,615                 14,727               11,083               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,751)               (1,919)               (2,712)               (2,751)               
กําไรสําหรับงวด 7,975                 4,696                 12,015               8,332                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 7,975                 4,696                 12,015               8,332                 

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรสาํหรับงวด 0.006                 0.004                 0.009                 0.007                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4                        

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
กําไรขาดทุน:
รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,654,726          1,564,321          1,648,828          1,512,334          
รายไดอ่ื้น 23,717               26,486               22,777               25,494               
รวมรายได้ 1,678,443          1,590,807          1,671,605          1,537,828          
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,199,391          1,159,295          1,195,322          1,114,267          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 187,482             155,309             185,866             151,801             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 137,835             144,211             134,721             139,977             
รวมค่าใช้จ่าย 1,524,708          1,458,815          1,515,909          1,406,045          
กําไรจากการดําเนินงาน 153,735             131,992             155,696             131,783             
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6.2 1,500                 (6,014)               -                        -                        
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.2 (1,109)               (3,042)               -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 2 13,305               10,247               17,958               14,502               
ตน้ทุนทางการเงิน 2 (32,758)             (62,831)             (32,758)             (61,209)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 134,673             70,352               140,896             85,076               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (30,364)             (15,890)             (30,232)             (16,781)             
กําไรสําหรับงวด 104,309             54,462               110,664             68,295               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,094                 -                        4,094                 -                        
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,094                 -                        4,094                 -                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 4,094                 -                        4,094                 -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 108,403             54,462               114,758             68,295               

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรสาํหรับงวด 0.082                 0.043                 0.087                 0.054                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5                        

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย:พนับาท)

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า

ท่ีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั 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 -                             -                             -                             -                             54,462                   54,462                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             54,462                   54,462                   
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                             -                             -                             -                             (26,648)                  (26,648)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 1,275,028              214,482                 30,936                   8,126                     360,126                 1,888,698              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 1,275,028              214,482                 35,291                   8,126                     371,443                 1,904,370              
กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             104,309                 104,309                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             4,094                     4,094                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             108,403                 108,403                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                             -                             -                             -                             (33,023)                  (33,023)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 1,275,028              214,482                 35,291                   8,126                     446,823                 1,979,750              

-                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6                            

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 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 -                               -                           -                              68,295                68,295                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                               -                           -                              -                          -                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                           -                              68,295                68,295                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                               -                           -                              (26,648)               (26,648)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2564 1,275,028                 214,482               30,936                     304,281              1,824,727           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 1,275,028                 214,482               35,291                     318,715              1,843,516           
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                           -                              110,664              110,664              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                               -                           -                              4,094                  4,094                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                           -                              114,758              114,758              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                               -                           -                              (33,023)               (33,023)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2565 1,275,028                 214,482               35,291                     400,450              1,925,251           

-                               -                           -                              -                          -                          

-                               -                           -                              -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

7                         

บริษัท ชีวาทยั จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 134,673             70,352               140,896             85,076               
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยล์ดลง
       จากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 1,192,516          1,159,049          1,187,959          1,108,078          
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,966               15,642               12,810               15,459               
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ 11,427               11,639               11,427               11,639               
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 7,501                 5,249                 7,501                 5,249                 
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการขายทรัพยสิ์น
      ท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืน 9,431                 4,347                 9,431                 4,347                 
   โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ -                        (1,881)               -                        (1,881)               
   กาํไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า -                        (14)                    -                        (14)                    
   ค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนนิติบุคคลอาคารชุด -                        984                    -                        984                    
   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,500)               6,014                 -                        -                        
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,109                 3,042                 -                        -                        
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                        271                    -                        271                    
   ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -                        128                    -                        128                    
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,961                 2,431                 1,961                 2,431                 
   ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 1,088                 -                        179                    -                        
   ประมาณการค่าซ่อมแซมบา้นและสาธารณูปโภค (โอนกลบั) 777                    (858)                  1,225                 (789)                  
   ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 1,612                 1,460                 1,599                 1,397                 
   โอนกลบัประมาณการรับประกนัรายไดแ้ก่กองทรัสต์ (2,541)               (3,487)               (2,541)               (3,487)               
   รายไดด้อกเบ้ีย (13,305)             (10,247)             (17,958)             (14,502)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 9,568                 41,596               9,568                 39,974               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,367,283          1,305,717          1,364,057          1,254,360          
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิม่ข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (14,190)             1,475                 (14,190)             1,475                 
   ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (979,267)           (526,316)           (975,297)           (525,017)           
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง (5,082)               4,940                 (5,082)               4,940                 
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5,675                 (106,609)           4,089                 (106,568)           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,514)               1,976                 141                    579                    
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 99,192               (49,754)             102,992             (48,241)             
   เงินประกนัผลงานการก่อสร้าง (3,452)               (17,843)             (2,738)               (17,838)             
   เงินมดัจาํและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (24,634)             (92,061)             (27,989)             (92,468)             
   ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน (7,135)               (706)                  (7,135)               (650)                  
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (383)                  3,164                 (413)                  3,138                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,989)               4,017                 (337)                  3,615                 
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 434,504             528,000             438,098             477,325             
จ่ายภาษีเงินได้ (19,488)             (19,804)             (18,447)             (19,291)             
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 415,016             508,196             419,651             458,034             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

8                        

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย:  พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง -                        15,931               -                        15,931               
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน (53,751)             (54,619)             (51,606)             (5,419)               
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (2,285)               (97)                    (2,285)               (97)                    
ซ้ือคอมพวิเตอร์ซอฟทแ์วร์ -                        (399)                  -                        (367)                  
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 73                      1,895                 72                      36                      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (55,963)             (37,289)             (53,819)             10,084               
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิม่ข้ึน 27,071               4,841                 27,071               4,841                 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 400,000             -                        400,000             -                        
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (200,000)           -                        (200,000)           -                        
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน 109,500             65,000               109,500             65,000               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,146,631          935,864             1,146,631          935,864             
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,344,664)        (1,710,631)        (1,344,664)        (1,710,631)        
ชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะส้ัน -                        (250,000)           -                        (250,000)           
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 350,000             866,200             350,000             866,200             
ชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (955,075)           (486,000)           (955,075)           (486,000)           
เงินสดรับจากหน้ีสินจากการขายทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืน -                        197,702             -                        197,702             
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 19,968               265,172             19,968               265,172             
ชาํระคืนเงินรับล่วงหนา้ท่ีมีภาระดอกเบ้ียแก่ลูกคา้ (96,802)             -                        (96,802)             -                        
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (9,357)               (14,474)             (9,357)               (14,474)             
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ (4,725)               (11,200)             (4,725)               (11,200)             
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการขายทรัพยสิ์น

   ท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืนและเงินรับล่วงหนา้
   จากลูกคา้ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย -                        (48,772)             -                        (48,772)             
จ่ายเงินปันผล (33,023)             (26,648)             (33,023)             (26,648)             
ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (3,007)               (3,321)               (3,007)               (3,321)               
จ่ายดอกเบ้ีย (204,005)           (192,547)           (204,005)           (190,925)           
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (797,488)           (408,814)           (797,488)           (407,192)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (438,435)           62,093               (431,656)           60,926               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 513,274             58,986               505,273             58,372               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 74,839               121,079             73,617               119,298             

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดิน
      และตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 195,694             164,924             195,694             164,924             
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิม่ข้ึนเน่ืองจากการทาํสัญญาเช่าฉบบัใหม่ 580                    1,308                 580                    1,308                 
   ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนนิติบุคคลอาคารชุด
      โดยการทาํสัญญาเช่าซ้ือ -                        984                    -                        984                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

9                        

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565
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บริษัท ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565   

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และ            

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล        

ฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี

เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) โดยใช้

หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และไม่มีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างท่ีสาํคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.3 นโยบายการบญัชีท่ีสําคญั  

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น        

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการ                            

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ีไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัในนโยบายการ

กาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดด้อกเบ้ีย - - 1.57 1.81 

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้         

รายไดด้อกเบ้ีย 3.62 2.12 3.62 2.12 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.40 - 0.40 - 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     

รายไดด้อกเบ้ีย 0.97 0.92 0.97 0.92 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 0.21 1.27 0.21 1.27 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  0.23 0.51 0.18 0.51 

รายการธุรกิจกบักรรมการ     

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1.44 - 1.44 - 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดด้อกเบ้ีย - - 4.64 6.11 

ซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง - - 6.22 5.00 

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้     

รายไดด้อกเบ้ีย 10.39 5.64 10.39 5.64 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.40 - 0.40 - 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม     

รายไดด้อกเบ้ีย 2.85 2.71 2.85 2.71 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 0.49 3.29 0.49 3.29 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  0.92 1.40 0.87 1.40 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบักรรมการ     

รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด 10.50 - 10.50 - 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3.85 - 3.85 - 
 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)   

การร่วมคา้ 3,885 2,162 3,885 2,162 

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

ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 3)   

บริษทัยอ่ย - - 24,055 19,401 

การร่วมคา้ 29,307 18,927 29,307 18,927 

บริษทัร่วม 13,515 10,663 13,515 10,663 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,822 29,590 66,877 48,991 

ดอกเบีย้จ่ายล่วงหน้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 468 - 468 - 

รวมดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้แก่กิจการ    

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 468 - 468 - 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - 20,005 14,434 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  591 1,627 437 1,627 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  591 1,627 20,442 16,061 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

กรรมการ 8,017 4,171 8,017 4,171 

รวมดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  8,017 4,171 8,017 4,171 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั มีกาํหนดชาํระคืน

เม่ือทวงถาม หรือเม่ือผูกู้มี้กระแสเงินสดเพียงพอ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ    

จดัประเภทเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาว เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีความตั้งใจ                     

ท่ีจะเรียกคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันภายใน 12 เดือนข้างหน้า และคาดว่ากิจการ                         

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอจะชาํระคืนเงินกูแ้ก่บริษทัฯไดภ้ายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และการเปล่ียนแปลงของบญัชี

เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

บริษทั 

 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 

เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 

ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั การร่วมคา้ 232,622 66,700 (14,699) 284,623 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จาํกดั บริษทัร่วม 75,625 1,750 - 77,375 

รวม  308,247 68,450 (14,699) 361,998 
 
 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

บริษทั 

 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 

เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 

ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 130,205 9,300 (11,235) 128,270 

บริษทั ชีวาทยั โฮม ออฟฟิศ จาํกดั บริษทัยอ่ย 500 - (210) 290 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั การร่วมคา้ 232,622 66,701 (14,700) 284,623 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จาํกดั บริษทัร่วม 75,625 1,750 - 77,375 

รวม  438,952 77,751 (26,145) 490,558 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯกูย้มืเงินจากบริษทั คาเธ่ยลี์สแพลน จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ฟูดส์ อิดิทชัน่ จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัโดยเงินกูย้ืมจาํนวน        

10 ลา้นบาท และ 30 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีกาํหนดชาํระคืนในเดือนธนัวาคม 2565 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัโดยเงินกูย้ืมจาํนวน 

54.5 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม เงินกูย้มืจาํนวน 30 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนในเดือนตุลาคม 

2565 และเงินกูย้มืจาํนวน 50 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระภายในเดือนกนัยายน 2567 หรือเม่ือทวงถาม 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และการเปล่ียนแปลง

ของบญัชีเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565 

เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 

ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 62,000 (22,000) 40,000 

กรรมการ 65,000 80,000 (10,500) 134,500 

รวม 65,000 142,000 (32,500) 174,500 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด   

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 17.8 5.6 39.1 20.5 

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 1.6 0.1 3.8 1.3 

รวม 19.4 5.7 42.9 21.8 
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3.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

2565 

31 ธนัวาคม    

2564 

30 กนัยายน  

2565 

31 ธนัวาคม    

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 32 - 32 - 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  15 15 15 15 

    3 - 6 เดือน 18 36 18 36 

    6 - 12 เดือน - 1 - 1 

    มากกวา่ 12 เดือน 392 373 392 373 

รวม 457 425 457 425 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

           ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (374) (374) (374) (374) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

   - สุทธิ 83 51 83 51 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,885 2,162 3,885 2,162 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,058 1,624 14,058 1,624 

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,822 29,590 66,877 48,991 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 60,765 33,376 84,820 52,777 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 60,848 33,427 84,903 52,828 

4.  ท่ีดนิและต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม      

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม      

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 5,371,030 5,377,682 5,073,032 5,078,186 

หอ้งชุดท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืนตามสญัญา 

   บริหารหอ้งชุด  140,750 

 

152,565 140,750 

 

152,565 

รวม 5,511,780 5,530,247 5,213,782 5,230,751 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการ

ของกลุ่มบริษทัไปจดจาํนองเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ

ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 

   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระคํ้าประกนั 5,313 5,375 5,015 5,076 

5.  เงินมัดจําการซ้ือท่ีดนิ 

 ในเดือนตุลาคม 2562 บริษัทฯได้จ่ายชําระเงินมัดจําการซ้ือท่ีดินจํานวน 25.67 ล้านบาทให้แก่บริษทั                     

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อซ้ือท่ีดินจาํนวน 2 แปลงสาํหรับการพฒันาโครงการ โดยตามท่ีระบุในสญัญา

จะซ้ือจะขายท่ีดินบริษัทฯจะต้องชําระค่าซ้ือท่ีดินส่วนท่ีเหลือจํานวน 224.33 ล้านบาท ณ วนัท่ีโอน

กรรมสิทธ์ิซ่ึงกาํหนดไวไ้ม่เกินวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 และวนัท่ี                     

25 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวบริษทัคู่สัญญาเพื่อขอยกเลิกสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน

และแจง้ขอเงินมดัจาํการซ้ือท่ีดินคืนเน่ืองจากบริษทัคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวต้ามสัญญา     

จะซ้ือจะขายท่ีดิน ทั้งน้ี บริษทัคู่สัญญาไดรั้บหนังสือบอกกล่าวทั้งสองฉบบัจากบริษทัฯเป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้แต่ยงัคงไม่ดาํเนินการใดๆตามท่ีบริษทัฯร้องขอ 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลแพ่งใหบ้ริษทัคู่สัญญาคืนเงินมดัจาํการซ้ือท่ีดิน

จาํนวน 25.67 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ีฟ้อง และ

เรียกร้องเงินชดเชยค่าความเสียหายหรือค่าขาดประโยชน์ทางธุรกิจอันเกิดจากการผิดสัญญาจาํนวน                         

3 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ีฟ้อง รวมเป็นจาํนวนเงิน 29.92 

ลา้นบาท โดยในเดือนมีนาคม 2565 ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้อง โดยปัจจุบนับริษทัฯอยู่ระหว่างการยื่น

อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัฯเช่ือว่า

บริษทัฯจะไดรั้บคืนเงินมดัจาํการซ้ือท่ีดินและเงินชดเชยค่าความเสียหายเต็มจาํนวน จึงพิจารณาไม่บนัทึก      

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินมดัจาํการซ้ือท่ีดินดงักล่าว 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่าตามบญัชี 

การร่วมคา้ ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จาํกดั 9,761 10,205 7,000 7,000 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั 21,935 19,991 35,000 35,000 

รวม 31,696 30,196 42,000 42,000 

6.2     ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 2565 2564 2565 2564 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จาํกดั (118) (126) - - 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั (1,661) (1,793) - - 

รวม (1,779) (1,919) - - 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 2565 2564 2565 2564 

บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จาํกดั (444) (414) - - 

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั 1,944 (5,600) - - 

รวม 1,500 (6,014) - - 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับ

จากการร่วมคา้ 
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6.3 รายการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในการร่วมคา้มีดงัน้ี 

 บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั 

 ในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุ้นของบริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั (ผูร่้วมทุน) โดยใน

ขอ้ตกลงดงักล่าวระบุวา่ ผูร่้วมทุนตกลงยนิยอมสละสิทธิการรับผลกาํไรจากการดาํเนินงานและผลตอบแทน

ท่ีไดม้าจากการประกอบกิจการอ่ืนใดๆ ในบริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั และให้บริษทัฯเป็นผูรั้บผลกาํไรและ

ผลตอบแทนดงักล่าวแทนทั้งจาํนวน อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่บริษทัฯและผูร่้วมทุน

ยงัมีอาํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อผลตอบแทนนั้นร่วมกนัเหมือนเดิม 

ดงันั้น บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั จึงยงัคงมีสถานะเป็นการร่วมคา้ ทั้งน้ี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนใน

บริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั ตามสัดส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีบริษทัฯจะไดรั้บจากบริษทั ชีวา ฮาร์ท จาํกดั ตั้งแต่

วนัท่ีขอ้ตกลงดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย 

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

7.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี                                   

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จาํกดั 5,913 7,022 25,000 25,000 

รวม 5,913 7,022 25,000 25,000 

7.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม 

ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 2565 2564 2565 2564 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จาํกดั (56) (978) - - 

รวม (56) (978) - - 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 2565 2564 2565 2564 

บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จาํกดั (1,109) (3,042) - - 

รวม (1,109) (3,042) - - 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับ

จากบริษทัร่วม 

8. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทฯนําอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน                              

74 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 76 ล้านบาท) ไปคํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                      

ของบริษทัฯ  

9.       เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวมและ                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม   

2564 

    (ตรวจสอบแลว้) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR MOR 29,581 2,510 

ตัว๋แลกเงิน 5.50 - 200,000 - 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (4,581) - 

รวม   225,000 2,510 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย   (2,761) - 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

   จากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

  

222,239 

 

2,510 
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10. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

  

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินกู ้

วงเงินกู ้

(ลา้นบาท) 

 

การชาํระคืนเงินตน้ 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม     

2564 

    (ตรวจสอบแลว้) 

1. 507 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองบา้นใน

อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย

บา้นและไม่ตํ่ากวา่จาํนวนเงินตามท่ีระบุ       

ในสญัญา และเสร็จส้ินภายใน 72 เดือน 

19,940 3,518 

2. 387 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองบา้นใน

อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย

บา้นและไม่ตํ่ากวา่จาํนวนเงินในสญัญา และ

เสร็จส้ินภายใน 66 เดือน 

- 2,970 

3. 814 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองหอ้งชุด     

ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญา      

ซ้ือขายหอ้งชุดและไม่ตํ่ากวา่จาํนวนเงิน

ตามท่ีระบุในสัญญา และเสร็จส้ินภายใน      

60 เดือน 

62,718 230,969 

4. 885 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองหอ้งชุด    

ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญา      

ซ้ือขายหอ้งชุดและไม่ตํ่ากวา่จาํนวนเงิน

ตามท่ีระบุในสัญญาและเสร็จส้ินภายใน      

60 เดือน 

90,502 61,516 

5. 702 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองบา้นใน

อตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย

บา้นและไม่ตํ่ากวา่จาํนวนเงินท่ีระบุในสญัญา 

และเสร็จส้ินภายใน 48 เดือน 

- 120,015 

6. 419 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองบา้น        

ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญา       

ซ้ือขายบา้นและไม่ตํ่ากว่าจาํนวนเงินตามท่ี

ระบุในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน 48 เดือน 

28,948 70,305 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

  

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินกู ้

วงเงินกู ้

(ลา้นบาท) 

 

การชาํระคืนเงินตน้ 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม     

2564 

    (ตรวจสอบแลว้) 

7. 418 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองบา้น        

ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญา       

ซ้ือขายบา้นและไม่ตํ่ากว่าจาํนวนเงินตามท่ี

ระบุในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน 60 เดือน 

71,072 112,438 

8. 428 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองหอ้งชุดใน

อตัราร้อยละ 75 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย

หอ้งชุดและไม่ตํ่ากว่าจาํนวนเงินท่ีระบุใน

สญัญา และเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

- 312,758 

9. 

 

 

 

702 

 

 

 

ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองหอ้งชุด     

ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาตามสญัญาซ้ือ

ขายหอ้งชุดและไม่ตํ่ากว่าจาํนวนเงินท่ีระบุ

ในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน 36 เดือน 

355,499 438,360 

 

 

10. 50 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองบา้นใน

อตัราร้อยละ 50 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย

บา้นและไม่ตํ่ากวา่จาํนวนเงินท่ีระบุ             

ในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน 36 เดือน 

45,320 - 

11. 310 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองหอ้งชุดใน

อตัราร้อยละ 90 ของราคาตามสัญญาซ้ือขาย

หอ้งชุดและไม่ตํ่ากว่าจาํนวนเงินท่ีระบุ         

ในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน                   

เดือนมีนาคม 2569 

 

218,738 

 

 

 

- 

 

 

 

 

12. 199 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองบา้นและ

หอ้งชุดของกลุ่มบริษทัในอตัราร้อยละ 75 

ของราคาตามสัญญาซ้ือขายบา้นและหอ้งชุด

ของกลุ่มบริษทัและไม่ตํ่ากวา่จาํนวนเงิน        

ท่ีระบุในสญัญาและเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

187,079 

 

 

 

- 

 

 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

13 

 

(หน่วย: พนับาท) 

  

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินกู ้

วงเงินกู ้

(ลา้นบาท) 

 

การชาํระคืนเงินตน้ 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม     

2564 

    (ตรวจสอบแลว้) 

13. 75 ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทัในอตัรา

ร้อยละ 75 ของราคาตามสญัญาซ้ือขายท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทัและ                   

ไม่ตํ่ากว่าจาํนวนเงินท่ีระบุในสัญญา                    

และเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 

75,000 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

รวม   1,154,816 1,352,849 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (5,861) (6,766) 

สุทธิ 1,148,955 1,346,083 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (806,610) (695,408) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 342,345 650,675 

          การเปล่ียนแปลงของบัญชีเ งินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดเก้า เ ดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565                             

มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวมและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  1,346,083 

บวก: กูเ้พิ่ม  1,146,631 

          ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  5,982 

หกั:    จ่ายคืนเงินกู ้  (1,344,664) 

          จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน  (5,077) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565  1,148,955 

เงินกูย้ืมระยะยาวคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีและ MLR ลบอตัราคงท่ี และคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการอสงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษทัฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น            

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและ

การดาํรงสดัส่วนของผูถื้อหุน้หลกั เป็นตน้  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 1,124 

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 1,729 ลา้นบาท) 

11. หุ้นกู้ระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุน้ (หุน้) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม     

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม     

2564 

      (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        

คร้ังท่ี 1/2563 คงท่ีร้อยละ 6.75 2 ปี เม่ือครบกาํหนด 15 มกราคม 2565 - 379,200 - 379,200 

คร้ังท่ี 1/2564 คงท่ีร้อยละ 7.25 2 ปี เม่ือครบกาํหนด 19 กุมภาพนัธ์ 2566 316,200 316,200 316,200 316,200 

คร้ังท่ี 2/2564 คงท่ีร้อยละ 7.50 2 ปี เม่ือครบกาํหนด 9 กรกฎาคม 2566 350,000 350,000 350,000 350,000 

คร้ังท่ี 3/2564 คงท่ีร้อยละ 7.50 2 ปี 6 เดือน เม่ือครบกาํหนด 30 มกราคม 2567 200,000 200,000 200,000 200,000 

คร้ังท่ี 4/2564 คงท่ีร้อยละ 7.25 2 ปี เม่ือครบกาํหนด 24 ธนัวาคม 2566 400,000 400,000 400,000 400,000 

คร้ังท่ี 1/2565 คงท่ีร้อยละ 6.90 2 ปี เม่ือครบกาํหนด 22 เมษายน 2567 350,000 - 350,000 - 

หุน้กูป้ระเภทมีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ      

คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 7.00 2 ปี เม่ือครบกาํหนด 16 กรกฎาคม 2565 - 677,500 - 575,875 

     1,616,200 2,322,900 1,616,200 2,221,275 

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย      (12,040) (18,742) 

รวมหุน้กูร้ะยะยาว       1,604,160 2,202,533 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี      (662,536) (952,096) 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี    941,624 1,250,437 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูร้ะยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,202,533 

บวก:  ออกหุน้กู ้ 350,000 

บวก:  ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ 11,427 

หกั: ชาํระคืน (955,075) 

หกั:  จ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (4,725) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 1,604,160 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ภายใต้ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจาํกัด          

บางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผลและการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์

สาํคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง การผดิชาํระหน้ีเงินกู ้เป็นตน้  

 ทั้งน้ีบริษทัฯมีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชาํระคืนเงินตน้หุ้นกูท้ั้งจาํนวนหรือบางส่วนของหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2564 

และหุ้นกู้คร้ังท่ี 4/2564 ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และ                

ผูถื้อหุน้กู ้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีจาํนวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัของท่ีประชุมสามญัประจาํปี      

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯจาํนวนรวม 2,884 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 2,279 ลา้นบาท) 
 

12. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุน

ของบริษทัฯดงัน้ี 

1. การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจํานวน 1,032,664,424 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

2,307,692,307 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 2,307,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็น 1,275,027,883 หุ ้น มูลค่า           

ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยการตดัหุ้นท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหก้บัผู ้

ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที ่ประชุมสามญัผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 จํานวน  

282,664,196 หุน้ และหุน้ที่เหลือจากการรองรับหุน้ปันผลอีกจาํนวน 928 หุ ้น รวมถึงหุ ้นรองรับ           

ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 (CHEWA-W1)        

ที่ครบกาํหนดอายไุปเมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จาํนวน 749,999,300 หุ้น รวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 

1,032,664,424 หุ ้น ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์        

เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2565 

2. การเพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจํานวนรวม 550 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,825,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,825,027,883 หุน้ 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 550 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพจาํนวน 250 ลา้นหุ้น และการออกเสนอขายใบสําคญั

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังที่ 2 (CHEWA-W2) จาํนวน 300 ลา้นหุ้น ทั้งน้ีบริษทัฯ    

ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2565  
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รายการกระทบยอดจาํนวนหุน้สามญัจดทะเบียน 

 (หน่วย: หุน้) 

 งบการเงินรวมและ                          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้สามญัจดทะเบียน  

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,307,692,307 

ลดทุนในระหวา่งงวด (1,032,664,424) 

เพิ่มทุนในระหวา่งงวด 550,000,000 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 1,825,027,883 

13. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ส่วนงานธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย ์และกลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย   

14. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้                        

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564 26.65 0.0209 

เงินปันผลประจาํปี 2564 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้                        

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 33.02 0.0259 

15. เคร่ืองมือทางการเงิน 

15.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

15.2 ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  
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16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือท่ีดนิและก่อสร้างโครงการ 

 ณ ว ันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาซ้ือท่ีดินและ     

ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม               

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

สญัญาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 135 131 108 131 

สญัญาซ้ือท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการในอนาคต 332 224 332 224 

16.2   การคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคาร           

ในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ

บริษทัฯคงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม    

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

หนงัสือคํ้าประกนัการจดัหาและบาํรุง 

   สาธารณูปโภค 355 343 354 342 

หนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือคํ้าประกนัการจ่าย 

   ชาํระเงินให้กบัเจา้หน้ี 1 1 1 1 

16.3 คดฟ้ีองร้อง 

 ในงวดปัจจุบนั คดีฟ้องร้องตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 41.3 ในงบการเงิน

รวมประจาํปี 2564 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1) ในเดือนกนัยายนและธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง 2 คดี โดยโจทก์

เรียกร้องให้บริษทัฯร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายเป็นจาํนวนเงิน

รวมประมาณ 0.6 ลา้นบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ศาลชั้นตน้พิพากษาคดีท่ี 1 ให้บริษทัฯชดใช้

ค่าเสียหายจาํนวน 0.18 ลา้นบาทแก่โจทก์ ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ให้บริษทัฯ

ชดใช้ค่าเสียหายจาํนวน 0.18 ลา้นบาทแก่โจทก์ ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกสํารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะ
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เกิดข้ึนจากคดีความจาํนวน 0.18 ลา้นบาทไวแ้ลว้ และให้คดีถือเป็นท่ีส้ินสุด สําหรับคดีท่ี 2 ยงัอยู่ใน

ระหวา่งการดาํเนินการตามกระบวนการยติุธรรม อยา่งไรกต็าม ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายและฝ่าย

บริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไม่ไดรั้บผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว 

2)   ในระหวา่งงวด ศาลชั้นตน้ตดัสินพิพากษาคดีแพ่งเก่ียวกบัการทาํผิดสัญญา การเลิกสัญญา การเรียกเงิน

คืนและค่าเสียหายรวม 5 คดี โดยศาลชั้นตน้พิพากษาให้บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายชดเชยค่าเสียหาย     

แก่โจทก์รวม 2.36 ลา้นบาท และบริษทัฯไดช้าํระเงินคืนแก่โจทก์เรียบร้อยแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2565 บริษทัฯมีคดีความเก่ียวกบัการผิดสัญญา การเรียกเงินคืนและค่าเสียหายท่ีอยูร่ะหวา่งนดัไกล่เกล่ีย 

ให้การและสืบพยานของศาลชั้นตน้ 1 คดี ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 40.06 ลา้นบาท           

(31 ธันวาคม 2564: 2.74 ลา้นบาท) อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของ

บริษทัฯคาดวา่จะไม่ไดรั้บผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว 

17. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2565 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

คร้ังท่ี 

อตัราดอกเบ้ีย      

ต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 

จาํนวนหน่วย 

(พนัหน่วย) 

จาํนวนเงิน      

(ลา้นบาท) 

2/2565 คงท่ีร้อยละ 6.75 2 ปี เม่ือครบกาํหนด 18 ตุลาคม 2567 450 450 

 ทั้งน้ีบริษทัฯไดรั้บเงินจากการออกหุน้กูด้งักล่าวจาํนวน 450 ลา้นบาทแลว้ในวนัท่ี 18 ตุลาคม 2565 

18. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 

2565 
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