
 

 

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2560 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)                
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุด               
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ                             
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน                                   
ทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



 

2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 32.3 เก่ียวกบัหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกเรียกชาํระ
ค่าเช่าท่ีดินเพิ่มเติมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข                                 
ต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้       
ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ        
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                             
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับ            
เร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละรายไดค่้าสาธารณูปโภคถือเป็นรายการบญัชีท่ีสาํคญัยิง่รายการหน่ึงของ
กลุ่มบริษทั เน่ืองจากจาํนวนรายไดท่ี้บนัทึกในบญัชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจาํปีของ                        
กลุ่มบริษทั ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยแ์ละรายได ้                   
ค่าสาธารณูปโภคของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละรายได ้                           
ค่าสาธารณูปโภครับรู้ในบญัชีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการทาํความเขา้ใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ                       
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี                             
และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกใหแ้ก่ลูกคา้ภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี และทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ี          
อาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี 
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เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ีดิน 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 บริษทัยอ่ยมีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดินเป็นจาํนวน 
3,717 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเพ่ือพฒันา
เป็นนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวมาเป็นของ
บริษทัยอ่ย นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาวา่ตน้ทุนใดเป็นตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การพฒันาโครงการดงักล่าว ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัต่อการบนัทึกตน้ทุนดงักล่าว เพ่ือใหแ้น่ใจวา่
รายการดงักล่าวมีการบนัทึกบญัชีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขา้พเจา้ไดท้าํงานร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศในการประเมินความเหมาะสมและทดสอบ
ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิ
และการพฒันาโครงการ รวมถึงไดสุ่้มตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินและการอนุมติัการจ่ายเงินดงักล่าว 
อ่านรายงานการประชุมและอ่านสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ยงัไดส้อบทานความเหมาะสมของ            
การจดัประเภทในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของเงินจ่ายล่วงหนา้ดงักล่าว 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่                          
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล                 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน           
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                                    
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก           
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง       
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยีย่ง           
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด           
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ                             
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                          
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว                              
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท่ี์ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะ
จะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

สุพรรณี ตริยานนัทกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพนัธ์ 2561 



ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,274,502,314      1,757,650,491      194,817,240         800,667,148         
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 8 1,234,805,301      346,483,563         1,003,842,365      -                           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 556,431,271         365,120,003         205,267,335         66,793,679           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 -                           -                           37,110,204           -                           
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10 6,891,795,337      7,642,074,323      3,055,311,813      4,243,873,730      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 99,456,675           106,840,693         5,880,417             12,014,129           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 10,056,990,898    10,218,169,073    4,502,229,374      5,123,348,686      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                           -                           932,511,680         951,325,128         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 3,207,493,369      2,572,807,416      1,155,951,171      1,125,951,246      
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 6 -                           -                           61,624,980           67,751,720           
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 4,305,896,574      4,104,098,991      1,523,512,284      563,716,338         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,968,876,422      1,022,401,446      136,594,532         146,614,375         
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 288,961,823         107,145,053         123,233,223         39,000                  
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่หน่วยราชการในเวียดนาม 15 195,003,758         -                           -                           -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน 16 3,717,024,337      3,219,309,056      -                           -                           
ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 17 5,317,999,249      5,169,019,545      5,218,513,914      4,600,584,014      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 1,144,790             9,720,077             -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 220,278,300         173,030,903         46,295,641           43,037,695           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 19,222,678,622    16,377,532,487    9,198,237,425      7,499,019,516      

รวมสินทรัพย์ 29,279,669,520    26,595,701,560    13,700,466,799    12,622,368,202    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 1,567,718             1,880,806,950      608,143                1,272,451,530      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 510,083,117         446,165,258         105,936,367         76,670,679           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 131,285,048         100,000,000         -                           -                           
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 20 623,239,026         2,124,182,675      -                           1,577,428,619      
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้รับจากลูกคา้ 776,133,343         820,274,570         196,877,541         270,885,829         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 73,327,927           121,916,705         15,929,631           73,785,460           
ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 22 -                           334,634,271         -                           -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 44,709,218           34,642,324           16,450,795           10,900,866           

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,160,345,397      5,862,622,753      335,802,477         3,282,122,983      

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 20 3,355,291,772      2,645,347,516      -                           1,466,047,237      
หุน้กูสุ้ทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 4,991,346,737      -                           4,991,346,737      -                           
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้รับจากลูกคา้ระยะยาว 196,664,738         195,663,423         -                           -                           
รายไดค้่าเช่าท่ีดินรับล่วงหนา้ 3,027,155,339      3,152,926,645      228,029,285         238,661,305         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 52,883,275           47,534,049           27,683,181           26,547,082           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 354,257,042         315,603,301         8,416,835             7,521,354             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 170,413,482         135,847,982         35,142,942           32,589,252           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 12,148,012,385    6,492,922,916      5,290,618,980      1,771,366,230      

รวมหนีสิ้น 14,308,357,782    12,355,545,669    5,626,421,457      5,053,489,213      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,067,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,067,000,000      1,067,000,000      1,067,000,000      1,067,000,000      
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 1,067,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,067,000,000      1,067,000,000      1,067,000,000      1,067,000,000      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 173,600,000         173,600,000         173,600,000         173,600,000         
ส่วนเกินทุนอ่ืน 614,863,369         597,800,667         -                           -                           
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 106,700,000         106,700,000         106,700,000         106,700,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,817,526,275    9,940,279,146      6,726,745,342      6,221,578,989      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (224,128,657)       62,253,912           -                           -                           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12,555,560,987    11,947,633,725    8,074,045,342      7,568,878,989      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,415,750,751      2,292,522,166      -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,971,311,738    14,240,155,891    8,074,045,342      7,568,878,989      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 29,279,669,520    26,595,701,560    13,700,466,799    12,622,368,202    
-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,084,390,691     2,186,896,161     856,233,000         1,428,764,561     
รายไดค้่าสาธารณูปโภค 1,789,152,163     1,706,515,314     -                            -                           
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 617,708,738        533,103,710        112,248,435         110,013,606        
รายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิเหนือพื้นดิน 24 -                           57,517,200          -                            -                           
รายไดเ้งินปันผล 11, 12 -                           -                           965,581,166         695,487,252        
ดอกเบ้ียรับ 25,934,622          27,742,437          10,466,176           4,375,460            
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 41,643,981          100,575,215        -                            -                           
รายไดอ่ื้น 93,309,295          120,340,100        28,281,646           34,584,619          
รวมรายได้ 4,652,139,490     4,732,690,137     1,972,810,423      2,273,225,498     
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 647,239,992        704,371,104        276,432,011         412,970,078        
ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 1,231,571,458     1,187,156,484     -                            -                           
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 199,372,830        178,202,766        27,571,767           28,994,928          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 212,888,009        193,296,470        87,414,762           113,625,203        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 649,520,239        614,820,919        357,120,272         328,116,639        
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 22 -                           239,960,121        -                            -                           
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 139,994,629        12,004,570          6,489,245             1,898,554            
รวมค่าใช้จ่าย 3,080,587,157     3,129,812,434     755,028,057         885,605,402        
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 1,571,552,333     1,602,877,703     1,217,782,366      1,387,620,096     
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 675,590,081        325,298,033        -                            -                           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 2,247,142,414     1,928,175,736     1,217,782,366      1,387,620,096     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (227,952,147)       (266,476,370)       (160,267,442)        (186,192,079)       
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 2,019,190,267     1,661,699,366     1,057,514,924      1,201,428,017     
ภาษีเงินได้ 26 (282,904,369)       (304,052,654)       (21,173,785)          (84,048,209)         
กําไรสําหรับปี 1,736,285,898     1,357,646,712     1,036,341,139      1,117,379,808     

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,409,494,167     1,198,272,568     1,036,341,139      1,117,379,808     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 326,791,731        159,374,144        

1,736,285,898     1,357,646,712     

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 28
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.32                     1.12                     0.97                      1.05                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



2560 2559 2560 2559

กําไรสําหรับปี 1,736,285,898     1,357,646,712     1,036,341,139      1,117,379,808     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (423,044,912)       1,943,140            -                            -                           
รายการท่ีถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (423,044,912)       1,943,140            -                            -                           

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,756,457            -                           2,890,205             -                           
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (516,545)              -                           (578,041)               -                           
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,239,912            -                           2,312,164             -                           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (421,805,000)       1,943,140            2,312,164             -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,314,480,898     1,359,589,852     1,038,653,303      1,117,379,808     

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,122,873,152     1,194,363,212     1,038,653,303      1,117,379,808     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 191,607,746        165,226,640        

1,314,480,898     1,359,589,852     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560



2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,019,190,267     1,661,699,366     1,057,514,924      1,201,428,017     
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   ค่าเส่ือมราคา 294,923,833        308,090,827        35,015,059           40,502,549          
   ค่าตดัจาํหน่าย 21,426,327          19,303,654          9,351,380             11,421,853          
   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (27,124,476)         392,284               -                            -                           
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (675,590,081)       (325,298,033)       -                            -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (41,643,981)         (100,575,215)       -                            -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (344,871)              -                           (56,064)                 -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (1,728,365)            -                           
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 33,101,076          706,965               6,489,245             502,550               
   ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย -                           239,960,121        -                            -                           
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                           -                           (965,581,166)        (695,487,252)       
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 446,829               -                           446,829                -                           
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 7,413,162            6,469,161            4,026,303             4,943,303            
   รายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิเหนือพื้นดินแก่บริษทัร่วม -                           17,074,959          -                            -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยใ์หบ้ริษทัร่วม -                           22,499,853          -                            -                           
   ดอกเบ้ียรับ (25,934,622)         (27,742,437)         (10,466,176)          (4,375,460)           
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 227,952,147        284,506,281        160,267,442         186,192,079        
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,833,815,610     2,107,087,786     295,279,411         745,127,639        
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,860,609            (97,162,439)         (1,293,917)            (15,866,434)         
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 89,651,621          (202,840,361)       211,456,613         372,845,809        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (12,266,706)         5,253,510            (1,588,141)            (15,160,802)         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,272,336)           (23,089,704)         (4,887,474)            15,009,044          
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 32,258,795          (4,697,804)           3,288,468             (16,279,647)         
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (44,934,149)         289,414,515        (74,008,288)          124,166,100        
   ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย (334,634,271)       88,779,890          -                            -                           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,066,894          11,112,932          5,549,929             10,516,848          
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (123,977,069)       (120,686,370)       (10,632,020)          (17,795,141)         
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 33,741,477          (105,065,440)       1,975,651             877,256               
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,486,310,475     1,948,106,515     425,140,232         1,203,440,672     
   จ่ายภาษีเงินได้ (301,291,073)       (299,863,063)       (78,134,132)          (24,398,040)         
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,185,019,402     1,648,243,452     347,006,100         1,179,042,632     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด



2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 25,938,643          28,713,368          7,071,066             4,524,214            
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (888,321,739)       (8,453,613)           (1,003,842,365)     -                           
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           80,000,000           35,923,300          
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                           -                           (116,957,444)        -                           
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (6,354,700)            -                           
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (416,509,650)       (228,247,725)       (29,999,925)          (200,086,725)       
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 291,659,894        230,815,210        831,281,273         846,087,252        
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษทัร่วม 10,351,300          -                           -                            -                           
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (425,899,006)       (530,828,150)       (3,420,900)            (6,181,433)           
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (162,581,646)       (107,770,932)       (4,264,969)            (4,070,904)           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 55,392,902          215,833,712        -                            -                           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 831,776               -                           56,075                  -                           
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินลดลง (เพิ่มข้ึน) (181,816,771)       17,048,805          (123,194,223)        -                           
ซ้ือท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต (1,134,587,867)    (1,643,699,039)    (617,929,900)        (152,130,917)       
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,825,542,164)    (2,026,588,364)    (987,556,012)        524,064,787        
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
ดอกเบ้ียจ่าย (272,435,724)       (309,789,641)       (134,290,222)        (190,033,855)       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (1,879,239,232)    (106,827,817)       (1,271,843,387)     (2,479,006)           
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,000,000          180,000,000        320,000,000         735,000,000        
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (18,714,952)         (80,000,000)         (320,000,000)        (735,000,000)       
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 3,806,010,419     1,804,088,782     1,000,000,000      898,000,000        
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (4,625,512,913)    (1,789,541,711)    (4,043,475,856)     (1,508,679,578)    
เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้- สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 4,990,899,907     -                           4,990,899,907      -                           
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (591,980)              (9,579,095)           (591,980)               (11,109,095)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 27,488,492          -                           27,488,492           -                           
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (533,486,950)       (416,118,591)       (533,486,950)        (416,118,591)       
เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (83,358,072)         (193,576,598)       -                            -                           
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการออกหุน้สามญั
   ของบริษทัยอ่ย 5,145,100            -                           -                            -                           
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 1,466,204,095     (921,344,671)       34,700,004           (1,230,420,125)    
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (304,231,534)       2,007,675            -                            -                           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (478,550,201)       (1,297,681,908)    (605,849,908)        472,687,294        
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (4,597,976)           (706,965)              -                            -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,757,650,491     3,056,039,364     800,667,148         327,979,854        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 1,274,502,314     1,757,650,491     194,817,240         800,667,148        

-                           -                           -                            -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)



กาํไรขาดทุน ส่วนเกินทุน
เบด็เสร็จอื่น จากการ

ส่วนเกินทุน ผลต่างจาก การรวมกิจการ เปลี่ยนแปลง รวม ส่วนของผูม้ี
ทุนเรือนหุ้น จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนเกินทุนจาก การแปลงค่า ส่วนทุนจาก ภายใตก้ารควบคุม เงินลงทุน องคป์ระกอบ รวม ส่วนไดเ้สียที่

ที่ออกและชาํระ ส่วนเกิน สัดส่วนเงินลงทุน การจ่ายโดย งบการเงินที่เป็น บริษทัใหญ่ของ เดียวกนั ในบริษทัย่อย ของส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ในบริษทัย่อย ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ บริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,067,000,000     173,600,000        583,924,836            13,875,831         106,700,000        9,158,125,169       63,405,540             -                          (1,502,469)          4,939,912           66,842,983          11,170,068,819    2,330,451,219    13,500,520,038     
กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                              -                          -                          1,198,272,568       -                             -                          -                          -                          -                           1,198,272,568      159,374,144       1,357,646,712       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                              -                          -                          -                             (3,909,356)             -                          -                          -                          (3,909,356)           (3,909,356)            5,852,496           1,943,140              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                              -                          -                          1,198,272,568       (3,909,356)             -                          -                          -                          (3,909,356)           1,194,363,212      165,226,640       1,359,589,852       
ซื้อเงินลงทุนในบริษทัย่อยจากผูม้ี
   ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัย่อย (หมายเหตุ 11) - - -                              -                          - -                             - -                          -                          -                          -                           -                            (9,579,095)          (9,579,095)            
ส่วนตํ่ากวา่ทุนซึ่งเกิดจากการซื้อกิจการภายใต้
   การควบคุมเดียวกนัของบริษทัร่วม - - - - - - - - (679,715)             - (679,715)              (679,715)               -                          (679,715)               
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม  
   ของบริษทัย่อย - - -                              -                          - -                             - -                          -                          -                          -                           -                            (193,576,598)      (193,576,598)        
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 31) - - -                              -                          - (416,118,591)         -                             -                          -                          -                          -                           (416,118,591)        -                          (416,118,591)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,067,000,000     173,600,000        583,924,836            13,875,831         106,700,000        9,940,279,146       59,496,184             -                          (2,182,184)          4,939,912           62,253,912          11,947,633,725    2,292,522,166    14,240,155,891     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,067,000,000     173,600,000        583,924,836            13,875,831         106,700,000        9,940,279,146       59,496,184             -                          (2,182,184)          4,939,912           62,253,912          11,947,633,725    2,292,522,166    14,240,155,891     
กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                              -                          -                          1,409,494,167       -                             -                          -                          -                          -                           1,409,494,167      326,791,731       1,736,285,898       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                              -                          -                          1,239,912              (287,860,927)         -                          -                          -                          (287,860,927)       (286,621,015)        (135,183,985)      (421,805,000)        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                              -                          -                          1,410,734,079       (287,860,927)         -                          -                          -                          (287,860,927)       1,122,873,152      191,607,746       1,314,480,898       
ซื้อเงินลงทุนในบริษทัย่อยจากผูม้ี
   ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัย่อย (หมายเหตุ 11) - - -                              -                          - -                             - -                          -                          -                          -                           -                            (591,980)             (591,980)               
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
   สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อยซึ่งเกิดจาก
   การขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยในราคาที่สูงกวา่
   มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่ขาย (หมายเหตุ 11) - - 17,062,702              - - - - -                          -                          -                          -                           17,062,702           10,425,791         27,488,493            
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
   สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทัร่วม - - -                              - - - - -                          -                          9,043                  9,043                   9,043                    -                          9,043                     
ส่วนทุนจากบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมเพิ่มขึ้น - - -                              -                          - - - 1,469,315           -                          -                          1,469,315            1,469,315             -                          1,469,315              
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม  
   ของบริษทัย่อย - - -                              -                          - -                             - -                          -                          -                          -                           -                            (83,358,072)        (83,358,072)          
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 31) - - -                              -                          - (533,486,950)         -                             -                          -                          -                          -                           (533,486,950)        -                          (533,486,950)        
ออกหุ้นสามญัของบริษทัย่อย -                           -                           -                              -                          -                          -                             -                             -                          -                          -                          -                           -                            5,145,100           5,145,100              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,067,000,000     173,600,000        600,987,538            13,875,831         106,700,000        10,817,526,275     (228,364,743)         1,469,315           (2,182,184)          4,948,955           (224,128,657)       12,555,560,987    2,415,750,751    14,971,311,738     

-                           -                           -                          -                             -                           -                            -                          -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ส่วนเกินทุนอื่น



ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและชาํระ ส่วนเกิน รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 1,067,000,000          173,600,000             106,700,000             5,520,317,772          6,867,617,772          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 1,117,379,808          1,117,379,808          
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 31) - - - (416,118,591)            (416,118,591)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 1,067,000,000          173,600,000             106,700,000             6,221,578,989          7,568,878,989          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,067,000,000          173,600,000             106,700,000             6,221,578,989          7,568,878,989          
กาํไรสาํหรับปี - - - 1,036,341,139          1,036,341,139          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                -                                -                                2,312,164                 2,312,164                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                -                                1,038,653,303          1,038,653,303          
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 31) - - - (533,486,950)            (533,486,950)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 1,067,000,000          173,600,000             106,700,000             6,726,745,342          8,074,045,342          
-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
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บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษทัฯ 

 บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันานิคมอุตสาหกรรม ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 
2126 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี        
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี             
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 
“บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ 

ทุนเรียกชาํระแลว้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราร้อยละ 
ของการถือหุน้ 

   2560 2559 2560 2559 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั อมตะ ซิต้ี  จาํกดั พฒันานิคมอุตสาหกรรม ไทย 450 450 84 84 
บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จาํกดั สร้างโรงงานใหเ้ช่า ไทย 400 400 49 49 
บริษทั อมตะ วอเตอร์ จาํกดั ผลิต จดัจาํหน่ายนํ้ าและ

บาํบดันํ้ าเพ่ือการ
อุตสาหกรรม 

ไทย 80 80 100 100 

บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จาํกดั บริหารดูแลพ้ืนท่ีส่วนกลาง ไทย 15 15 91 91 
Amata Asia Ltd.  ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ฮ่องกง 1 1 100 100 

   (พนัเหรียญฮ่องกง)  
Amata Global Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัต่างๆ สิงคโปร์ 90 90 100 100 
   (พนัเหรียญสิงคโปร์)  
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ 

ทุนเรียกชาํระแลว้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราร้อยละ 
ของการถือหุน้ 

   2560 2559 2560 2559 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการอุตสาหกรรม
ระยอง (ไทย-จีน) จาํกดั 

พฒันานิคมอุตสาหกรรม
และสร้างโรงงานใหเ้ช่า 

ไทย 500 500 46 46 

(ถือหุ้นโดยบริษทัฯร้อยละ 21 และ                
บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 30 ) 

      

บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน)  ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 468 468 73 73 
(ถือหุ้นโดยบริษทัฯร้อยละ 37 และ              

Amata Asia Ltd. ร้อยละ 36) 
      

Amata City Bienhoa Joint Stock Company          พฒันานิคมอุตสาหกรรม เวียดนาม 365,996 365,996 66 66 
(ถือหุ้นโดยบริษทั อมตะ วเีอ็น จาํกดั (มหาชน) 
ร้อยละ 90)  

  (ลา้นเวียดนามด่ง)  

บริษทั อมตะ ซมัมิท รีทส์ แมเนจเมนท ์จาํกดั    ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ ไทย 10 10 49 49 
(ถือหุน้โดยบริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จาํกดั 
ร้อยละ 100) 

      

Amata City Long Thanh Joint Stock Company       
(ถือหุ้นโดยบริษทั อมตะ วเีอ็น จาํกดั (มหาชน) พฒันานิคมอุตสาหกรรม เวียดนาม 1,223,456 1,213,305 68 68 
ร้อยละ 35 และ Amata City Bienhoa Joint 

Stock Company ร้อยละ 65 ) 
  (ลา้นเวียดนามด่ง)  

Amata Township Long Thanh  พฒันานิคมอุตสาหกรรม เวียดนาม 204,000 197,000 73 73 
Joint Stock Company  
(ถือหุ้นโดยบริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน)   

ร้อยละ 100) 

  (ลา้นเวียดนามด่ง)  

บริษทั อมตะ คินเดอร์เวิลด ์เอด็ยเูคชัน่ จาํกดั โรงเรียนนานาชาติ ไทย 11 - 51 - 
บริษทั อมตะ เอน็เนอจี จาํกดั ลงทุนในบริษทัต่างๆ ไทย 1 - 100 - 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการส่ังการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
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ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก  
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนรวม
และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน                       
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและ
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว                       
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ก) รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการใชท่ี้ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภค 

 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการใชท่ี้ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภค (แสดงรวมภายใต้
รายการ “รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย”์ ในงบการเงินรวม) รับรู้เป็นรายไดท้ั้งจาํนวนเม่ือมีการ
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญัของความเป็นเจา้ของใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 
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ข) รายไดจ้ากการขายนํ้า 

 รายไดจ้ากการขายนํ้ าประปาและนํ้ าดิบ ซ่ึงรวมอยูใ่นรายไดค่้าสาธารณูปโภครับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดส่้ง
นํ้าใหก้บัลูกคา้ 

ค) รายไดจ้ากการบริการ 

 รายไดจ้ากการบริการประกอบดว้ยค่าบริการบาํบดันํ้ าเสียและค่าบริการดูแลรักษาพ้ืนท่ีส่วนกลางใน
นิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงรวมอยู่ในรายไดค้่าสาธารณูปโภครับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริการแลว้โดย
พิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

ง) รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 

 รายไดจ้ากค่าเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าท่ีดิน ค่าเช่าพ้ืนท่ีอาคารสาํนกังานและโรงงานอุตสาหกรรม รับรู้
เป็นรายไดต้ามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

จ) เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ฉ) ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการใช้ท่ีดนิพร้อมระบบสาธารณูปโภค 

 ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการใชท่ี้ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภค (แสดงรวมอยู่
ภายใตร้ายการ “ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย”์ ในงบการเงินรวม) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํการแบ่งสรร
ตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนใหก้บัท่ีดินท่ีขายไดต้ามเกณฑพ้ื์นท่ีท่ีขาย  

4.3 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี      
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัใน
การเบิกใช ้

4.4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึก                     
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้            
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
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4.5 ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการใช้ท่ีดินพร้อมระบบสาธารณูปโภค 

 ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการใช้ท่ีดินพร้อมระบบสาธารณูปโภค (แสดงรวมอยู่ภายใต้
รายการ “ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย”์ ในงบการเงินรวม) แสดงในราคาทุนเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าวหมายถึง ตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนสิทธิการใชท่ี้ดินและ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

4.6 เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี      
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค) เงินลงทุนในกองทุนรวมแสดงในมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน       

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ  วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน               
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนหรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุน                     
การทาํรายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหัก
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 50 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรวมอยู่ในการคาํนวณ      
ผลการดาํเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประเภทท่ีดินและงาน
ระหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจากบญัชี 

4.8 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 



6	

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  5 - 20 ปี 
อาคาร -  3 - 50 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ -  3 - 10  ปี 
ระบบสาธารณูปโภค -  2 - 20  ปี 
ยานพาหนะ -  5 - 15 ปี 
สินทรัพยอ่ื์น -  3, 5  ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ   
คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไร
หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.9 ท่ีดนิรอการพฒันาในอนาคตและเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ีดนิ 

 ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคตและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ีดินแสดงในราคาทุนเฉพาะเจาะจง             
หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดินและ
สิทธิในการใชท่ี้ดิน 

4.10 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ต้องใช้ระยะเวลานาน                     
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้น                     
จะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิด
รายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.11 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิรอตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูเ้ป็นตน้ทุนรอตดับญัชีและทยอยตดัจาํหน่ายเป็นดอกเบ้ียจ่ายโดยวิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามอายขุองหุ้นกู ้ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชีไดแ้สดงหักจากมูลค่าหุ้นกู ้                    
ในงบแสดงฐานะการเงิน  
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4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อยหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ                     
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย 
ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.13 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอด
อายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน    
งบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.14 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าสินทรัพยข์องบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญอิสระได้ท ําการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.17 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร     
เชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.18 ภาษเีงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี   
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษี            
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ ง            
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า    
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.19 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
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ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ     
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนใ์นสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์  และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์
และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่า
กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการ
คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือถูกควบคุมโดย
บริษทัฯไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 
Amata City Bienhoa Joint Stock Company บริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ วอเตอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จาํกดั บริษทัยอ่ย 
Amata Asia Limited บริษทัยอ่ย 
Amata Global Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
บริษทั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการอุตสาหกรรม  
ระยอง (ไทย-จีน) จาํกดั 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ ซมัมิท รีทส์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company  บริษทัยอ่ย 
Amata Township Long Thanh Joint Stock Company บริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ คินเดอร์เวิลด ์เอด็ยเูคชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ เอน็เนอจี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั    บริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั บริษทัร่วม 
บริษทั แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  บริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั บริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั บริษทัร่วม 
กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละ 
   สิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท 

บริษทัร่วมของบริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จาํกดั 

บริษทั สตราทีจิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์แอดวานสท ์   
โลจิสทิคส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัร่วมของบริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จาํกดั 

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ อมตะ เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัร่วมของบริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จาํกดั 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั และ

บริษทัฯถือหุน้อยูร้่อยละ 10 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั        
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ช่ือกิจการ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

และบริษทัฯถือหุน้อยูร้่อยละ 20 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั          

และบริษทัฯถือหุน้อยูร้่อยละ 20 
Amata Power (Bien Hoa) Limited บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั และ

Amata City Bienhoa Joint Stock Company ถือหุน้อยู ่
   ร้อยละ 10 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั และ     
บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 8 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั และ    
บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั ถือหุน้อยูร้่อยละ 8 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั และ      
บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั ถือหุน้อยูร้่อยละ 20 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั และ       
บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั ถือหุน้อยูร้่อยละ 20 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั และ       
บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั ถือหุน้อยูร้่อยละ 20 

บริษทั ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยอง เซอร์วิส จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั  
บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั  
บริษทั อมตะ แมนชัน่ เซอร์วิส จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กรมดิษฐ ์คอร์ป จาํกดั มีบุคคลในครอบครัวของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯเป็น

กรรมการ 
มูลนิธิอมตะ มูลนิธิการกศุลซ่ึงบริหารงานโดยผูถื้อหุน้ใหญ่และ

กรรมการของบริษทัฯ 
บริษทั กรมดิษฐพ์าร์ค จาํกดั มีบุคคลในครอบครัวของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯเป็น

กรรมการ 
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 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกจิกับบริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ - - 51 102 ราคาตลาด 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 28 29 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 3 3 ร้อยละ 2.60 ถึง 4.00 ต่อปี 
ค่าสาธารณูปโภค - - 14 16 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 2 5 ร้อยละ 2.60 ถึง 3.40 ต่อปี 
รายการธุรกจิกับบริษทัร่วม      
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ - 170 - - ราคาตลาด 
รายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิเหนือพ้ืนดิน - 72 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 191 187 - 1 ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 107 109 3 3 ราคาตามสัญญา 
รายไดค่้าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 6 3 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดค่้าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 11 11 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าไฟฟ้า 25 28 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 9 - 8 - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกจิกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน      
ค่าเช่า 4 3 4 3 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 5 5 - - ร้อยละ 3.75 และร้อยละ 4.00 ต่อปี 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด
ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     
บริษทัร่วม 19 18 - - 
รวม 19 18 - - 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 28 24 
บริษทัร่วม 150 51 134 - 
รวม 150 51 162 24 

ค่าเช่าท่ีดนิจ่ายล่วงหน้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 61 64 - - 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 19)     
บริษทัยอ่ย - - 13 15 
บริษทัร่วม 4 3 1 1 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั* - 1 - - 
รวม 4 4 14 16 

เงนิรับล่วงหน้าค่าท่ีดิน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 16 16 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 75 75 75 75 
รวม 75 75 91 91 

รายได้ค่าเช่าท่ีดนิและอาคารโรงงานรับล่วงหน้า -  
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

    

บริษทัร่วม 2,962 3,026 42 44 

*มีกรรมการร่วมกนัหรือมีบุคคลในครอบครัวของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯเป็นกรรมการ 
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เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี          
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2559 เพิม่ข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2560 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยอง เซอร์วสิ 
จาํกดั 100 50 (19) 131 

รวม 100 50 (19) 131 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ขาดทุนท่ียงั  
 ยอดคงเหลือ   ไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี จากการแปลงค่า ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2559 เพิม่ข้ึน ลดลง อตัราแลกเปล่ียน 31 ธนัวาคม 2560 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย      
บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั - 110 (80) - 30 
Amata Global Pte. Ltd. - 4 - - 4 
บริษทั อมตะ คินเดอร์เวิลด ์เอด็ยเูคชัน่      
จาํกดั - 3 - - 3 

รวม - 117 (80) - 37 

      
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย      
Amata Asia Limited 68 - - (6) 62 

รวม 68 - - (6) 62 

      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย      
บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั - 60 (60) - - 
บริษทั อมตะ วอเตอร์ จาํกดั - 190 (190) - - 
บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วสิ จาํกดั - 70 (70) - - 

รวม - 320 (320) - - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 77 79 24 28 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 6 7 2 3 
รวม 83 86 26 31 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีภาระจากการคํ้ าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 32.4 (1) และ 32.4 (2) 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 1 - - - 
เงินฝากธนาคาร 1,151 1,084 100 146 
เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน 123 674 95 655 
รวม 1,275 1,758 195 801 

8. เงนิลงทุนช่ัวคราว - เงนิฝากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินฝากธนาคาร - 14 - - 
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ี 1,235 332 1,004 - 
รวม 1,235 346 1,004 - 

 เงินฝากธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2559 เป็นของบริษทัย่อยในประเทศเวียดนามท่ีมีกาํหนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาตั้ งแต่  3 เดือนแต่ไม่ เกิน  1 ปี  โดยได้รับดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 5.3 ถึงร้อยละ  5.5 ต่อปี
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 19 18 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 285 266 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 150 51 162 24 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 115 70 43 43 
รวม 569 405 205 67 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (13) (40) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 556 365 205 67 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึง
กาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
อายหุน้ีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 19 18 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 18 - - 

กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 254 212 - - 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 11 9 - - 
   มากกวา่ 3 - 9 เดือน 8 10 - - 
   มากกวา่ 9 - 12 เดือน 2 2 - - 
   มากกวา่ 12 เดือน 10 33 - - 
รวม 285 266 - - 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (13) (40) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 272 226 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 291 244 - - 

10. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกัด มีท่ีดินส่วนหน่ึงจาํนวน 40 ลา้นบาท (2559: จาํนวน                     
109 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยูร่ะหวา่งรอการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูข้ายท่ีดินมาเป็นของบริษทัดงักล่าว 
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11. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ    

ระหวา่งปี 
 2560 2559 2560 2559 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั 371 371 75 226 
บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จาํกดั 196 196 30 34 
บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) 157 182 17 52 
บริษทั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
  เพ่ือการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จาํกดั 105 105 4 15 
บริษทั อมตะ วอเตอร์  จาํกดั 80 80 440 220 
บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จาํกดั 14 14 28 15 
บริษทั อมตะ คินเดอร์เวิลด ์เอด็ยเูคชัน่ จาํกดั 5 - - - 
บริษทั อมตะ เอน็เนอจี จาํกดั 1 - - - 
Amata Global Pte. Ltd. 3 3 - - 
Amata Asia Ltd. - - - - 
รวม 932 951 594 562 

11.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

กาํไรท่ีแบ่งใหก้บั       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย     

ในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย 27 27 1,140 1,013 153 26 26 78 
บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี 
บิลท ์จาํกดั 51 51 314 278 67 52 31 36 

บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั 16 16 515 511 19 35 15 44 
บริษทั พฒันาอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการอุตสาหกรรมระยอง 
(ไทย-จีน) จาํกดั 54 54 502 453 59 22 10 34 
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11.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

 
บริษทั อมตะ ซมัมิท        
เรดด้ี บิลท ์จาํกดั 

 
บริษทั อมตะ ซิต้ี       

จาํกดั 

บริษทั พฒันา
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ 

การอุตสาหกรรมระยอง 
(ไทย-จีน) จาํกดั 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,236 1,145 39 101 3,479 2,997 1,110 1,041 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,860 4,232 3,656 3,608 1,178 1,205 992 794 
หน้ีสินหมุนเวียน (272) (1,110) (142) (141) (1,037) (1,007) (848) (860) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (2,706) (1,091) (2,936) (3,024) (782) (381) (324) (134) 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

บริษทั อมตะ ซมัมิท        
เรดด้ี บิลท ์จาํกดั 

บริษทั อมตะ ซิต้ี       
จาํกดั 

บริษทั พฒันา
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ 

การอุตสาหกรรมระยอง 
(ไทย-จีน) จาํกดั 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได ้ 1,171 906 237 202 666 619 684 295 
กาํไรสาํหรับปี 422 62 132 103 113 216 109 40 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (423) (3) - - - - - - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (1) 59 132 103 113 216 109 40 

สรุปรายการกระแสเงินสด 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั อมตะ วีเอน็ 
จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ ซมัมิท 
เรดด้ี บิลท ์จาํกดั 

บริษทั อมตะ ซิต้ี     
จาํกดั 

บริษทั พฒันา
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือ 
การอุตสาหกรรม
ระยอง (ไทย-จีน) 

จาํกดั 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 119 242 35 (161) 145 (147) 42 (8) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (468) (1,571) (52) (47) (515) 74 (223) (23) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 870 71 (45) (79) 360 (196) 117 161 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (308) (2) - - - - - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน             
(ลดลง) สุทธิ 213 (1,260) (62) (287) (10) (269) (64) 130 
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11.4 ในไตรมาสท่ีส่ีของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนหุ้นสามญัในบริษทั อมตะ เอ็นเนอจี จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน       
1 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนบริษทัดงักล่าว ดังนั้ น บริษทัฯจึงรวม         
งบการเงินของบริษทั อมตะ เอน็เนอจี จาํกดั ในงบการเงินรวมปีปัจจุบนั 

11.5 ในไตรมาสที่ส่ีของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนหุ้นสามญัของบริษทั อมตะ วีเอ ็น จาํกดั 
(มหาชน) (“วีเอ็น”) เป็นจาํนวน 3,100,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.88 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 27 ลา้น
บาทในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทาํให้สัดส่วนเงินลงทุนในวีเอน็ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
เปล่ียนจากร้อยละ 73.22 เป็นร้อยละ 72.88 

 ในระหว่างไตรมาสที่หน่ึงและไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มในวีเอ็นเป็นจาํนวน
รวม 82,800 หุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 591,980 บาทในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทาํให้สัดส่วน
เงินลงทุนในวีเอน็ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเปล่ียนจากร้อยละ 73.21 เป็นร้อยละ 73.22 

11.6 ในไตรมาสที่หน่ึงและไตรมาสที่ส่ีของปีปัจจุบนั วีเอ็นไดล้งทุนเพิ่มใน Amata City Long Thanh Joint 
Stock Company เป็นจาํนวน 355,272 หุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท และ Amata Township Long 
Thanh Joint Stock Company เป็นจาํนวน 700,000 หุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท โดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุ้นดงักล่าว 

11.7 ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ลงทุนหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คินเดอร์เวิลด ์             
เอ็ดยูเคชัน่ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั
ดงักล่าว บริษทัฯจึงรวมงบการเงินของบริษทั อมตะ คินเดอร์เวิลด์ เอ็ดยูเคชัน่ จาํกดั ในงบการเงินรวมปี
ปัจจุบนั 

11.8 ในไตรมาสท่ี ส่ีของปี  2559 วี เอ็นได้ลงทุนหุ้นสามัญใน  Amata Township Long Thanh Joint Stock 
Company ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศเวียดนาม และดาํเนินธุรกิจในการพฒันานิคมอุตสาหกรรม
เป็นจาํนวนเงิน 197,000 ลา้นเวียดนามด่ง (เทียบเท่า 315 ลา้นบาท) (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของทุนท่ี
เรียกชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว) ดงันั้น บริษทัฯจึงรวมงบการเงินของ Amata Township Long Thanh 
Joint Stock Company ในงบการเงินรวมปี 2559 

11.9 ในไตรมาสท่ีสองของปี 2559 บริษทัฯได้ลงทุนเพ่ิมใน Amata Global Pte. Ltd. เป็นจาํนวน 15,000 หุ้น              
รวมเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

11.10 ในไตรมาสท่ีหน่ึงและไตรมาสท่ีส่ีของปี 2559 บริษัทฯได้ซ้ือหุ้นวีเอ็น เป็นจาํนวนรวม 1,216,900 หุ้น                     
รวมเป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาทในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทาํให้สัดส่วนเงินลงทุนในวีเอน็ของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเปล่ียนไปจากร้อยละ 73.08 เป็นร้อยละ 73.21 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม 

บริษทั 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

(ลกัษณะธุรกิจ)  2560 2559 2560 2559 2560 2559 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่าย) ไทย 14 14 227 227 968 868 
กองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
   และสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท ไทย 8 8 599 609 507 522 
บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
   (ผลิตและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ) ไทย 20 20 162 162 182 166 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จาํกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่าย) ไทย 18 18 140 140 161 148 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จาํกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่าย) ไทย 27 27 291 291 285 266 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จาํกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่าย) ไทย 27 27 282 282 292 247 
Amata Power (Bien Hoa) Limited 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่าย) เวียดนาม 15 15 100 100 100 103 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์(ระยอง) 1 จาํกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่าย) ไทย 15 15 103 103 117 107 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์(ระยอง) 2 จาํกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่าย) ไทย 15 15 108 108 121 110 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์(ระยอง) 3 จาํกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่าย) ไทย 24 24 201 28 168 (18) 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์(ระยอง) 4 จาํกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่าย) ไทย 24 24 189 28 180 14 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์(ระยอง) 5 จาํกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่าย) ไทย 24 24 81 28 56 (2) 
บริษทั สตราทีจิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์แอดวานสท ์
โลจิสทิคส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

   (บริการใหค้าํปรึกษาและบริหารจดัการ) ไทย - 23 - 2 - 2 
บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จาํกดั 
   (จดัหาบริการแก่โรงงาน) ไทย 36 36 2 2 3 1 
บริษทั แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์                
   (ประเทศไทย) จาํกดั  
   (บริการขนส่ง) ไทย 21 21 36 36 29 29 
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั  
   (ใหบ้ริการโครงข่ายโทรคมนาคม) ไทย 40 40 40 10 38 10 
บริษทั อมตะ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
   (ขายและใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย)์ ไทย 43 43 - - - - 
รวม    2,561 2,156 3,207 2,573 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั  
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - 

สุทธิ 

(ลกัษณะธุรกิจ)  2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่าย) ไทย 14 14 227 227 - - 227 227 
บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
   (ผลิตและจดัจาํหน่ายกา๊ซธรรมชาติ) ไทย 20 20 184 184 (22) (22) 162 162 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จาํกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่าย) ไทย 10 10 140 140 - - 140 140 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จาํกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่าย) ไทย 20 20 291 291 - - 291 291 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จาํกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่าย) ไทย 20 20 282 282 - - 282 282 
บริษทั แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์                
   (ประเทศไทย) จาํกดั  
   (บริการขนส่ง) ไทย 21 21 36 36 (22) (22) 14 14 
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั  
   (ใหบ้ริการโครงข่ายโทรคมนาคม) ไทย 40 40 40 10 - - 40 10 
บริษทั อมตะ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
   (ขายและใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย)์ ไทย 43 43 - - - - - - 
รวม    1,200 1,170 (44) (44) 1,156 1,126 

ในปีปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท โดยไม่มี
การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุ้นดงักล่าว นอกจากน้ี บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั ไดล้งทุนเพิ่มใน
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จาํกดั บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จาํกดั และบริษทั 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 173 ลา้นบาท จาํนวน 161 ลา้นบาทและจาํนวน 53 
ลา้นบาทตามลาํดบั โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จาํกดั มีมติจาํหน่าย
เงินลงทุนหุ้นสามัญของบริษัท  สตราทีจิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แอดวานสท์ โลจิสทิคส์ เซอร์วิสเซส                   
(ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 1,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 994 บาท ให้แก่บุคคลภายนอก โดยบริษทัฯไดบ้นัทึก
ผลขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 0.3 ลา้นบาทไวภ้ายใตห้วัขอ้ “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร” 
ในงบกาํไรขาดทุนปีปัจจุบนั 
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เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2560 กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท 
ไดป้ระกาศลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัราหน่วยทรัสต์ละ 0.17 บาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวน
หน่วยจดทะเบียน เพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกิน ซ่ึงบริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จาํกดั ไดรั้บเงินคืน
ทุนจากการลดทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท 

ในปี 2559 บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนดงักล่าว และไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 
190 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ดงักล่าว นอกจากน้ีบริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั 
ได้ลงทุนในบริษัท  อมตะ บี .กริม  เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จํากัด เป็นจํานวนเงิน  28 ล้านบาท  ซ่ึงคิดเป็น                   
ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงิน
รวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุน 
จากเงินลงทุน 

ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั 243 161 5 5 139 108 
กองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์           
และสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท 34 36 - - - - 

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 113 18 - - 97 - 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จาํกดั 40 26 - - 27 26 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จาํกดั 84 36 - - 65 - 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จาํกดั 89 23 - - 44 - 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จาํกดั 24 23 - - - - 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จาํกดั 28 15 - - - - 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จาํกดั 13 (13) - - - - 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จาํกดั 5 (4) - - - - 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จาํกดั 5 (4) - - - - 
Amata Power (Bien Hoa) Limited (3) 3 - - - - 
บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ อมตะ เซอร์วสิเซส จาํกดั 2 - - - - - 
บริษทั แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั - 5 - - - - 
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั   (2) - - - - - 
รวม 675 325 5 5 372 134 
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12.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 สาํหรับเงินลงทุนในกองทรัสตฯ์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรทท่ีเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ี             
31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวน 652 ลา้นบาท (2559: จาํนวน 694 ลา้นบาท) 

12.4 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จาํกดั 

กองทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ

เช่าอมตะซมัมิทโกรท 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพยห์มุนเวียน 12,690 9,670 930 691 251 248 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 38,896 34,814 746 721 4,717 4,725 
หน้ีสินหมุนเวียน (4,814) (4,187) (416) (223) (21) (22) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (34,951) (30,548) (656) (667) (1,327) (1,334) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย (4,791) (3,454) - - - - 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จากการวดัค่าเงินลงทุน - - - - 72 68 

สินทรัพย์ - สุทธิ 7,030 6,295 604 522 3,692 3,685 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 14% 14% 20% 20% 17% 17% 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ   
ในสินทรัพย์ - สุทธิ 968 868 121 105 628 626 

การตดัรายการระหวา่งกนั - - - - (121) (104) 
ค่าความนิยม - สุทธิ - - 61 61 - - 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ
กิจการในบริษทัร่วม 968 868 182 166 507 522 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

จาํกดั และบริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จาํกดั 

กองทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ 
การเช่าอมตะซมัมิทโกรท 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได ้ 20,424 19,704 3,133 2,206 403 412 
กาํไรสาํหรับปี 2,620 1,833 566 88 297 314 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (56) (19) - - - - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 2,564 1,814 566 88 297 314 
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12.5 ขอ้มูลส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในบริษทัร่วมอ่ืนๆ (ไม่รวมบริษทัร่วมตามหมายเหตุ 12.4)  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ:   
กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (2) 24 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (2) 24 

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน อาคารใหเ้ช่า 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดินและระบบ
สาธารณูปโภค 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:      
ราคาทุน 1,231 3,892 85 134 5,342 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (976) (60) - (1,036) 
มูลคา่ตามบญัชี - สุทธิ 1,231 2,916 25 134 4,306 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559:      
ราคาทุน 1,192 3,660 80 124 5,056 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (908) (44) - (952) 
มูลคา่ตามบญัชี - สุทธิ 1,192 2,752 36 124 4,104 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารใหเ้ช่า 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดินและระบบ
สาธารณูปโภค 

อาคารระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:      
ราคาทุน 1,282 297 80 27 1,686 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (102) (60) - (162) 
มูลคา่ตามบญัชี - สุทธิ 1,282 195 20 27 1,524 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559:      
ราคาทุน 305 297 80 24 706 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (98) (44) - (142) 
มูลคา่ตามบญัชี - สุทธิ 305 199 36 24 564 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสาํหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 4,104 3,741 564 535 
ซ้ือสินทรัพย ์ 426 531 3 6 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ 45 110 977 44 
ค่าเส่ือมราคา (161) (163) (20) (21) 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี (14) (115) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (94) - - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 4,306 4,104 1,524 564 

 มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ท่ีดิน อาคารโรงงานและสาํนกังานใหเ้ช่า 7,752 7,750 1,930 821 

 มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยไ์ม่ไดถู้กประเมินโดย
ใชร้าคาซ้ือขายในตลาด เน่ืองจากลกัษณะเฉพาะของอสังหาริมทรัพยแ์ละการขาดแคลนขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ   
ผูป้ระเมินอิสระจึงใชแ้บบจาํลองในการประเมินมูลค่ามาใช ้เช่น วิธีการเปรียบเทียบโดยตรง วิธีคาํนวณมูลค่า
ปัจจุบนัของรายไดท่ี้เป็นกระแสเงินสด และวิธีคิดผลตอบแทนทางตรง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 3 ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินดงักล่าวประกอบดว้ย 
อตัราตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพ้ืนท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตของค่าเช่า 

ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2560 บริษัท  อมตะ  ซัมมิท  เรดด้ี  บิลท์  จํากัด  (“เอ เอสอาร์บี”) ได้จดจํานอง
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 102 ลา้นบาท (2559: จาํนวน 103 ลา้นบาท) เพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้ืม
ระยะยาว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 20 
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14. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ที่ดิน 
ส่วน          

ปรับปรุงที่ดิน อาคาร 
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์ 

ระบบ
สาธารณูปโภค ยานพาหนะ สินทรัพยอ์ื่น 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          
1 มกราคม 2559 66 52 747 238 960 60 21 91 2,235 
ซื้อเพิ่ม - 3 4 11 1 - - 88 107 
โอนเขา้ (โอนออก) (1) - 29 5 12 - - (40) 5 
31 ธนัวาคม 2559 65 55 780 254 973 60 21 139 2,347 
ซื้อเพิ่ม - 3 2 13 1 11 - 133 163 
จาํหน่าย - - - (1) - (6) - - (7) 
โอนเขา้ (โอนออก) 937 4 29 21 74 - - (128) 937 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (30) (1) (4) (2) - - (37) 
31 ธนัวาคม 2560 1,002 62 781 286 1,044 63 21 144 3,403 
ค่าเสื่อมราคาสะสม          
1 มกราคม 2559 - 38 353 164 554 53 18 - 1,180 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 5 54 25 57 3 1 - 145 
31 ธนัวาคม 2559 - 43 407 189 611 56 19 - 1,325 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 3 49 26 53 2 1 - 134 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - - - (1) - (5) - - (6) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (14) - (2) (1) - - (18) 
31 ธนัวาคม 2560 - 46 442 212 662 52 20 - 1,435 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2559 65 12 373 65 362 4 2 139 1,022 

31 ธนัวาคม 2560 1,002 16 339 74 382 11 1 144 1,969 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี          
2559 (จาํนวน 95 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค ที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 145 

2560 (จาํนวน 77 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค ที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 134 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน 

ส่วน          
ปรับปรุงที่ดิน อาคาร 

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์ 

ระบบ
สาธารณูปโภค ยานพาหนะ สินทรัพยอ์ื่น 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          
1 มกราคม 2559 34 35 107 134 116 28 21 7 482 
ซื้อเพิ่ม - - - 3 - - - 1 4 
โอนเขา้ (โอนออก) (1) - - 1 - - - 3 3 

31 ธนัวาคม 2559 33 35 107 138 116 28 21 11 489 
ซื้อเพิ่ม - - - 2 - - - 2 4 
จาํหน่าย - - - (1) - (1) - - (2) 

31 ธนัวาคม 2560 33 35 107 139 116 27 21 13 491 

ค่าเสื่อมราคาสะสม          
1 มกราคม 2559 - 33 30 106 109 27 18 - 323 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 2 2 11 3 - 1 - 19 

31 ธนัวาคม 2559 - 35 32 117 112 27 19 - 342 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - 2 9 2 1 - - 14 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับส่วนที่จาํหน่าย - - - (1) - (1) - - (2) 

31 ธนัวาคม 2560 - 35 34 125 114 27 19 - 354 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2559 33 - 75 21 4 1 2 11 147 

31 ธนัวาคม 2560 33 - 73 14 2 - 2 13 137 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี          
2559 (รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร)        19 

2560 (รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร)        14 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ 811 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯมีจาํนวนเงินประมาณ 301 ลา้นบาท (2559: จาํนวน 784 
ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวน 281 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

15. เงนิจ่ายล่วงหน้าให้แก่หน่วยงานราชการเวยีดนาม 

 จาํนวนน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าท่ีบริษทัย่อยจ่ายให้กบัหน่วยงานราชการของเวียดนาม โดยไดรั้บอนุมติัให้
สามารถนาํมาหักกบัค่าเช่าท่ีดินท่ีรัฐบาลจะเรียกเก็บกบับริษทัยอ่ยในอนาคต ซ่ึงปัจจุบนับริษทัย่อยไดรั้บ
ยกเวน้ค่าเช่าท่ีดินจนถึงปี 2569 

16. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ีดนิ 

จาํนวนน้ีเป็นตน้ทุนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเพ่ือพฒันาท่ีดิน
ดงักล่าวเป็นนิคมอุตสาหกรรมของบริษทัย่อยต่อไป ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยู่ในกระบวนการโอนกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินดงักล่าวมาเป็นของบริษทัย่อย ทั้งน้ี ในจาํนวนน้ีมีเงินจ่ายล่วงหน้าจาํนวน 1,987 ลา้นบาท (2559:                     
ไม่มี) เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับสิทธิในการใช้ท่ีดินท่ีผ่านกระบวนการการประกาศเวนคืนโดย                     
หน่วยงานรัฐบาลแลว้ 

17. ท่ีดนิรอการพฒันาในอนาคต 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีท่ีดินส่วนหน่ึงจาํนวน 43 ลา้นบาท และเฉพาะของ 
บริษทัฯจาํนวน 38 ลา้นบาท (2559: จาํนวน 143 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวน 38 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยูร่ะหวา่งรอการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูข้ายท่ีดินมาเป็นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

18. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) 2560 2559 2560 2559 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 1.50 ถึง + 0.50 2 11 1 1 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 2.45 - 3.35 - 1,870 - 1,271 
รวม  2 1,881 1 1,272 
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 242 242 1 2 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 4 4 14 16 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 264 200 91 59 
รวม 510 446 106 77 

20. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 3,043 - 3,043 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั 957 485 - - 
บริษทั พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ        
อุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จาํกดั 561 436 - - 

บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) 190 250 - - 
บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จาํกดั 105 87 - - 
Amata City Long Thanh JSC. 2,034 468 - - 
Amata City Bienhoa JSC. 131 - - - 
รวม 3,978 4,769 - 3,043 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (623) (2,124) - (1,577) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 3,355 2,645 - 1,466 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 4,769 3,043 
บวก: กูเ้พ่ิม 3,806 1,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (4,626) (4,043) 

    ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียน 29 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 3,978 - 
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บริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทัฯประกอบดว้ยวงเงินกูย้ืมหลายสัญญา
วงเงินรวม 9,573 ลา้นบาท เงินกูย้มืส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืขั้นตํ่า
ของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา และมีกาํหนดชาํระเงินต้นเป็นรายไตรมาสและชาํระ
ดอกเบ้ียเป็นประจาํทุกเดือน และตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนธนัวาคม 
2565 

อยา่งไรกต็าม ในระหวา่งไตรมาสท่ีส่ีของปี 2560 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวทั้งหมดก่อนกาํหนด
ชาํระเป็นจาํนวนเงิน 4,043 ลา้นบาท 

 บริษทัย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารของบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยวงเงินกูย้มืหลายสญัญา
วงเงินรวมจาํนวน 21,201 ล้านบาทจาํนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐและจาํนวน 746,000 ลา้นเวียดนามด่ง 
(2559: จาํนวน 23,631 ลา้นบาทและจาํนวน 70 ลา้นเหรียญสหรัฐ) เงินกูย้ืมส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัราท่ี
อา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมขั้นตํ่าของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา และมีกาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสและชาํระดอกเบ้ียเป็นประจาํทุกเดือน และตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายใน
เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนธนัวาคม 2568 (2559: เดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567) 

 เงินกู้ยืมระยะยาวของเอเอสอาร์บี คํ้ าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ             
งบการเงินรวมขอ้ 13 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบางฉบับกาํหนดให้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงิน                     
บางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอัตราส่วน
ความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะไม่นาํท่ีดินโครงการไปจดจาํนองหรือก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนตลอดอายสุญัญาเงินกู ้และ
การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากธนาคารก่อน เงินกูย้มืของ Amata City 
Long Thanh Joint Stock Company คํ้ าประกันโดยบริษทั อมตะ วีเอ็น จาํกดั (มหาชน) และ Amata City             
Bienhoa Joint Stock Company 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็น
จาํนวน 4,420 ลา้นบาท จาํนวน 7 ลา้นเหรียญสหรัฐ และจาํนวน 652,072 ลา้นเวียดนามด่ง และเฉพาะของ
บริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 1,458 ลา้นบาท (2559: จาํนวน 5,478 ลา้นบาท และจาํนวน 57 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
และเฉพาะของบริษทัฯ เป็นจาํนวน 1,750 ลา้นบาท) 

 



32 

21. หุ้นกู้ระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงันี้ 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

      งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

            2560 2559 

หุน้กู ้
อายุ
หุน้กู ้

ออกจาํหน่าย 
หุน้กู ้

ครบกาํหนด 
ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี) กาํหนดชาํระดอกเบี้ย 

ส่วนที่ถึงกาํหนด
ชาํระภายใน         
หนึ่งปี 

ส่วนที่ถึง
กาํหนดชาํระเกิน

หนึ่งปี รวม 

ส่วนที่ถึงกาํหนด 
ชาํระภายใน         
หนึ่งปี 

ส่วนที่ถึง
กาํหนดชาํระเกิน

หนึ่งปี รวม 

1/2560 3 ปี 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2563 2.28 ชาํระดอกเบี้ยทุกหกเดือน    
เริ่มตั้งแต่เมษายน 2561 ถึง
มกราคม 2563 

- 1,000 1,000 - - - 

2/2560 5 ปี 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2565 2.69 ชาํระดอกเบี้ยทุกหกเดือน     
เริ่มตั้งแต่เมษายน 2561 ถึง
มกราคม 2565 

- 2,000 2,000 - - - 

3/2560 7 ปี 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2567 3.04 ชาํระดอกเบี้ยทุกหกเดือน     
เริ่มตั้งแต่เมษายน 2561 ถึง
มกราคม 2567 

- 2,000 2,000 - - - 

หกั: ค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี   - (9) (9) - - - 

หุน้กู ้- สุทธิจากค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี   - 4,991 4,991 - - - 
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หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2560 คร้ังท่ี 2/2560 และคร้ังท่ี 3/2560 มีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท และเป็นหุน้กูช้นิด
ระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อน
กาํหนด และเป็นหุน้กูท่ี้ออกใหม่แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง  

ภายใตหุ้้นกูข้องบริษทัฯมีขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูห้ลายประการซ่ึง
บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ี
บริษทัฯผิดนัดชาํระหน้ีตามหุ้นกู ้และการทาํธุรกรรมระหว่างบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงระบุให้
ตอ้งมีเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล เป็นตน้ 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ยอดคงเหลือต้นปี - - 
บวก:  ออกหุน้กูใ้นระหวา่งปี 5,000 - 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี (9) - 

ยอดคงเหลือปลายปี 4,991 - 

22. ค่าเช่าท่ีดนิค้างจ่าย 

 จาํนวนน้ีคือค่าเช่าท่ีดินรายปีท่ีบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระค่าเช่าท่ีจะตอ้งจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการของ
รัฐบาลในประเทศเวียดนามสาํหรับท่ีดินท่ีไดมี้การขายและรับเงินค่าเช่าจากผูซ้ื้อแลว้ทั้งจาํนวนตั้งแต่ปี 2547 
ถึงปี 2552 ซ่ึงในระหว่างปี 2559 หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามไดอ้อกประกาศกฎหมายฉบบัใหม่
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าเช่าท่ีดินท่ีตอ้งนาํส่งแก่รัฐบาล มีผลบงัคบัให้บริษทัย่อยตอ้งชาํระค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายทั้ง
จาํนวนแก่รัฐบาลภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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 การเคล่ือนไหวของบัญชีค่าเช่าท่ีดินค้างจ่ายในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 335 93 
ปรับปรุงประมาณการหน้ีสินใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั - 240 
บนัทึกประมาณการหน้ีสินเพ่ิมเติมระหวา่งปี 14 - 
จ่ายชาํระในระหวา่งปี   

- ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย (172) - 
- ค่าปรับ (97) - 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (38) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (42) 2 

ยอดคงเหลือปลายปี - 335 

 ในไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามไดป้ระกาศและเรียกเก็บค่าเช่าท่ีดิน
และค่าปรับสําหรับบางสัญญาจาํนวน 150 ลา้นบาท จากบริษทัย่อยดงักล่าวแลว้ ซ่ึงบริษทัย่อยไดบ้นัทึก
ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจากการตั้งประมาณการหน้ีสินตํ่าไปจาํนวน 14 ลา้นบาทเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน
สาํหรับงวด 

 ในไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนั หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามไดป้ระกาศและเรียกเก็บค่าเช่าท่ีดิน
และค่าปรับสําหรับสัญญาอ่ืนๆเพ่ิมเติมจากไตรมาสท่ีสองจาํนวน 339 ลา้นบาท บริษทัย่อยไดท้าํการจ่าย
ชาํระเงินแก่หน่วยงานราชการดงักล่าวเพียงแค่ส่วนของค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายจาํนวน 172 ลา้นบาทเท่านั้น	

 ต่อมา ในระหวา่งไตรมาสท่ีส่ีของปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยไดท้าํการเจรจากบัหน่วยงานราชการดงักล่าวและจ่าย
ชาํระเงินแก่หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามเพียงแค่ส่วนของค่าปรับท่ีเร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการนาํส่งค่าเช่าทั้งจาํนวนแก่หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามมีผลบงัคบัใชจ้นถึงปัจจุบนั
เป็นจาํนวนเงิน 97 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกกลบัรายการผลต่างท่ีเกิดข้ึนจากการตั้งประมาณ
การสูงไปจาํนวน 38 ลา้นบาทไวภ้ายใตห้ัวขอ้ “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร” ในงบกาํไรขาดทุนของปีปัจจุบนั 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าปรับให้ครบถว้นตามท่ีหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม
เรียกเกบ็ และอยูร่ะหว่างการเจรจาเพ่ิมเติมตามท่ีไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ขอ้ 32.3 เร่ืองหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
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23. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไว้
ครบถว้นแลว้ 

24. รายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพืน้ดิน 

 จาํนวนน้ีเป็นรายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพ้ืนดินแก่บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จาํกัด                     
เพ่ือสร้างระบบส่งและวางท่อตามแนวถนนในนิคมอุตสาหกรรมของบริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั โดยสิทธิ
ดงักล่าวไม่มีกาํหนดระยะเวลา 

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ตน้ทุนท่ีดินและค่าใชจ่้ายในการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1,060 929 683 146 
การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
และท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต (601) (225) (571) 267 

ค่าจา้งผลิตและบาํรุงรักษาระบบผลิตนํ้ า 382 371 - - 
ตน้ทุนค่านํ้ าดิบ 110 111 - - 
ตน้ทุนค่าบาํรุงสาธารณูปโภคส่วนกลาง 281 246 - - 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 281 268 131 132 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 63 67 31 48 
ค่าธรรมเนียมในการโอนท่ีดินและภาษีอ่ืน 88 41 19 20 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 317 327 45 52 
ค่าไฟฟ้า 136 137 1 1 
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26. ภาษเีงนิได้ 

ภาษีเงินได้ของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดส้าํหรับปี 238 225 23 82 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดข้องปีก่อน (3) (4) (2) 1 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง     
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 48 83 - 1 

ภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 283 304 21 84 

รายการกระทบยอดกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 2,019 1,662 1,058 1,201 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดคู้ณอตัราภาษี 404 332 212 240 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดข้องปีก่อน (3) (4) (2) 1 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่

ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี (118) (24) (189) (157) 

ภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 283 304 21 84 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี      
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้รับจากลูกคา้ 25 32 14 14 
รายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิเหนือพื้นดิน (49) (58) (18) (22) 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10 9 6 5 
หุน้กูร้ะยะยาว (2) - (2) - 
ค่าเส่ือมราคาสะสม (43) (24) (8) (5) 
รายไดรั้บล่วงหนา้ (328) (301) - - 

อ่ืน ๆ 34 36 - - 

รวม (353) (306) (8) (8) 

โดยแสดงเป็น     
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1 10 - - 

   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (354) (316) (8) (8) 

รวม (353) (306) (8) (8) 

 ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีรายการผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จาํนวน 244               
ล้านบาท (2559: จาํนวน 193 ล้านบาท) ท่ีไม่ได้บันทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจาก
พิจารณาแลว้เห็นว่าอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้
มาใชป้ระโยชนไ์ด ้ผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าวจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชนภ์ายในปี 2565 

27. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้
เง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไร
สุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  

 ในปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยมีรายไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในภาษีอากรของกิจการ
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเป็นจาํนวน 635 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวน 124 ลา้นบาท 
(2559: จาํนวน 789 ลา้นบาท และจาํนวน 444 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

28. กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
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 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

29. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษัทฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์ในการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                  
งบการเงินรวมขอ้ 6 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนงานทางธุรกิจ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ส่วนงานพฒันา 
อสงัหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริการ 
สาธารณูปโภค 

ส่วนงาน 
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

การตดัรายการ
บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากภายนอก 2,084 2,187 1,789 1,707 618 533 - - 4,491 4,427 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 51 264 36 42 40 42 (127) (348) - - 
รายไดท้ั้งส้ิน 2,135 2,451 1,825 1,749 658 575 (127) (348) 4,491 4,427 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 1,437 1,483 558 519 418 355   2,413 2,357 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
รายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิเหนือพื้นดิน         - 58 
ดอกเบ้ียรับ         26 28 
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน      42 101 
รายไดอ่ื้น         93 120 
คา่ใชจ่้ายในการขาย         (213) (193) 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร         (650) (615) 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าปัจจุบนัของคา่เช่าท่ีดินคา้งจ่าย       - (240) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน       (140) (12) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       676 325 
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน       (228) (267) 
ภาษีเงินได ้       (283) (304) 
กาํไรสาํหรับปี       1,736 1,358 
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 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ส่วนงาน 
ในประเทศไทย 

ส่วนงาน 
ในต่างประเทศ รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 3,394 3,401 1,097 826 4,491 4,227 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 1,725 1,884 688 473 2,413 2,357 

30. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตาม
พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้
กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม กสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนกังานนั้นออกจาก
งานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบ
กองทุนเป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (2559: จาํนวน 9 
ลา้นบาท และจาํนวน 6 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

31. เงนิปันผล 

 เงินปันผลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล 
จ่ายต่อหุน้ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) (หน่วย: บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 320 0.30 
เงินปันผลระหวา่งกาล  
   สาํหรับปี 2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 213 0.20 

รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2560  533 0.50 

    
เงินปันผลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 256 0.24 
เงินปันผลระหวา่งกาล  
   สาํหรับปี 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 160 0.15 

รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรับปี 2559  416 0.39 
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32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

32.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงิน 111 ลา้นบาท และจาํนวน 
109,334 ลา้นเวียดนามด่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภค (2559: จาํนวน 
158 ลา้นบาท และจาํนวน 103,339 ลา้นเวียดนามด่ง) 

32.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาระยะยาว 

 บริษทัฯ 

บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามสัญญา
ร่วมดาํเนินงานโครงการนิคมอมตะซิต้ี ชลบุรี (เดิมช่ือ “อมตะนคร”) โดยจะตอ้งจ่ายชาํระค่าใชจ่้ายในการ
ส่งเสริมการขายตามสัญญาเป็นจาํนวน 10,000 บาทต่อไร่ เงินกองทุนเพ่ือบาํรุงรักษาฯนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี ชลบุรี จาํนวน 99 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯได้ชาํระแล้วเป็นจาํนวน 99           
ลา้นบาท) และค่ากาํกบัการบริการตามพ้ืนท่ีโครงการไม่นอ้ยกวา่ปีละประมาณ 9 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯไดท้าํสัญญาใหเ้ช่าท่ีดินและขายท่ีดินกบับริษทั อมตะ สปริง ดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือจดัทาํสนามกอล์ฟในนิคมอมตะซิต้ี ชลบุรี โดยมีเง่ือนไขท่ีสําคญัในสัญญา
ดงัน้ี 

1. บริษทัฯให้เช่าท่ีดินรวม 274,653 ตารางวา (ประมาณ 687 ไร่) โดยบริษทัฯคิดค่าเช่าปีละ 2 ลา้นบาท เร่ิม
คิดค่าเช่าตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 สัญญาเช่าท่ีดินมีระยะเวลา 30 ปี และเม่ือส้ินสุดระยะเวลาแลว้                    
ผูเ้ช่าสามารถต่อสญัญาตามเง่ือนไขเดิมไดอี้ก 30 ปี  

2. บริษทัฯจะขายท่ีดินจาํนวน 46,443 ตารางวา (ประมาณ 116 ไร่) ในราคาตารางวาละ 7,300 บาท โดยผูซ้ื้อ
ท่ีดินจะตอ้งจ่ายเงินมดัจาํค่าท่ีดินจาํนวน 30 ลา้นบาท โดยจ่ายปีละไม่ตํ่ากวา่ 6 ลา้นบาท ซ่ึงจะตอ้งชาํระ
ใหเ้สร็จส้ินภายใน 5 ปี และเม่ือบริษทัฯโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินแต่ละเฟสใหก้บัผูซ้ื้อ และผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายค่า
ท่ีดินใหเ้สร็จส้ินภายใน 2 ปี นบัจากวนัโอนท่ีดิน 

บริษทั อมตะ ซิตี ้จาํกัด 

บริษทัยอ่ยมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามสัญญา
ร่วมดาํเนินงานโครงการนิคมอมตะซิต้ี ระยอง (เดิมช่ือ “อมตะซิต้ี”) โดยจะตอ้งจ่ายชาํระค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการขายตามสัญญาเป็นจาํนวน 10,000 บาทต่อไร่ เงินกองทุนเพ่ือบาํรุงรักษาฯนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี ระยอง จาํนวน 101 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยไดช้าํระแลว้เป็นจาํนวน 67 
ลา้นบาท) และค่ากาํกบัการบริการตามพ้ืนท่ีโครงการไม่นอ้ยกวา่ปีละประมาณ 5 ลา้นบาท 



41 

 Amata City Bienhoa Joint Stock Company 

บริษทัยอ่ยมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินให้กบัหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามโดยจะตอ้งจ่ายชาํระ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเช่าพ้ืนท่ีตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญาเช่าในอตัราค่าเช่าดงัน้ี 

- พ้ืนท่ีจาํนวน 241.04 เฮคแทร์ ในอตัรา 1,000 เหรียญสหรัฐต่อพ้ืนท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี และจะปรับเพ่ิมข้ึนใน
อตัราร้อยละ 15 ทุกๆ 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549  

- พ้ืนท่ีจาํนวน 0.47 เฮคแทร์ ในอตัรา 58 ลา้นเวียดนามด่งต่อพ้ืนท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก และ
หลงัจากนั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม 

- พ้ืนท่ีจาํนวน 140.75 เฮคแทร์ ในอตัรา 145 ลา้นเวียดนามด่งต่อพ้ืนท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก และ
หลงัจากนั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม 

- พ้ืนท่ีจาํนวน 67.97 เฮคแทร์ ในอตัรา 20.995 ลา้นเวียดนามด่งต่อพ้ืนท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก 
และหลงัจากนั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวยีดนาม 

- พ้ืนท่ีจาํนวน 17.10 เฮคแทร์ ในอตัรา 36.225 ลา้นเวียดนามด่งต่อพ้ืนท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก 
และหลงัจากนั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวยีดนาม 

- พ้ืนท่ีพาณิชยกรรมจาํนวน  15.39 เฮคแทร์ ในอัตรา 750 ล้านเวียดนามด่งต่อพื้นท่ี  1 เฮคแทร์ต่อปี                    
ในช่วง 5 ปีแรก และหลังจากนั้ นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาล
เวียดนาม 

บริษทั อมตะ วอเตอร์ จาํกัด  

เพ่ือประโยชน์ในการจดัหานํ้ าให้พอเพียงต่อความตอ้งการใช้นํ้ าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี และ                    
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาระยะยาวเพ่ือซ้ือนํ้าดิบและผลิตนํ้าประปากบับริษทั
ต่างๆ หลายสัญญา ในราคาและปริมาณการใช้นํ้ าตามท่ีกาํหนดในสัญญาทั้ งน้ีราคาสามารถปรับเพ่ิมไดใ้น
อนาคตตามดชันีราคาผูบ้ริโภค สญัญาเหล่าน้ีจะส้ินสุดในปี 2567 ถึงปี 2585 

32.3 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

ในระหว่างปี 2559 หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบ                     
ท่ีนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายชาํระค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายส่วนเดิมแลว้ บริษทัยอ่ยยงัมีภาระ
ตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินเพ่ิมเติมสาํหรับท่ีดินท่ีไดมี้การขายและรับเงินค่าเช่าจากผูซ้ื้อเตม็จาํนวนแลว้ 

ทั้งน้ี ค่าปรับเพ่ิมเติมท่ีหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามคาํนวณและเรียกเก็บสาํหรับการนาํส่งค่าเช่า
ท่ีดินล่าชา้เป็นจาํนวนรวม 318 ลา้นบาทนั้นเป็นการคาํนวณยอ้นหลงัตั้งแต่ช่วงท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระค่าเช่า                      
จากผูซ้ื้อจนถึงปัจจุบนั ซ่ึง ณ ขณะนั้นไม่ไดมี้ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายใดห้ามไม่ให้มีการเก็บค่าเช่าจากผูซ้ื้อ                     
ทั้งจาํนวน และไม่ไดมี้ขอ้กาํหนดว่าหากบริษทัยอ่ยเรียกเกบ็ค่าเช่าจากผูซ้ื้อทั้งจาํนวนจะตอ้งนาํส่งหน่วยงาน
ราชการของรัฐบาลเวียดนามในทนัที 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยมีความเห็นวา่จาํนวนเงินค่าปรับท่ีหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามเรียกเกบ็
ควรคาํนวณโดยเร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํส่งค่าเช่าทั้งจาํนวนแก่หน่วยงานราชการ
ของรัฐบาลเวียดนามมีผลใชบ้งัคบัเท่านั้น บริษทัยอ่ยจึงไดท้าํการจ่ายชาํระค่าปรับสาํหรับช่วงเวลาดงักล่าวเป็น
จาํนวนเงิน 97 ลา้นบาทในระหว่างปีปัจจุบนั และไม่ไดบ้นัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนจาํนวน 221 ลา้นบาทไวใ้น
บญัชี 

ในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการเจรจาเพ่ิมเติมกบัตวัแทนหน่วยงานราชการของรัฐบาล
เวียดนาม และไดท้าํหนงัสือหารือไปยงัหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการชาํระ
ค่าเช่าท่ีดินเพื่อขอคาํช้ีแจงเก่ียวกบัหลกัการนบัระยะเวลาในการคาํนวณค่าปรับ และขอผ่อนผนัไม่ให้มีการ
คิดค่าปรับเพ่ิมเติมระหว่างการเจรจาดังกล่าวแลว้ แต่ยงัไม่ได้รับหนังสือตอบกลบัจากทางหน่วยงาน
ราชการของรัฐบาลเวียดนามท่ีเก่ียวขอ้ง 

32.4 การคํา้ประกัน 

 (1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือต่อสถาบนัการเงินให้กบับริษทัยอ่ย
เป็นมูลค่ารวมประมาณ 32 ลา้นบาท (2559: จาํนวน 32 ลา้นบาท) 

 (2) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยมีภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีออกโดยธนาคารในนามของ
บริษทัย่อยเพ่ือคํ้ าประกนัการร่วมลงทุนใน บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จาํกดั บริษทั 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จาํกดั และบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จาํกดั เป็น
จาํนวนเงินรวม 319 ลา้นบาท  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีออกโดยธนาคารใน
นามของบริษทัและบริษทัย่อยเพ่ือคํ้ าประกนัการลงทุนในบริษทั อมตะ บี กริม เพาเวอร์ 4 จาํกดั 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จาํกดั บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จาํกดั และบริษทั 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จาํกดั เป็นจาํนวนเงินรวม 1,122 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ
เพ่ือคํ้าประกนัการร่วมทุนในบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จาํกดั และบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
5 จาํกดั เป็นจาํนวนเงินรวม 577 ลา้นบาท 

 (3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของ
บริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงินประมาณ 34 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯจาํนวน                      
3 ล้านบาท (2559: จาํนวน 29 ลา้นบาท และจาํนวน 3 ลา้นบาท ตามลาํดบั) เพ่ือคํ้ าประกนัการใช้
ไฟฟ้าและการปฏิบติังานตามสัญญาของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 (4) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารให้กับ       
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพ่ือคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาร่วมดาํเนินงานโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี และโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยองเป็นจาํนวนเงิน
รวม 1,178 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯจาํนวน 454 ลา้นบาท (2559: จาํนวน 1,151 ลา้นบาท และ 
จาํนวน 447 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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33. สัญญาเช่าดาํเนินงานซึ่งบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นผู้ให้เช่า 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้เช่าท่ีดิน อาคารสํานักงาน และอาคาร
โรงงาน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 35 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สัญญาเช่าดาํเนินงาน
ดงักล่าวจะก่อให้เกิดรายไดค้่าเช่าขั้นตํ่าในอนาคตดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
   ภายใน 1 ปี 377 345 46 47 
   1 ถึง 5 ปี 614 497 111 88 
   มากกวา่ 5 ปี 61 50 15 14 
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34. ลําดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนี้สินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายตุิธรรม ดงันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตราสารหนี้ - 1,358 - 1,358 - 1,006 - 1,006 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม         
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 7,752 7,752 - - 7,750 7,750 
หนีส้ินทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
หุน้กูร้ะยะยาว - 5,022 - 5,022 - - - - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตราสารหนี้ - 1,099 - 1,099 - 655 - 655 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม         
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 1,930 1,930 - - 821 821 
หนีส้ินทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
หุน้กูร้ะยะยาว - 5,022 - 5,022 - - - - 
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35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                     
เงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว และหุ้นกูร้ะยะยาว บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้
กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้
สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตัวเน่ืองจากบริษทัฯและ    
บริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
อาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดง
อยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน        
เงินลงทุนชัว่คราว เงินเบิกเกินบญัชี เงินให้กูย้ืม เงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว และหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีมี
ดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม          
อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ
กาํหนดหรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ย    

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบี้ย รวม อตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

             (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - - 883 881 389 875 1,272 1,756 ร้อยละ 0.38 - 0.50 ต่อปี 
เงินลงทุนชัว่คราว - 14 - - - - - - 1,235 332 1,235 346 หมายเหตุ 8 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - - - - - - - - 556 365 556 365 หมายเหตุ 9 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกนั - - - - - - 3 2 - - 3 2 ร้อยละ 0.25 - 0.38 ต่อปี 
 - 14 - - - - 886 883 2,180 1,572 3,066 2,469   

หนีส้ินทางการเงิน               
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน - 1,870 - - - - 2 11 - - 2 1,881 หมายเหตุ 18 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - - - - 510 446 510 446 หมายเหตุ 19 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 131 100 - - - - - - - - 131 100 หมายเหตุ 6 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - - - - 3,978 4,769 - - 3,978 4,769 หมายเหตุ 20 

หุน้กูร้ะยะยาว - - 2,995 - 1,996 - - - - - 4,991 - หมายเหตุ 21 
 131 1,981 2,995 - 1,996 - 3,980 4,780 510 446 9,612 7,196   
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ย    

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบี้ย รวม อตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

             (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - - 100 146 95 655 195 801 ร้อยละ 0.38 - 0.50 ต่อปี 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - - - - - - - - 205 67 205 67 หมายเหตุ 9 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 37 - - - - - - - - - 37 - หมายเหตุ 6 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 62 68 - - - - - - 62 68 หมายเหตุ 6 
 37 - 62 68 - - 100 146 300 722 499 936   

หนีส้ินทางการเงิน               
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน - 1,271 - - - - 1 1 - - 1 1,272 หมายเหตุ 18 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - - - - 106 77 106 77 หมายเหตุ 19 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - - - - - 3,043 - - - 3,043 หมายเหตุ 20 

หุน้กูร้ะยะยาว - - 2,995 - 1,996 - - - - - 4,991 - หมายเหตุ 21 
 - 1,271 2,995 - 1,996 - 1 3,044 106 77 5,098 4,392   
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยูใ่นระดบัตํ่า เน่ืองจากธุรกรรมทางการเงินโดยส่วนใหญ่ของ
บริษทัย่อยอยู่ในสกุลเงินของท้องถ่ินนั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯย่อยในประเทศไทยมียอด
คงเหลือของเงินฝากท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจาํนวน 23,030 ลา้นเวียดนามด่ง (2559: จาํนวน 3 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ และจาํนวน 4,787 ลา้นเวียดนามด่ง) และบริษทัย่อยในประเทศเวียดนามมียอดคงเหลือของเงินฝาก             
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจาํนวน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2559: จาํนวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

35.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทางการเงนิ     

หุน้กู ้ 4,991 5,022 - - 

ก) หุน้กูร้ะยะยาวแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

36. การบริหารจดัการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม                     
เพ่ือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี             
31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.14:1 (2559: 1.03:1) และเฉพาะของบริษทัฯ                      
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.70:1 (2559: 0.67:1) 

37. การอนุมตังิบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 
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