
 

 

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำนและงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำ
และน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกกำร
สอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้                                      
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

สุพรรณี ตริยำนนัทกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤศจิกำยน 2562 



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,713,829              1,151,759              126,762                 68,092                   
เงินลงทุนชัว่คราว 295,001                 907,224                 812                       220,138                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 461,401                 472,964                 65,314                   167,127                 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3 -                            -                            13,329                   310,617                 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5 7,326,388              7,667,265              4,287,529              3,966,177              
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2 17,898                   -                            -                            -                            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 97,345                   91,696                   21,208                   19,578                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,911,862              10,290,908            4,514,954              4,751,729              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                            -                            959,822                 929,212                 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 59,749                   61,073                   61,200                   61,200                   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 4,157,051              3,741,905              1,192,901              1,192,901              
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                            -                            333,355                 38,631                   
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8 4,905,759              4,677,187              1,757,802              1,681,244              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 2,090,516              2,092,719              154,622                 144,573                 
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 440,540                 175,828                 9,420                     99                         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน 10 3,956,382              4,252,428              -                            -                            
ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 11 8,363,606              7,324,259              7,776,512              7,223,611              
เงินจ่ายล่วงหนา้ให้แก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 12 183,652                 194,586                 -                            -                            
เงินประกนัการพฒันาโครงการ 13 138,717                 -                            -                            -                            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 46,072                   6,150                     44,242                   5,044                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 231,433                 204,390                 117,301                 85,164                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 24,573,477            22,730,525            12,407,177            11,361,679            
รวมสินทรัพย์ 34,485,339            33,021,433            16,922,131            16,113,408            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,667,951              226,648                 222,114                 146                       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 586,549                 513,713                 180,982                 141,400                 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 194,280                 141,340                 -                            -                            
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 15 771,458                 1,401,967              390,400                 60,000                   
เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,179,915              1,445,398              311,613                 400,353                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 69,250                   86,049                   -                            -                            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 62,499                   51,103                   19,401                   13,775                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,531,902              3,866,218              1,124,510              615,674                 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 15 3,637,820              3,836,350              1,180,534              992,534                 
หุ้นกูร้ะยะยาว 16 5,993,010              5,991,474              5,993,010              5,991,474              
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้รับจากลูกคา้ระยะยาว 198,245                 206,716                 -                            -                            
รายไดค้่าเช่าท่ีดินรับล่วงหนา้ 2,832,501              2,924,103              218,510                 229,987                 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 82,367                   60,863                   43,805                   31,792                   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 372,225                 384,672                 -                            -                            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 186,456                 181,946                 38,145                   36,827                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 13,302,624            13,586,124            7,474,004              7,282,614              
รวมหนีสิ้น 17,834,526            17,452,342            8,598,514              7,898,288              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,067,000              1,067,000              1,067,000              1,067,000              
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,067,000              1,067,000              1,067,000              1,067,000              
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 173,600                 173,600                 173,600                 173,600                 
ส่วนเกินทุนอ่ืน 617,142                 617,142                 -                            -                            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 106,700                 106,700                 106,700                 106,700                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,355,688            11,238,247            6,976,317              6,867,820              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (378,925)               (235,416)               -                            -                            
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 13,941,205            12,967,273            8,323,617              8,215,120              
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,709,608              2,601,818              -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,650,813            15,569,091            8,323,617              8,215,120              
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 34,485,339            33,021,433            16,922,131            16,113,408            

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,653,746         214,835            6,728                73,447              
รายไดค้่าสาธารณูปโภค 490,332            478,778            -                        -                        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 189,494            170,374            32,275              30,780              
รายไดเ้งินปันผล 6, 7 -                        -                        206,075            136,399            
ดอกเบ้ียรับ 20,694              6,193                4,361                5,242                
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 43,873              -                        -                        -                        
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,494                -                        -                        -                        
รายไดอ่ื้น 21,971              31,114              3,887                16,305              
รวมรายได้ 2,421,604         901,294            253,326            262,173            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 696,269            56,859              1,967                18,428              
ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 321,381            302,104            -                        -                        
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 62,660              52,035              2,995                6,746                
ค่าใชจ่้ายในการขาย 123,018            23,988              3,803                5,839                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 178,019            168,310            84,574              84,602              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                        60,008              298                   1,057                
รวมค่าใช้จ่าย 1,381,347         663,304            93,637              116,672            
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 1,040,257         237,990            159,689            145,501            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7 166,945            218,731            -                        -                        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 1,207,202         456,721            159,689            145,501            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (88,988)             (66,480)             (56,000)             (44,447)             
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,118,214         390,241            103,689            101,054            
ภาษีเงินได ้ 17 (144,026)           (51,048)             10,938              6,823                
กําไรสําหรับงวด 974,188            339,193            114,627            107,877            

การแบ่งปันกําไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 798,429            300,909            114,627            107,877            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 175,759            38,284              

974,188            339,193            

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.75                  0.28                  0.11                  0.10                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



2562 2561 2562 2561
กําไรสําหรับงวด 974,188            339,193            114,627            107,877            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (5,402)               (151,147)           -                        -                        
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (5,402)               (151,147)           -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (5,402)               (151,147)           -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 968,786            188,046            114,627            107,877            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 794,610            197,877            114,627            107,877            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 174,176            (9,831)               

968,786            188,046             
-                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,618,776         1,017,313         256,064            243,407            
รายไดค้่าสาธารณูปโภค 1,444,102         1,363,443         -                        -                        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 560,006            500,150            97,173              95,102              
รายไดเ้งินปันผล 6, 7 -                        -                        636,763            709,426            
ดอกเบ้ียรับ 38,343              18,201              13,339              11,854              
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 43,873              74,217              -                        -                        
รายไดอ่ื้น 82,212              74,080              44,566              30,709              
รวมรายได้ 4,787,312         3,047,404         1,047,905         1,090,498         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,171,289         343,949            97,807              73,606              
ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 968,447            895,672            -                        -                        
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 148,855            151,174            12,608              21,568              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 190,472            101,955            21,651              44,070              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 544,029            577,938            280,658            285,015            
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 90,149              50,748              2,622                245                   
รวมค่าใช้จ่าย 3,113,241         2,121,436         415,346            424,504            
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 1,674,071         925,968            632,559            665,994            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7 584,303            546,180            -                        -                        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 2,258,374         1,472,148         632,559            665,994            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (238,306)           (175,573)           (165,274)           (112,537)           
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 2,020,068         1,296,575         467,285            553,457            
ภาษีเงินได้ 17 (225,754)           (174,165)           35,997              29,095              
กําไรสําหรับงวด 1,794,314         1,122,410         503,282            582,552            

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,491,698         902,000            503,282            582,552            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 302,616            220,410            

1,794,314         1,122,410         

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.40                  0.85                  0.47                  0.55                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



2562 2561 2562 2561
กําไรสําหรับงวด 1,794,314         1,122,410         503,282            582,552            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (211,386)           (44,336)             -                        -                        
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (211,386)           (44,336)             -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (211,386)           (44,336)             -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,582,928         1,078,074         503,282            582,552            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,346,445         872,606            503,282            582,552            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 236,483            205,468            

1,582,928         1,078,074          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน
จากการ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เปลี่ยนแปลง ส่วนของผูม้ี

ส่วนเกินทุน ผลต่างจาก การรวมกิจการ สดัส่วน ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุ้น จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนเกินทุนจาก การแปลงค่า ส่วนทุนจาก ภายใตก้ารควบคุม เงินลงทุน รวม ไม่มีอาํนาจ
ที่ออกและชาํระ ส่วนเกิน สดัส่วนเงินลงทุน การจ่ายโดยใชหุ้้น งบการเงินที่เป็น บริษทัใหญ่ของ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ควบคุม รวมส่วนของ
เต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ในบริษทัยอ่ย เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ บริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,067,000             173,600                600,988                  13,876                    106,700              10,817,526         (228,365)                       1,469                  (2,182)                   4,949                    (224,129)                 12,555,561             2,415,751            14,971,312           
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                             -                             -                         902,000              -                                    -                         -                            -                           -                             902,000                  220,410               1,122,410             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                             -                             -                         -                         (29,394)                         -                         -                            -                           (29,394)                   (29,394)                   (14,942)                (44,336)                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                             -                             -                         902,000              (29,394)                         -                         -                            -                           (29,394)                   872,606                  205,468               1,078,074             
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
   สดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึ่งเกิดจากการ
   ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในราคาที่สูงกว่ามูลค่า
   ตามบญัชี ณ วนัที่ขาย -                           -                           2,279                      -                             -                         -                         -                                    -                         -                            -                           -                             2,279                      1,303                   3,582                    
ส่วนทุนจากบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมเพิ่มขึ้น -                           -                           -                             -                             -                         -                         -                                    1,744                  -                            -                           1,744                      1,744                      -                          1,744                    
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 19) -                           -                           -                             -                             -                         (597,503)             -                                    -                         -                            -                           -                             (597,503)                 -                          (597,503)               
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                             -                             -                         -                         -                                    -                         -                            -                           -                             -                             (115,443)              (115,443)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 1,067,000             173,600                603,267                  13,876                    106,700              11,122,023         (257,759)                       3,213                  (2,182)                   4,949                    (251,779)                 12,834,687             2,507,079            15,341,766           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - ตามที่รายงานไว้เดิม 1,067,000             173,600                603,266                  13,876                    106,700              11,238,247         (241,984)                       3,801                  (2,182)                   4,949                    (235,416)                 12,967,273             2,601,818            15,569,091           

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจาก

   การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ

   (หมายเหตุ 2) -                           -                           -                             -                             -                         20,528                -                                    -                         -                            -                           -                             20,528                    6,373                   26,901                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - หลังการปรับปรุง 1,067,000             173,600                603,266                  13,876                    106,700              11,258,775         (241,984)                       3,801                  (2,182)                   4,949                    (235,416)                 12,987,801             2,608,191            15,595,992           
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                             -                             -                         1,491,698           -                                    -                         -                            -                           -                             1,491,698               302,616               1,794,314             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด - - -                             -                             - -                         (145,253)                       -                         -                            -                           (145,253)                 (145,253)                 (66,133)                (211,386)               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                             -                             -                         1,491,698           (145,253)                       -                         -                            -                           (145,253)                 1,346,445               236,483               1,582,928             
ส่วนทุนจากบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมเพิ่มขึ้น -                           -                           -                             -                             -                         -                         -                                    1,744                  -                            -                           1,744                      1,744                      -                          1,744                    
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 19) -                           -                           -                             -                             -                         (394,785)             -                                    -                         -                            -                           -                             (394,785)                 -                          (394,785)               
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                             -                             -                         -                         -                                    -                         -                            -                           -                             -                             (135,066)              (135,066)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 1,067,000             173,600                603,266                  13,876                    106,700              12,355,688         (387,237)                       5,545                  (2,182)                   4,949                    (378,925)                 13,941,205             2,709,608            16,650,813           

-                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

ส่วนเกินทุนอื่น

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและชาํระ ส่วนเกิน รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,067,000                     173,600                        106,700                        6,726,745                     8,074,045                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 582,552                        582,552                        

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 19) -                                   -                                   -                                   (597,503)                      (597,503)                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 1,067,000                     173,600                        106,700                        6,711,794                     8,059,094                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,067,000                     173,600                        106,700                        6,867,820                     8,215,120                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - -                                   503,282                        503,282                        

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 19) -                                   -                                   -                                   (394,785)                      (394,785)                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 1,067,000                     173,600                        106,700                        6,976,317                     8,323,617                     

-                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,020,068         1,296,575         467,285            553,457            
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 211,729            213,271            16,874              23,810              
   ค่าตดัจาํหน่าย 20,071              17,738              9,213                8,450                
   กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (1,176)               (401)                  -                        -                        
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (584,303)           (546,180)           -                        -                        
   กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (43,873)             (74,217)             -                        -                        
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 260                   (44)                    22                     -                        
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (282)                  
   เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                        -                        (636,763)           (709,426)           
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 1,536                1,419                1,536                1,419                
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21,897              6,594                12,013              3,082                
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 84,367              57,042              2,567                243                   
   ดอกเบ้ียรับ (37,447)             (18,201)             (13,359)             (11,855)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 238,306            175,573            165,274            112,538            
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,931,435         1,129,169         24,662              (18,564)             
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (109,332)           70,615              (8,491)               (185)                  
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 451,066            (263,888)           (331,334)           (71,314)             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (27,854)             (1,588)               (14,558)             (9,123)               
   เงินประกนัการพฒันาโครงการ (138,717)           -                        -                        -                        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (17,197)             39,729              (33,205)             (16,278)             
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 37,214              7,196                7,707                18,864              
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้รับจากลูกคา้ (273,189)           299,464            (88,740)             8,338                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,396              12,527              5,626                1,314                
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (83,896)             (96,511)             (11,477)             (6,370)               
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (4,355)               19,801              1,319                1,793                
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,776,571         1,216,514         (448,491)           (91,525)             
จ่ายภาษีเงินได้ (297,044)           (198,660)           (7,940)               (28,157)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,479,527         1,017,854         (456,431)           (119,682)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 29,176              15,685              2,581                10,700              
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงินลดลง 621,371            560,010            219,306            534,508            
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                        -                        -                        30,000              
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                        -                        3,177                23,135              
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        -                        (3,127)               (302,738)           
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                        (429,484)           (30,610)             (37,950)             
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 319,858            320,756            767,333            843,726            
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษทัร่วม 6,698                -                        -                        -                        
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (310,380)           (342,066)           -                        -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 46,659              91,562              -                        -                        
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (96,007)             (194,291)           (19,522)             (8,855)               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 206                   29                     15                     -                        
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินเพ่ิมข้ึน (338,727)           (390,195)           (83,335)             (390,195)           
ซ้ือท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต (1,027,695)        (1,887,668)        (552,901)           (1,418,659)        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (748,841)           (2,255,662)        302,917            (716,328)           
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
ดอกเบ้ียจ่าย (279,439)           (132,794)           (133,399)           (69,360)             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,441,303         91,740              221,968            (64)                    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52,940              18,396              -                        -                        
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (8,341)               -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 982,835            1,276,493         638,600            376,000            
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,782,024)        (762,573)           (120,200)           -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        3,582                -                        3,582                
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูสุ้ทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ -                        998,191            -                        998,191            
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (394,785)           (597,503)           (394,785)           (597,503)           
เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (135,066)           (115,443)           -                        -                        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (114,236)           771,748            212,184            710,846            
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (51,919)             (21,315)             -                        -                        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 564,531            (487,375)           58,670              (125,164)           
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (2,461)               228                   -                        -                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,151,759         1,274,502         68,092              194,817            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,713,829         787,355            126,762            69,653              

-                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดย
ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด ยกเวน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหวา่งกาลขอ้ 6 

1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่  

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทาง                                          
การบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทาง                                                               
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและ                                         
บริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการ
ส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี    



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับ
การรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึง                                                   
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ 
และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดใน                      
การพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลสะสมของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดย
ปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ  

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2  

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                                
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้                                             
จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ในปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษัทยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ                           
การตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเ ก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ                          
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้น                  
มีมูลค่าต ่า 

การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17                  
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
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ในปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได้
เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ มาถือ
ปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

 กำรรับรู้รำยได้ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการใช้ท่ีดนิพร้อมระบบสาธารณูปโภค 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการใช้ท่ีดินพร้อมระบบสาธารณูปโภค (แสดงรวมภายใต้
รายการ “รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย”์ ในงบการเงินรวม) รับรู้เป็นรายไดท้ั้งจ านวนเม่ือมีการโอน
ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความเป็นเจา้ของใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงตาม
มูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดและมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ี
จ่ายใหลู้กคา้ 

ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญา 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่านายหน้าท่ีจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เป็นสินทรัพยแ์ละ                                                      
ตดัเป็นค่าใชจ่้ายอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่ส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหกั
ดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีระยะเวลาของการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์จะรับรู้ส าหรับตน้ทุนใน
การไดม้าซ่ึงสัญญามีระยะเวลาหน่ึงงวดหรือสั้นกวา่ กิจการจะบนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาดงักล่าว
เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ  

2. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่                         
มำถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับท่ี 15 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวด
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวด 2562 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
ฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562    
ตน้ทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 34 - 
ค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง (7) - 

รวม 27 - 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน
2562 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 แสดง
ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ตามนโยบาย               
การบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์    
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ - 18 18 

รวมสินทรัพย์ - 18 18 

หนีสิ้น    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 369 3 372 

รวมหนีสิ้น 369 3 372 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก าไรสะสม 12,348 8 12,356 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,705 5 2,710 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,053 13 15,066 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,422 16 15,438 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 1,669 (15) 1,654 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 113 10 123 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 149 (5) 144 
ก ำไรส ำหรับงวด 994 (20) 974 

กำรแบ่งปันก ำไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 814 (15) 799 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)    
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.763 (0.014) 0.749 
    

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 2,639 (20) 2,619 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 194 (4) 190 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 229 (3) 226 
ก ำไรส ำหรับงวด 1,807 (13) 1,794 

กำรแบ่งปันก ำไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,503 (11) 1,492 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)    
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 1.408 (0.010) 1.398 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 7 - 7 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4 - 4 
ก ำไรส ำหรับงวด 114 - 114 

    
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 258 (2) 256 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 24 (2) 22 
ก ำไรส ำหรับงวด 503 - 503 

รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

- ค่านายหนา้จ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณา
ว่าค่านายหน้าท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้จะตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็น
ค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา จากเดิมท่ีบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในการขายเม่ือเกิดรายการ 

- รายการส่งเสริมการขายท่ีระบุในสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยให้กบัลูกคา้เม่ือมีการจดทะเบียนโอนท่ีดิน
เช่น การใหสิ้นคา้โดยไม่คิดมูลค่า (ของแถม) หรือการจ่ายช าระค่าใชจ่้ายแทนลูกคา้ บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนท่ีดิน โดยจ่ายแทนลูกคา้เม่ือลูกคา้จดทะเบียนโอนท่ีดิน ฝ่าย
บริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่รายการเหล่าน้ีเป็นส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหลู้กคา้ ดงันั้นจึง
ตอ้งบนัทึกรายการดงักล่าวหกัจากมูลค่ารายไดใ้นสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ จากเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในการขาย  
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 9 8 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 4 4 ร้อยละ 2.60 ต่อปีถึงร้อยละ 4.55 ต่อปี  

   (LIBOR+2% ต่อปีถึงร้อยละ 4 ต่อปี) 
ค่าสาธารณูปโภค - - 3 - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม      
รายไดค้่าสาธารณูปโภค 61 46 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 30 26 - 1 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 4 3 - 1 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 4 3 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าไฟฟ้า 6 7 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7 2 3 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั      
ค่าเช่า 2 1 2 - ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 2 2 - - ร้อยละ 3.40 และ 3.75 ต่อปี 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 26 22 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 12 6 ร้อยละ 2.60 ต่อปีถึงร้อยละ 4.55 ต่อปี  

   (LIBOR+2% ต่อปีถึงร้อยละ 4 ต่อปี) 
ค่าสาธารณูปโภค - - 10 9 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม      
รายไดค้่าสาธารณูปโภค 178 161 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 83 80 2 3 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 10 7 - 1 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 9 8 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าไฟฟ้า 18 20 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 20 6 7 6 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั      
ค่าเช่า 5 4 5 6 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 4 4 - - ร้อยละ 3.40 และ 3.75 ต่อปี 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561                    
มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 4)     
บริษทัร่วม 31 24 - - 

รวม 31 24 - - 

ลูกหนีอ่ื้น - บุคคลหรือกจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 4)    
บริษทัยอ่ย - - 22 14 
บริษทัร่วม - 157 - 131 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 63 - - - 

รวม 63 157 22 145 

ค่ำเช่ำที่ดินจ่ำยล่วงหน้ำ – กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 57 59 - - 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย 7 3 8 1 
บริษทัร่วม 9 10 3 4 

รวม 16 13 11 5 

     
เงินรับล่วงหน้ำค่ำที่ดิน - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 16 16 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 75 75 75 75 

รวม 75 75 91 91 

รำยได้ค่ำเช่ำที่ดินและอำคำรโรงงำนรับล่วงหน้ำ -  
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 4 1 
บริษทัร่วม 2,739 2,820 44 47 

รวม 2,739 2,820 48 48 

*มีกรรมการร่วมกนัหรือมีบุคคลในครอบครัวของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯเป็นกรรมการ 
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เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี           
30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมดังกล่าว                             
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2562 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยอง 
เซอร์วิส จ ากดั 138 50 - 188 

Kinderworld Education Group Pte. Ltd. 3 3 - 6 

รวม 141 53 - 194 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ในระหวา่งงวด  

    ขาดทุนท่ียงั  
 ยอดคงเหลือ   ไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   จากการแปลงค่า ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง อตัราแลกเปล่ียน 30 กนัยายน 2562 

 (ตรวจสอบแลว้)     
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 
  บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) 300 - (300) - - 
Amata Global Pte. Ltd. 7 - - (1) 6 
บริษทั อมตะ คินเดอร์เวิลด ์เอด็ยเูคชัน่         
จ ากดั 4 3 - - 7 

รวม 311 3 (300) (1) 13 

      
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย      
บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) - 300 - - 300 
Amata Asia Limited 39 - (3) (3) 33 

รวม 39 300 (3) (3) 333 
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เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2562 บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ท าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเงินกูย้ืมกบั
บริษทัฯเพื่อขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ทั้ งหมดในวนัท่ี 5 กันยายน 2564 บริษทัฯจึงได้จัดประเภท                                  
เงินกูย้มืดงักล่าวเป็น “เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย”  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 19 17 5 4 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 - 
รวม 20 18 6 4 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 73 66 24 22 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5 5 3 2 
รวม 78 71 27 24 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระจากการค ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 15  
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 31 24 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 243 229 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 63 157 22 145 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 135 75 43 22 

รวม 472 485 65 167 

หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (11) (12) - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 461 473 65 167 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 แยกตามอายุหน้ีท่ี       
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

อายหุน้ีคา้งช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 31 24 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 24 - - 

กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 208 208 - - 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 22 9 - - 
   มากกวา่ 3 - 9 เดือน 3 1 - - 
   มากกวา่ 9 - 12 เดือน - - - - 
   มากกวา่ 12 เดือน 10 11 - - 
รวม 243 229 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (11) (12) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 232 217 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 263 241 - - 
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5. ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ากดั มีท่ีดินส่วนหน่ึงจ านวน 88 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2561: จ านวน 88 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยูร่ะหวา่งรอการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูข้ายท่ีดินมาเป็นของบริษทั
ดงักล่าว 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนั Amata Asia (Myanmar) Limited ไดล้งทุนหุ้นสามญัใน Yangon 
Amata Smart and ECO City Limited ซ่ึงเป็นบริษทัฯท่ีจดัตั้งข้ึนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็น
จ านวนเงิน 31 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว ดงันั้น 
บริษทัฯจึงรวมงบการเงินของ ใน Yangon Amata Smart and ECO City Limited ในงบการเงินรวมตั้งแต่
ไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนั บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากดั (มหาชน) (“วีเอ็น”) ไดล้งทุนใน Amata Township 
Long Thanh JSC. เพิ่มเติมเป็นจ านวน 1,394 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้
ในบริษทัดงักล่าว นอกจากน้ี Amata City Long Thanh JSC. ไดล้งทุนในหุ้นสามญัใน Amata Service City 
Long Thanh 1 Company Limited และ Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทั
ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศเวียดนามและด าเนินธุรกิจในการพฒันาพื้นท่ีพาณิชยกรรมและท่ีพกัอาศยั เป็นจ านวน
เงินบริษทัละ 1 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว ดงันั้น
บริษทัฯจึงรวมงบการเงินของ Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited และ Amata Service 
City Long Thanh 2 Company Limited ในงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนั 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนหุน้สามญัใน Amata Asia (Myanmar) Limited ซ่ึง
เป็นบริษทัฯท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศฮ่องกง และด าเนินธุรกิจในการพฒันานิคมอุตสาหกรรมในเขตย่างกุง้ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นจ านวนเงิน 31 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน         
ท่ีเรียกช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว ดงันั้น บริษทัฯจึงรวมงบการเงินของ Amata Asia (Myanmar) Limited 
ในงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั นอกจากน้ี วีเอ็นไดล้งทุนเพิ่มใน Amata City Halong 
JSC. เป็นจ านวน 74 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั วีเอน็ไดล้งทุนเพิ่มใน Amata City Halong JSC. เป็นจ านวน 55 ลา้น
บาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯไดบ้นัทึกรับเงินปันผลจาก
บริษทัย่อยเป็นจ านวนเงิน 206 ลา้นบาท และจ านวน 518 ลา้นบาทตามล าดบั (งวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561: จ านวน 136 ลา้นบาท และจ านวน 446 ลา้นบาทตามล าดบั)  
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 (หน่วย: ลา้นบาท)  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 3,742 1,193 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 586 - 
เงินปันผลรับ (164) - 
เงินคืนทุน (7) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 4,157 1,193 

 ในไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท 
ไดป้ระกาศลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัราหน่วยทรัสต์ละ 0.11 บาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวน
หน่วยจดทะเบียน เพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกิน ซ่ึงบริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จ ากดั ไดรั้บเงินคืน
ทุนจากการลดทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 7 ลา้นบาท 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯไดบ้นัทึกรับเงินปันผลจาก
บริษทัร่วมเป็นจ านวนเงิน 12 ลา้นบาท และจ านวน 164 ลา้นบาทตามล าดบั (งวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561: จ านวน 253 ลา้นบาท และจ านวน 263 ลา้นบาทตามล าดบั) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมค านวณจากงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ของบริษทัร่วมแต่ละแห่ง โดยงบการเงินรวมของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั 
และบริษทัย่อย และงบการเงินของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะ                                
ซัมมิทโกรท ส าหรับงวดดงักล่าวไดรั้บการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าวแลว้ (รวมส่วนแบ่ง
ก าไรเป็นจ านวนเงินรวม 475 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ส าหรับงวดเกา้เดือนทั้งหมด) ในขณะท่ีงบการเงินของบริษทัร่วมอ่ืนๆส าหรับงวดเดียวกนัไดจ้ดัท าข้ึนโดย                                            
ฝ่ายบริหารของบริษัทดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่างบการเงินดังกล่าวไม่มี                                                     
ความแตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัหากงบการเงินดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

8. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 4,677 1,681 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 310 - 
โอนเขา้ 85 84 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (121) (7) 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี (3) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (42) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 4,906 1,758 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทั อมตะ ซัมมิท เรดด้ี บิลท์ จ ากดั ไดจ้ดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนจ านวน 100 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: จ านวน 102 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 15 

9. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 2,093 145 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 96 20 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (91) (10) 
โอนออก (1) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 2,091 155 

10. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิในกำรใช้ที่ดนิ 

จ านวนน้ีเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเพื่อพฒันาท่ีดิน
ดงักล่าวเป็นนิคมอุตสาหกรรมของบริษทัยอ่ยต่อไป ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
ดงักล่าวมาเป็นของบริษทัยอ่ย 

11. ที่ดนิรอกำรพฒันำในอนำคต 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินส่วนหน่ึงจ านวน 259 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ 
จ านวน 14 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: เฉพาะของบริษทัฯจ านวน 27 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยูร่ะหว่างรอ
การโอนกรรมสิทธ์ิจากผูข้ายท่ีดินมาเป็นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

12. เงินจ่ำยล่วงหน้ำให้แก่หน่วยงำนรำชกำรเวียดนำม 

จ านวนน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหก้บัหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม โดยไดรั้บอนุมติั
ให้สามารถน ามาหกักบัค่าเช่าท่ีดินท่ีรัฐบาลจะเรียกเก็บกบับริษทัยอ่ยในอนาคต ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดรั้บ
ยกเวน้ค่าเช่าท่ีดินจนถึงปี 2569 

13. เงินประกนักำรพฒันำโครงกำร 

จ านวนน้ีเป็นเงินประกันท่ีหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามเรียกเก็บจากบริษทัย่อยของบริษทัฯ                                            
เพื่อเป็นหลกัประกนัในการพฒันาโครงการ โดยบริษทัย่อยของบริษทัฯจะไดรั้บเงินประกนัดังกล่าวคืน                                 
ตามความคืบหนา้ของโครงการ 
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14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 198 196 2 5 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 16 13 11 5 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 373 305 168 131 
รวม 587 514 181 141 

15. เงินกู้ยืมระยะยำว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 1,571 1,053 1,571 1,053 
บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ากดั - 1,185 - - 
บริษทั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการ 
   อุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จ ากดั 345 365 - - 
บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) 270 330 - - 
บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จ ากดั 317 240 - - 
Amata City Long Thanh JSC. 1,906 2,065 - - 
รวม 4,409 5,238 1,571 1,053 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (771) (1,402) (390) (60) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 
   ช าระภายในหน่ึงปี 3,638 3,836 1,181 993 
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การเคล่ือนไหวของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 5,238 1,053 
บวก: กูเ้พิ่ม 983 638 
บวก: ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน/ 
            ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (30) - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (1,782) (120) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562 4,409 1,571 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบางฉบับก าหนดให้บริษทัฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงิน                                          
บางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย                      
จะไม่น าท่ีดินโครงการไปจดจ านองหรือก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนตลอดอายสุัญญาเงินกู ้และ
การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯและบริษทัย่อยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากธนาคารก่อน เงินกูย้ืมของ Amata City 
Long Thanh JSC. ค  ้าประกนัโดยบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) และ Amata City Bienhoa JSC. 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช้                       
เป็นจ านวน 4,531 ลา้นบาท จ านวน 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จ านวน 652 พนัลา้นเวียดนามด่ง และเฉพาะของ
บริษทัฯเป็นจ านวน 1,607 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: จ านวน 5,271 ลา้นบาท จ านวน 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
และจ านวน 652 พนัลา้นเวียดนามด่ง และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจ านวน 3,047 ลา้นบาท) 

16. หุ้นกู้ระยะยำว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
หุน้กู ้ 6,000 6,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (7) (9) 

หุน้กู ้- สุทธิ 5,993 5,991 
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การเคล่ือนไหวของบญัชีหุน้กูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 5,991 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชีระหวา่งงวด 2 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562 5,993 

หุ้นกูร้ะยะยาวเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ไม่มี
สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนก าหนด โดยมีก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน 

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้ของบริษัทฯมีข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู ้ออกหุ้นกู้และผู ้ถือหุ้นกู้                             
หลายประการซ่ึงบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการจ่ายเงิน
ปันผลในกรณีท่ีบริษทัฯผิดนดัช าระหน้ีตามหุน้กู ้และการท าธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัซ่ึงระบุใหต้อ้งมีเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล เป็นตน้ 

17. ภำษีเงินได้ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย           
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล 158 47 - - 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดข้องปีก่อน 3 - 3 - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่าง 
  ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (17) 16 (14) (7) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (12) - - 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 144 51 (11) (7) 
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ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล 259 143 - - 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดข้องปีก่อน 7 1 3 4 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่าง 
  ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (59) 33 (39) (33) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 19 (3) - - 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 226 174 (36) (29) 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากเงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้
จากลูกคา้และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากรายไดจ้ากการให้ใช้สิทธิ                                
เหนือพื้นดินและก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ยงัไม่รับรู้ทางภาษี 

18. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ                             
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ี
รายงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                     
งบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 3 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
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ส่วนงานทางธุรกิจ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงานพฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริการ 
สาธารณูปโภค 

ส่วนงาน 
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

การตดัรายการ
บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากภายนอก 1,654 215 490 479 189 170 - - 2,333 864 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 8 7 12 10 (20) (17) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 1,654 215 498 486 201 180 (20) (17) 2,333 864 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 957 158 169 177 127 118   1,253 453 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วนงาน:           
ดอกเบ้ียรับ         21 6 
ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน        44 - 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน         1 (61) 
รายไดอ่ื้น         22 31 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (123) (24) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (178) (168) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         167 219 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (89) (66) 

ภาษีเงินได ้         (144) (51) 

ก าไรส าหรับงวด         974 339 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงานในประเทศไทย ส่วนงานในต่างประเทศ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการด าเนินงานตามส่วนงาน 2,220 634 113 230 2,333 864 
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 1,195 310 58 143 1,253 453 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

21 

ส่วนงานทางธุรกิจ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 ส่วนงานพฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริการ 
สาธารณูปโภค 

ส่วนงาน 
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

การตดัรายการ
บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากภายนอก 2,619 1,017 1,444 1,364 560 500 - - 4,623 2,881 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 25 24 36 31 (61) (55) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 2,619 1,017 1,469 1,388 596 531 (61) (55) 4,623 2,881 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 1,447 673 476 468 411 349   2,334 1,490 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วนงาน:          
ดอกเบ้ียรับ         38 18 
ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน        44 74 
รายไดอ่ื้น         83 74 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (190) (102) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (545) (578) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน         (90) (51) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         584 546 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (238) (175) 

ภาษีเงินได ้         (226) (174) 

ก าไรส าหรับงวด         1,794 1,122 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงานในประเทศไทย ส่วนงานในต่างประเทศ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการด าเนินงานตามส่วนงาน 4,272 2,006 351 875 4,623 2,881 
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 2,157 969 177 521 2,334 1,490 
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19. เงินปันผล 

 เงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล 
จ่ายต่อหุน้ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) (หน่วย: บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 181 0.17 
เงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562    214 0.20 
รวมเงินปันผลจ่ายส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 395 0.37 

    
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 352 0.33 
เงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 245 0.23 
รวมเงินปันผลจ่ายส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 597 0.56 

20. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจจะเกดิขึน้ 

20.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวน 338 ล้านบาท และจ านวน                                
48 พนัลา้นเวียดนามด่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภค (31 ธนัวาคม 2561: 
จ านวน 185 ลา้นบาท และจ านวน 27 พนัลา้นเวียดนามด่ง) 

21. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 


	AUDITOR_REPORT.DOC
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES.DOC

