
 

 

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2562 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)                                     
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุด               
วนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และได้
ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ                             
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                                          
ทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้       
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                              
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                             
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับ                             
เร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบพร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์รำยไดค้่ำสำธำรณูปโภคและรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำถือเป็นรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั
ยิง่รำยกำรหน่ึงของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกจ ำนวนรำยไดท่ี้บนัทึกในบญัชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก ำไร
ขำดทุนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั ดว้ยเหตุน้ี ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัเป็นพิเศษกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำย
อสังหำริมทรัพย ์รำยไดค้่ำสำธำรณูปโภคและรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี เพื่อใหแ้น่ใจวำ่รำยไดจ้ำก
กำรขำยอสังหำริมทรัพย ์รำยไดค้่ำสำธำรณูปโภคและรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำรับรู้ในบญัชีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัโดยกำรท ำควำมเขำ้ใจและประเมินประสิทธิภำพของระบบ                       
กำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดขึ้นในระหวำ่งปี                              
และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกใหแ้ก่ลูกคำ้ภำยหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำบญัชี และท ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดจ้ำกกำรขำยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ี                            
อำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี  
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เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ีดิน 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 17 บริษทัยอ่ยมีเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิในกำรใชท่ี้ดินเป็นจ ำนวน 
4,117 ลำ้นบำท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนำมเพื่อพฒันำ
เป็นนิคมอุตสำหกรรมในอนำคต ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนกำรโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่ำวมำเป็นของ
บริษทัยอ่ย นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำวำ่ตน้ทุนใดเป็นตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
กำรพฒันำโครงกำรดงักล่ำว ดว้ยเหตุน้ี ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรบนัทึกตน้ทุนดงักล่ำว เพื่อใหแ้น่ใจวำ่
รำยกำรดงักล่ำวมีกำรบนัทึกบญัชีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขำ้พเจำ้ไดท้ ำงำนร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศในกำรประเมินควำมเหมำะสมและทดสอบ
ควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ำใชจ่้ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงกรรมสิทธ์ิ
และกำรพฒันำโครงกำร รวมถึงไดสุ่้มตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินและกำรอนุมติักำรจ่ำยเงินดงักล่ำว 
อ่ำนรำยงำนกำรประชุมและอ่ำนสัญญำท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ยงัไดส้อบทำนควำมเหมำะสมของ                                     
กำรจดัประเภทในงบกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของเงินจ่ำยล่วงหนำ้ดงักล่ำว 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่                                    
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูล                          
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน                     
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ                                                     
กลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่ งบกำรเงินโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำม
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำก                        
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง                      
แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี  

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                      
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน 
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                         
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำม
ขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
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• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร                                 
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อ
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                                      
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์
ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำว                              
สำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะ
จะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

สุพรรณี ตริยำนนัทกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภำพนัธ์ 2563 



ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 1,074,420,539       1,151,758,551       122,768,629          68,092,365            
เงินลงทุนชัว่คราว 9 1,210,903,580       907,223,813          150,174,108          220,138,427          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 597,486,851          472,964,079          228,699,066          167,126,630          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7 -                             -                             7,015,686              310,616,628          
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 11 7,203,684,045       7,667,264,685       4,326,940,585       3,966,177,361       
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 8,309,710              -                             -                             -                             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 150,702,546          91,696,789            27,022,081            19,578,330            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 10,245,507,271     10,290,907,917     4,862,620,155       4,751,729,741       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                             -                             956,739,004          929,212,247          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 363,356,553          61,072,690            365,975,800          61,199,800            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 4,061,115,001       3,741,905,427       1,192,901,171       1,192,901,171       
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 7 -                             -                             332,874,050          38,630,880            
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 5,175,537,935       4,677,187,028       1,758,541,651       1,681,243,638       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 2,104,011,988       2,092,718,671       162,094,149          144,572,745          
เงินมดัจ าคา่ซ้ือท่ีดิน 446,000,038          175,827,600          20,535,000            99,000                   
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สิทธิในการใชท่ี้ดิน 17 4,117,154,440       4,252,427,500       -                             -                             
เงินจ่ายล่วงหนา้ให้แก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 18 181,283,851          194,585,893          -                             -                             
ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 19 9,257,546,075       7,324,259,538       7,846,831,895       7,223,610,895       
เงินประกนัการพฒันาโครงการ 20 136,928,082          -                             -                             -                             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 59,869,309            6,150,383              58,216,816            5,043,756              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 249,094,432          204,390,223          114,841,543          85,164,450            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 26,151,897,704     22,730,524,953     12,809,551,079     11,361,678,582     

รวมสินทรัพย์ 36,397,404,975     33,021,432,870     17,672,171,234     16,113,408,323     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 556,631,966          226,647,650          200,029,199          146,237                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22 682,975,498          513,713,194          159,079,617          141,399,696          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 294,279,971          141,339,971          -                             -                             
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 23 1,144,774,694       1,401,967,149       464,347,367          60,000,000            
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 24 999,538,353          -                             999,538,353          -                             
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,301,209,131       1,445,398,156       388,094,257          400,353,037          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 149,415,673          86,049,040            -                             -                             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 50,364,475            51,103,106            17,629,281            13,775,181            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,179,189,761       3,866,218,266       2,228,718,074       615,674,151          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 23 5,449,370,259       3,836,350,032       1,429,587,033       992,534,400          
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 24 4,993,989,126       5,991,474,055       4,993,989,126       5,991,474,055       
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้รับจากลูกคา้ระยะยาว 174,552,951          206,715,951          -                             -                             
รายไดค้า่เช่าท่ีดินรับล่วงหนา้ 2,975,948,691       2,924,103,269       385,637,251          229,987,235          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 83,519,892            60,863,115            44,696,544            31,792,172            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 383,143,445          384,671,506          -                             -                             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 181,232,474          181,946,152          38,529,799            36,826,146            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 14,241,756,838     13,586,124,080     6,892,439,753       7,282,614,008       

รวมหนีสิ้น 19,420,946,599     17,452,342,346     9,121,157,827       7,898,288,159       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,067,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,067,000,000       1,067,000,000       1,067,000,000       1,067,000,000       
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 1,067,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,067,000,000       1,067,000,000       1,067,000,000       1,067,000,000       
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 173,600,000          173,600,000          173,600,000          173,600,000          
ส่วนเกินทุนอ่ืน 519,644,457          617,142,137          -                             -                             
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 26 106,700,000          106,700,000          106,700,000          106,700,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,606,045,217     11,238,246,500     7,203,713,407       6,867,820,164       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (418,482,275)         (235,416,527)         -                             -                             
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 14,054,507,399     12,967,272,110     8,551,013,407       8,215,120,164       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,921,950,977       2,601,818,414       -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,976,458,376     15,569,090,524     8,551,013,407       8,215,120,164       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 36,397,404,975     33,021,432,870     17,672,171,234     16,113,408,323     
-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: บาท)

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,209,843,940    1,835,735,145    256,063,820         243,407,319       
รายไดค้่าสาธารณูปโภค 1,941,380,342    1,837,084,044    -                            -                          
รายไดจ้ากการให้เช่า 763,053,754       680,993,146       130,345,230         126,493,020       
รายไดเ้งินปันผล 12, 14 -                          -                          975,249,902         1,029,595,748    
ดอกเบ้ียรับ 57,039,284         25,656,677         17,520,031           16,511,551         
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 120,113,811       97,519,219         -                            -                          
รายไดอ่ื้น 141,379,589       99,339,761         76,151,920           40,819,070         

รวมรายได้ 6,232,810,720    4,576,327,992    1,455,330,903      1,456,826,708    

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,407,270,989    670,129,523       97,806,975           73,606,281         
ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 1,307,039,807    1,224,705,571    -                            -                          
ตน้ทุนจากการให้เช่า 203,001,506       206,038,616       17,174,086           28,298,141         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 258,399,065       207,950,969       25,901,200           49,840,038         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 794,832,914       817,265,058       402,720,486         416,075,994       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 -                          38,500,000         -                            -                          
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมให้แก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 25 -                          222,421,683       -                            -                          
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 144,897,519       36,814,707         3,233,149             180,676              

รวมค่าใช้จ่าย 4,115,441,800    3,423,826,127    546,835,896         568,001,130       

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 2,117,368,920    1,152,501,865    908,495,007         888,825,578       
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 714,755,904       690,564,542       -                            -                          

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 2,832,124,824    1,843,066,407    908,495,007         888,825,578       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (329,904,674)      (245,825,981)      (223,571,133)        (160,235,056)      

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 2,502,220,150    1,597,240,426    684,923,874         728,590,522       
ภาษีเงินได้ 29 (314,187,934)      (271,276,403)      45,754,753           9,987,171           

ก าไรส าหรับปี 2,188,032,216    1,325,964,023    730,678,627         738,577,693       

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,742,055,740    1,018,223,096    730,678,627         738,577,693       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 445,976,476       307,740,927       

2,188,032,216    1,325,964,023    

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 31
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.63                    0.95                    0.68                      0.69                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2562 2561 2562 2561

ก าไรส าหรับปี 2,188,032,216    1,325,964,023    730,678,627         738,577,693       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (276,445,298)      (21,151,840)        -                            -                          
รายการท่ีถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (276,445,298)      (21,151,840)        -                            -                          

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                          -                          -                            -                          
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                          -                          -                            -                          
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          -                          -                            -                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (276,445,298)      (21,151,840)        -                            -                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,911,586,918    1,304,812,183    730,678,627         738,577,693       

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,556,658,253    1,004,603,487    730,678,627         738,577,693       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 354,928,665       300,208,696       

1,911,586,918    1,304,812,183    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,502,220,150    1,597,240,426    684,923,874         728,590,522       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   ค่าเส่ือมราคา 281,237,063       291,580,492       21,747,052           31,610,867         
   ค่าตดัจ าหน่าย 29,394,833         23,206,475         12,506,428           11,164,035         
   กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (767,894)             (723,618)             -                            -                          
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (714,755,904)      (690,564,542)      -                            -                          
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (120,113,811)      (91,401,149)        -                            -                          
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                          38,500,000         -                            -                          
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          3,083,250             -                          
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          7,172,520             -                          
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของลูกหน้ีอ่ืน -                          -                          628,431                -                          
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 290,351              (31,967)               21,973                  (18,684)               
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                            (282,082)             
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                          -                          (975,249,902)        (1,029,595,748)   
   ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 2,053,423           2,382,936           2,053,423             2,382,936           
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 138,682,735       43,310,648         3,043,663             178,107              
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24,260,183         7,635,160           13,225,022           4,108,991           
   ดอกเบ้ียรับ (55,890,506)        (25,656,677)        (17,406,444)          (16,511,551)        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 329,904,673       245,825,981       223,571,133         160,235,056       
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 2,416,515,296    1,441,304,165    (20,679,577)          (108,137,551)      
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (64,285,645)        198,991,352       (26,547,918)          172,704,468       
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 585,948,145       (164,179,155)      (361,385,703)        (294,326,900)      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (56,041,806)        (3,191,142)          (13,305,019)          (10,142,158)        
   เงินประกนัการพฒันาโครงการ (136,928,082)      -                          -                            -                          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (33,255,251)        12,759,875         (31,105,812)          (39,866,375)        
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 122,561,401       (7,276,973)          8,612,782             15,826,539         
   เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 55,831,011         693,999,375       (12,258,780)          203,268,330       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (738,631)             6,393,888           3,854,100             (2,675,613)          
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (180,337,614)      (117,735,419)      155,650,016         2,165,116           
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,317,085)          11,877,350         1,383,003             1,683,204           
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 2,706,951,739    2,072,943,316    (295,782,908)        (59,500,940)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (307,436,332)      (201,976,273)      (22,156,584)          (32,125,475)        

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 2,399,515,407    1,870,967,043    (317,939,492)        (91,626,415)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด



2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 47,031,140         25,675,486         2,739,280             12,394,623         
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) (293,671,881)      327,581,489       70,077,905           783,703,938       
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          -                            30,000,000         
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          3,177,000             23,135,000         
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                          (4,095,232)            (303,701,684)      
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (304,776,000)      (99,149,715)        (335,386,007)        (99,149,715)        
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 345,513,129       421,925,405       963,732,189         899,025,166       
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษทัร่วม 6,697,900           -                          -                            -                          
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (635,781,026)      (630,685,540)      (1,909,950)            (178,461,644)      
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (141,225,271)      (268,161,118)      (30,696,888)          (18,858,798)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 127,144,924       157,902,136       -                            -                          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 175,477              47,492                15,000                  18,691                
เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดินเพ่ิมข้ึน (353,546,563)      (503,404,425)      (103,810,125)        (493,404,425)      
ซ้ือท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต (2,105,590,175)   (2,448,270,165)   (623,221,000)        (2,005,096,981)   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,308,028,346)   (3,016,538,955)   (59,377,828)          (1,350,395,829)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่าย (417,585,845)      (323,474,679)      (214,503,993)        (140,598,267)      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (เพ่ิมข้ึน) 329,984,315       225,079,932       199,882,961         (461,906)             
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 152,940,000       18,395,700         -                            -                          
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          (8,340,778)          -                            -                          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 3,249,371,273    2,224,445,375    1,021,600,000      1,052,534,400    
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (1,877,183,499)   (1,003,381,484)   (180,200,000)        -                          
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          (381,758,189)      -                            -                          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          3,581,515           -                            3,581,630           
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูสุ้ทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ -                          997,744,383       -                            997,744,383       
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (394,785,384)      (597,502,871)      (394,785,384)        (597,502,871)      
เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (109,266,782)      (115,443,780)      -                            -                          

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 933,474,078       1,039,345,124    431,993,584         1,315,297,369    

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (85,447,568)        (16,933,847)        -                            -                          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (60,486,429)        (123,160,635)      54,676,264           (126,724,875)      
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
   ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (16,851,583)        416,872              -                            -                          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,151,758,551    1,274,502,314    68,092,365           194,817,240       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,074,420,539    1,151,758,551    122,768,629         68,092,365         
-                          -                          -                            -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)



ก าไรขาดทุน ส่วนเกินทุน
เบด็เสร็จอ่ืน จากการ

ส่วนเกินทุน ผลต่างจาก การรวมกิจการ เปล่ียนแปลงสดัส่วน รวม ส่วนของผูมี้
ทุนเรือนหุน้ จากการเปล่ียนแปลง ส่วนเกินทุนจาก การแปลงคา่ ส่วนทุนจาก ภายใตก้ารควบคุม เงินลงทุน องคป์ระกอบอ่ืน รวม ส่วนไดเ้สียท่ี

ท่ีออกและช าระ ส่วนเกิน สดัส่วนเงินลงทุน การจ่ายโดย งบการเงินท่ีเป็น บริษทัใหญ่ของ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจควบคุม รวมส่วนของ

เตม็มูลคา่แลว้ มูลคา่หุน้สามญั ในบริษทัยอ่ย ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ บริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 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    
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                               -                          -                           1,018,223,096       -                             -                          -                           -                            -                           1,018,223,096      307,740,927      1,325,964,023      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                               -                          -                           -                             (13,619,609)           -                          -                           -                            (13,619,609)        (13,619,609)         (7,532,231)         (21,151,840)          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                               -                          -                           1,018,223,096       (13,619,609)           -                          -                           -                            (13,619,609)        1,004,603,487      300,208,696      1,304,812,183      
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง
   สดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงเกิดจาก
   การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในราคาท่ีสูงกวา่
   มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ีขาย (หมายเหตุ 12) - - 2,278,768               - - - - -                          -                           -                            -                           2,278,768             1,302,747           3,581,515              
ส่วนทุนจากบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน - - -                               -                          - - - 2,331,739           -                           -                            2,331,739            2,331,739             -                          2,331,739              
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 34) - - -                               -                          - (597,502,871)         - -                          -                           -                            -                           (597,502,871)       -                          (597,502,871)        
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย - - -                               -                          - - -                             -                          -                           -                            -                           -                            (115,443,780)     (115,443,780)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 1,067,000,000    173,600,000        603,266,306           13,875,831         106,700,000       11,238,246,500     (241,984,352)         3,801,054           (2,182,184)          4,948,955             (235,416,527)      12,967,272,110    2,601,818,414   15,569,090,524    
-                           -                           -                           -                             -                           -                            -                          -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกินทุนอ่ืน

ก าไรสะสม

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



ก าไรขาดทุน ส่วนเกินทุน
เบด็เสร็จอ่ืน จากการ

ส่วนเกินทุน ผลต่างจาก การรวมกิจการ เปล่ียนแปลงสดัส่วน รวม ส่วนของผูมี้
ทุนเรือนหุน้ จากการเปล่ียนแปลง ส่วนเกินทุนจาก การแปลงคา่ ส่วนทุนจาก ภายใตก้ารควบคุม เงินลงทุน องคป์ระกอบอ่ืน รวม ส่วนไดเ้สียท่ี

ท่ีออกและช าระ ส่วนเกิน สดัส่วนเงินลงทุน การจ่ายโดย งบการเงินท่ีเป็น บริษทัใหญ่ของ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจควบคุม รวมส่วนของ

เตม็มูลคา่แลว้ มูลคา่หุน้สามญั ในบริษทัยอ่ย ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ บริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 - ก่อนการปรับปรุง 1,067,000,000    173,600,000        603,266,306           13,875,831         106,700,000       11,238,246,500     (241,984,352)         3,801,054           (2,182,184)          4,948,955             (235,416,527)      12,967,272,110    2,601,818,414   15,569,090,524    
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
   การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั
   (หมายเหตุ 4) -                           -                           -                               -                          -                           20,528,361            -                             -                          -                           -                            -                           20,528,361           6,373,001           26,901,362           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 - หลงัการปรับปรุง 1,067,000,000    173,600,000        603,266,306           13,875,831         106,700,000       11,258,774,861     (241,984,352)         3,801,054           (2,182,184)          4,948,955             (235,416,527)      12,987,800,471    2,608,191,415   15,595,991,886    
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                               -                          -                           1,742,055,740       -                             -                          -                           -                            -                           1,742,055,740      445,976,476      2,188,032,216      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                               -                          -                           -                             (185,397,487)         -                          -                           -                            (185,397,487)      (185,397,487)       (91,047,811)       (276,445,298)        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                               -                          -                           1,742,055,740       (185,397,487)         -                          -                           -                            (185,397,487)      1,556,658,253      354,928,665      1,911,586,918      
ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง
   สดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงเกิดจาก
   การจดัโครงสร้างใหม่ของกลุ่มบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12.4) - - (97,497,680)            - - - - -                          -                           -                            -                           (97,497,680)         97,497,680        -                             
ส่วนทุนจากบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน - - -                               -                          - - - 2,331,739           -                           -                            2,331,739            2,331,739             -                          2,331,739              
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 34) - - -                               -                          - (394,785,384)         - -                          -                           -                            -                           (394,785,384)       -                          (394,785,384)        
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย - - -                               -                          - - -                             -                          -                           -                            -                           -                            (138,666,783)     (138,666,783)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 1,067,000,000    173,600,000        505,768,626           13,875,831         106,700,000       12,606,045,217     (427,381,839)         6,132,793           (2,182,184)          4,948,955             (418,482,275)      14,054,507,399    2,921,950,977   16,976,458,376    
-                           -                           -                           -                             -                           -                            -                          -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกินทุนอ่ืน

ก าไรสะสม

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและช าระ ส่วนเกิน รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,067,000,000          173,600,000             106,700,000             6,726,745,342          8,074,045,342          
ก าไรส าหรับปี - - - 738,577,693             738,577,693             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               738,577,693             738,577,693             
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 34) - - - (597,502,871)           (597,502,871)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 1,067,000,000          173,600,000             106,700,000             6,867,820,164          8,215,120,164          
-                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 1,067,000,000          173,600,000             106,700,000             6,867,820,164          8,215,120,164          
ก าไรส าหรับปี - - - 730,678,627             730,678,627             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               730,678,627             730,678,627             
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 34) - - - (394,785,384)           (394,785,384)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 1,067,000,000          173,600,000             106,700,000             7,203,713,407          8,551,013,407          
-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

ก าไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)



1 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ กำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรม ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ                
อยูท่ี่ 2126 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจัดท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี        
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี             
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของกลุ่มบริษทั(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น
ในประเทศ 

ทุนเรียกช ำระแลว้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุ้น 

   2562 2561 2562 2561 
   ลำ้นบำท ลำ้นบำท ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั อมตะซิต้ี  ระยอง จ ำกดั 

(เดิมช่ือ “บริษทั อมตะซิต้ี จ ำกดั”) 
พฒันำนิคมอุตสำหกรรม ไทย 450 450 84 84 

บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จ ำกดั สร้ำงโรงงำนให้เช่ำ ไทย 400 400 49 49 
บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ำกดั ผลิต จดัจ ำหน่ำยน ้ ำและ

บ ำบดัน ้ำเพ่ือกำร
อุตสำหกรรม 

ไทย 80 80 100 100 

บริษทั อมตะ ฟำซิลิต้ี เซอร์วิส จ ำกดั บริหำรดูแลพ้ืนท่ีส่วนกลำง ไทย 15 15 91 91 
Amata Asia Limited ลงทุนในบริษทัต่ำง ๆ ฮ่องกง 1 1 100 100 
   (ร้อยเหรียญสหรัฐ)  
Amata Asia (Myanmar) Limited ลงทุนในบริษทัต่ำง ๆ ฮ่องกง 1 - 100 - 

(ถือหุ้นโดย Amata Asia Limited ร้อยละ 100 )   (ลำ้นเหรียญสหรัฐ)  
Yangon Amata Smart and ECO City Limited พฒันำนิคมอุตสำหกรรม เมียนมำ 1 - 100 - 

(ถือหุ้นโดย Amata Asia (Myanmar) Limited  
  ร้อยละ 100 ) 

  (ลำ้นเหรียญสหรัฐ)  

Amata Global Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัต่ำงๆ สิงคโปร์ 92 92 100 100 
   (พนัเหรียญสหรัฐ)  
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น
ในประเทศ 

ทุนเรียกช ำระแลว้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุ้น 

   2562 2561 2562 2561 
   ลำ้นบำท ลำ้นบำท ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรอุตสำหกรรม
ระยอง ไทย-จีน จ ำกดั 
(เดิมช่ือ “บริษทั พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำร
อุตสำหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จ ำกดั”) 

พฒันำนิคมอุตสำหกรรม
และสร้ำงโรงงำนให้เช่ำ 

ไทย 500 500 46 46 

(ถือหุ้นโดยบริษทัฯร้อยละ 21 และ                      
บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 30) 

      

บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน)  ลงทุนในบริษทัต่ำง ๆ ไทย 468 468 73 73 
(ถือหุ้นโดยบริษทัฯร้อยละ 37 และ              

Amata Asia Ltd. ร้อยละ 36) 
      

Amata City Bienhoa Joint Stock Company           พฒันำนิคมอุตสำหกรรม เวียดนำม 365,996 365,996 66 66 
(ถือหุ้นโดยบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) 
ร้อยละ 90)  

  (ลำ้นเวียดนำมด่ง)  

บริษทั อมตะ ซมัมิท รีทส์ แมเนจเมนท ์จ ำกดั    ผูจ้ดักำรกองทรัสตฯ์ ไทย 10 10 49 49 
(ถือหุ้นโดยบริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จ ำกดั 
ร้อยละ 100) 

      

Amata City Long Thanh Joint Stock Company พฒันำนิคมอุตสำหกรรม เวียดนำม 1,416,318 1,416,318 68 68 
(ถือหุ้นโดยบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย ร้อยละ 94) 

  (ลำ้นเวียดนำมด่ง)   

Amata Township Long Thanh Company Limited พฒันำพ้ืนท่ีพำณิชยกรรม เวียดนำม 1,390,132 335,660 68 73 
(เดิมช่ือ “Amata Township Long Thanh  
Joint Stock Company”)  
(ถือหุ้นโดยบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน)   
ร้อยละ 94) 

  (ลำ้นเวียดนำมด่ง)  

Amata City Halong พฒันำนิคมอุตสำหกรรม เวียดนำม 365,000 228,000 73 73 
  Joint Stock Company                                                 (ลำ้นเวียดนำมด่ง)   

(ถือหุ้นโดยบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน)       
    ร้อยละ 100)       

Amata Service City Long Thanh 1 พฒันำพ้ืนท่ีพำณิชยกรรม เวียดนำม 500 - 68 - 
  Company Limited   (ลำ้นเวียดนำมด่ง)   

(ถือหุ้นโดยบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย ร้อยละ 94) 

      

Amata Service City Long Thanh 2 พฒันำพ้ืนท่ีพำณิชยกรรม เวียดนำม 500 - 68 - 
  Company Limited   (ลำ้นเวียดนำมด่ง)   

(ถือหุ้นโดยบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย ร้อยละ 94) 

      

บริษทั อมตะ คินเดอร์เวิลด ์เอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั โรงเรียนนำนำชำติ ไทย 11 11 51 51 
บริษทั อมตะ เอน็เนอจี จ ำกดั ลงทุนในบริษทัต่ำงๆ ไทย 1 1 100 100 
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ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทัรำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
น้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนรวม
และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมตำมวิธี
รำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ใหม่  

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหวำ่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

  



4 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

 กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ี
อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำร
รับรู้รำยได้ท่ีเกิดขึ้ นจำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ีสะท้อนถึง                                                   
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ 
และก ำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดใน                      
กำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลสะสมของกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยปรับปรุงกบัก ำไร
สะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ  

 ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ                                
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกับวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้                                             
จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ                           
กำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีท่ี เ ก่ียวข้อง มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร                          
กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์้ำงอิงนั้น                  
มีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบัญชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 17                  
ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำ เนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำร
เช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 
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 ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่                         
มำถือปฏิบัติ  

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 
15 มำถือปฏิบติัในระหว่ำงงวดปัจจุบนั โดยกิจกำรไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยบนัทึก
ปรับกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้งวด 2562 จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำน
ฉบบัน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ผลกระทบต่อก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562    
ตน้ทุนเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 34 - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีท่ีเก่ียวขอ้ง (7) - 

รวม 27 - 

จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ตำมนโยบำย               
กำรบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์    
ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ - 8 8 

รวมสินทรัพย์ - 8 8 

หนีสิ้น    
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 381 2 383 

รวมหนีสิ้น 381 2 383 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,918 4 2,922 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,918 4 2,922 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,299 6 3,305 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ตำมนโยบำยกำร
บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ 3,234 (24) 3,210 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 257 1 258 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 319 (5) 314 
ก ำไรส ำหรับงวด 2,208 (20) 2,188 

กำรแบ่งปันก ำไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,759 (17) 1,742 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)    
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 1.648 (0.016) 1.632 
    

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ตำมนโยบำยกำร
บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ 258 (2) 256 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 28 (2) 26 
ก ำไรส ำหรับงวด 731 - 731 

รำยกำรปรับปรุงขำ้งตน้มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

- ค่ำนำยหนำ้จ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ - ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัพิจำรณำวำ่ค่ำนำยหนำ้
ท่ีจ่ำยไปเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้จะตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่ำใชจ่้ำยอยำ่งเป็น
ระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรรับรู้รำยไดต้ำมสัญญำ จำกเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
เม่ือเกิดรำยกำร 

- รำยกำรส่งเสริมกำรขำยท่ีระบุในสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยให้กบัลูกคำ้เม่ือมีกำรจดทะเบียนโอนท่ีดิน
เช่น กำรให้สินคำ้โดยไม่คิดมูลค่ำ (ของแถม) หรือกำรจ่ำยช ำระค่ำใช้จ่ำยแทนลูกคำ้ กลุ่มบริษทัจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนโอนท่ีดิน โดยจ่ำยแทนลูกคำ้เม่ือลูกคำ้จดทะเบียนโอนท่ีดิน  ฝ่ำยบริหำร
ของกลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำรำยกำรเหล่ำน้ีเป็นส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้ลูกคำ้ ดงันั้นจึงตอ้งบนัทึกรำยกำร
ดงักล่ำวหกัจำกมูลค่ำรำยไดใ้นสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ จำกเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 
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5. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ก) รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรใชท่ี้ดินพร้อมระบบสำธำรณูปโภค 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรใชท่ี้ดินพร้อมระบบสำธำรณูปโภค (แสดงรวมภำยใต้
รำยกำร “รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย”์ ในงบกำรเงินรวม) รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจ ำนวนเม่ือมี                              
กำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ ณ เวลำใดเวลำ
หน่ึง  กล่ำวคือ เม่ือมีกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยแ์สดงตำมมูล
ค่ำท่ีไดรั้บหกัดว้ยส่วนลดและค่ำใชจ่้ำยท่ีบริษทัฯจ่ำยแทนใหแ้ก่ลูกคำ้ เง่ือนไขในกำรจ่ำยช ำระเป็นไป
ตำมงวดกำรจ่ำยช ำระท่ีระบุในสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ จ ำนวนเงินท่ีบริษทัฯไดรั้บจำกลูกคำ้ก่อนกำรโอน
อ ำนำจควบคุมในสินค้ำให้กับลูกค้ำแสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ” ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

ข) รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ ำประปำและน ้ ำดิบ ซ่ึงรวมอยู่ในรำยไดค้่ำสำธำรณูปโภครับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดส่้ง
น ้ำใหก้บัลูกคำ้ 

ค) รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 

 รำยไดจ้ำกกำรบริกำรประกอบดว้ยค่ำบริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียและค่ำบริกำรดูแลรักษำพื้นท่ีส่วนกลำงใน
นิคมอุตสำหกรรม ซ่ึงรวมอยู่ในรำยได้ค่ำสำธำรณูปโภครับรู้เป็นรำยได้เม่ือได้ให้บริกำรแลว้โดย
พิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

ง) รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ 

 รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำท่ีดิน ค่ำเช่ำพื้นท่ีอำคำรส ำนกังำนและโรงงำนอุตสำหกรรม รับรู้
เป็นรำยไดต้ำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

จ) เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

ฉ) ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
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5.2 ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรใช้ท่ีดินพร้อมระบบสำธำรณูปโภค 

 ในกำรค ำนวณหำตน้ทุนขำยอสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรใชท่ี้ดินพร้อมระบบสำธำรณูปโภค (แสดงรวมอยู่
ภำยใตร้ำยกำร “ตน้ทุนขำยอสังหำริมทรัพย”์ ในงบกำรเงินรวม) กลุ่มบริษทัไดท้ ำกำรแบ่งสรรตน้ทุนกำร
พฒันำทั้งหมดท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น (โดยค ำนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงดว้ย) ใหก้บัท่ีดินท่ีขำยไดต้ำมเกณฑพ์ื้นท่ี
ท่ีขำย 

 ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรขำย เช่น ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธ์ิ บันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยเม่ือมีกำรขำย 

5.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี      
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัใน
กำรเบิกใช ้

5.4 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกห น้ีกำรค้ำและลูกห น้ี อ่ืนแสดงมูลค่ ำตำมจ ำนวนมูลค่ ำ สุทธิ ท่ีจะได้ รับ  กลุ่ มบ ริษัทบันทึก                                  
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้ นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้               
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

5.5 ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรใช้ท่ีดินพร้อมระบบสำธำรณูปโภค 

 ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรใช้ท่ีดินพร้อมระบบสำธำรณูปโภค (แสดงรวมอยู่ภำยใต้
รำยกำร “ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย”์ ในงบกำรเงินรวม) แสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนดงักล่ำวหมำยถึง ตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนสิทธิกำรใชท่ี้ดิน ค่ำพฒันำท่ีดิน 
ค่ำสำธำรณูปโภค และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์

5.6 ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

 บริษทัฯบนัทึกค่ำนำยหน้ำท่ีจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่ำใช้จ่ำย
สอดคลอ้งกบักำรรับรู้รำยไดต้ำมสัญญำ และจะบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์เม่ือ
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำส่ิงตอบแทนท่ีจะได้รับหักด้วยต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี ในกรณีท่ี
ระยะเวลำของกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์จะรับรู้ส ำหรับตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำมีระยะเวลำหน่ึงปีหรือ
สั้นกวำ่ กิจกำรจะบนัทึกตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร  



10 

5.7 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย  

ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี       
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค) เงินลงทุนในกองทุนรวมแสดงในมูลค่ำยติุธรรม ซ่ึงค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน       

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัจะปรับ
มูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนผลแตกต่ำง
ระหวำ่งรำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 

5.8 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่ำ เ ร่ิมแรกของอสังหำ ริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมต้นทุน                                             
กำรท ำรำยกำร หลงัจำกนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 5 - 50 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยู่ในกำรค ำนวณ      
ผลกำรด ำเนินงำน ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเภทท่ีดินและงำน
ระหวำ่งก่อสร้ำง 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์น
งบก ำไรขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

5.9 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำร ให้
ประโยชนโ์ดยประมำณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  5 - 20 ปี 
อำคำร -  3 - 50 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ -  3 - 10  ปี 
ระบบสำธำรณูปโภค -  2 - 20  ปี 
ยำนพำหนะ -  5 - 15 ปี 
สินทรัพยอ่ื์น -  3, 5  ปี 



11 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

 กลุ่มบริษทัจะตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

5.10 ท่ีดินรอกำรพฒันำในอนำคตและเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิในกำรใช้ท่ีดิน 

 ท่ีดินรอกำรพฒันำในอนำคตและเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิในกำรใช้ท่ีดินแสดงในรำคำทุนเฉพำะเจำะจง             
หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงท่ีดินและ
สิทธิในกำรใชท่ี้ดิน 

5.11 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง กำรผลิตสินทรัพย์ หรือกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริมทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำ
ทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำร
กูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้น
จำกกำรกูย้มืนั้น 

5.12 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินรอตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูเ้ป็นตน้ทุนรอตดับญัชีและทยอยตดัจ ำหน่ำยเป็นดอกเบ้ียจ่ำยโดยวิธี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตำมอำยุของหุ้นกู ้ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชีไดแ้สดงหักจำกมูลค่ำหุ้นกู ้                           
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

5.13 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทัหรือ
ถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่ม
บริษทั 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ                                     
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทัผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 
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5.14 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มู ลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอด
อำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน    
งบก ำไรขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.15 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 

5.16 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้
บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน 

5.17 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

5.18 ประมำณกำรหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ               
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

5.19 ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ         
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.20 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ  
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6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ     
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 กำรประมำณต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 

 ในกำรค ำนวณต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ บริษทัฯต้องประมำณต้นทุนทั้ งหมดท่ีจะใช้ในกำรพัฒนำ
โครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดินและกำรปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนงำน
สำธำรณูปโภค และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี ฝ่ำยบริหำรได้ประมำณกำรต้นทุนดังกล่ำวขึ้นจำก
ประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจโดยจะมีกำรทบทวนกำรประมำณกำรดงักล่ำวเป็นระยะ ๆ หรือเม่ือ
ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งมีสำระส ำคญั 

 สัญญำเช่ำ  

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับ
โอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่  

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์
และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำร
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำ
กว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับกำร
คำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯมีกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯหรือถูกควบคุมโดย
บริษทัฯไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯมีดงัน้ี 
ช่ือกิจกำร ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
Amata City Bienhoa Joint Stock Company บริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ ฟำซิลิต้ี เซอร์วิส จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
Amata Asia Limited บริษทัยอ่ย 
Amata Global Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
บริษทั พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรอุตสำหกรรม 
ระยอง ไทย-จีน จ ำกดั 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) บริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ ซมัมิท รีทส์ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company  บริษทัยอ่ย 
Amata Township Long Thanh Company Limited บริษทัยอ่ย 
Amata City Halong Joint Stock Company  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ คินเดอร์เวิลด ์เอ็ดยเูคชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ เอน็เนอจี จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
Amata Asia (Myanmar) Limited บริษทัยอ่ย 
Yangon Amata Smart and ECO City Limited บริษทัยอ่ย 
Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited บริษทัยอ่ย 
Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited บริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั    บริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั บริษทัร่วม 
บริษทั แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  บริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จ ำกดั บริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั บริษทัร่วม 
บริษทั ฮิตำชิ ไฮ-เทค อมตะ สมำร์ท เซอร์วิสเซส จ ำกดั บริษทัร่วม 
บริษทั อมตะ บีไอจี อินดสัเทรียล แก๊ส จ ำกดั บริษทัร่วม 
บริษทั ไทย-เจแปนนีส อมตะ จ ำกดั กิจกำรร่วมคำ้ 
กองทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยแ์ละ 
   สิทธิกำรเช่ำอมตะซมัมิทโกรท 

บริษทัร่วมของบริษทั อมตะ ซัมมิท เรดด้ี บิลท ์จ ำกดั 
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ช่ือกิจกำร ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จ ำกดั บริษทัร่วมของบริษทั อมตะ ฟำซิลิต้ี เซอร์วิส จ ำกดั 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 1 จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 2 จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 3 จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั และ

บริษทัฯถือหุ้นอยูร้่อยละ 10 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 4 จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั        

และบริษทัฯถือหุน้อยูร้่อยละ 20 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 5 จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั             

และบริษทัฯถือหุน้อยูร้่อยละ 20 
Amata Power (Bien Hoa) Limited บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั และ

Amata City Bienhoa Joint Stock Company ถือหุ้นอยู่ 
   ร้อยละ 10 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 1 จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั และ          
บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ำกดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 8 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 2 จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั และ    
บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ำกดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 8 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 3 จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั และ                  
บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ำกดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 20 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 4 จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั และ                    
บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ำกดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 20 

บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 5 จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั และ                               
บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ำกดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 20 

บริษทั ไทย-จีน อุตสำหกรรมระยอง เซอร์วิส จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ชีวำทยั จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั  
บริษทั โรงพยำบำลวิภำรำม (อมตะนคร) จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั  
บริษทั อมตะ แมนชัน่ เซอร์วิส จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั กรมดิษฐ์ คอร์ป จ ำกดั มีบุคคลในครอบครัวของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯเป็น

กรรมกำร 
มูลนิธิอมตะ มูลนิธิกำรกุศลซ่ึงบริหำรงำนโดยผูถื้อหุน้ใหญ่และ

กรรมกำรของบริษทัฯ 
บริษทั กรมดิษฐ์ พำร์ค จ ำกดั มีบุคคลในครอบครัวของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯเป็น

กรรมกำร 
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ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2562 2561 2562 2561  

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำ - - 35 29 รำคำตำมสัญญำ 
ดอกเบ้ียรับ - - 15 10 ร้อยละ 2.60 ถึง 4.00 ต่อปี 
ค่ำสำธำรณูปโภค - - 13 11 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
รำยไดค้่ำสำธำรณูปโภค 240 221 - - รำคำตลำดหรือรำคำตำมสัญญำ 
รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำ 109 80 4 4 รำคำตำมสัญญำ 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมบริหำรอสังหำริมทรัพย ์ 14 11 - - รำคำตำมสัญญำ 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมผูจ้ดักำรกองทรัสตฯ์ 13 11 - - รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำสำธำรณูปโภค 12 8 - - รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำไฟฟ้ำ 24 25 - - รำคำตลำดหรือรำคำตำมสัญญำ 
ค่ำใชจ่้ำยอื่น 20 14 12 8 รำคำตำมสัญญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน      
ค่ำเช่ำ 6 6 6 6 รำคำตำมสัญญำ 
ดอกเบ้ียจ่ำย 5 5 - - ร้อยละ 3.75 และร้อยละ 4.00 ต่อปี 

ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 10)     
บริษทัร่วม 24 24 - - 
รวม 24 24 - - 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 26 14 
บริษทัร่วม 177 157 142 131 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 - - - 
รวม 202 157 168 145 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ค่ำเช่ำที่ดินจ่ำยล่วงหน้ำ – กจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 56 59 - - 
เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 21)     
บริษทัยอ่ย - 3 1 1 
บริษทัร่วม 19 10 5 4 
รวม 19 13 6 5 
เงินรับล่วงหน้ำค่ำท่ีดิน - กจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 16 16 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 75 75 75 75 
รวม 75 75 91 91 
รำยได้ค่ำเช่ำที่ดินและอำคำรโรงงำนรับล่วงหน้ำ -  
   กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน 

    

บริษทัยอ่ย - - 2 1 
บริษทัร่วม 2,882 2,820 214 47 
รวม 2,882 2,820 216 48 

*มีกรรมกำรร่วมกนัหรือมีบคุคลในครอบครัวของผูถื้อหุ้นใหญข่องบริษทัฯเป็นกรรมกำร 

เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหวำ่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้ำงของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่ำงบริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี          
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่ ในระหว่ำงปี ณ วนัที่ 

 31 ธนัวำคม 2561 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวำคม 2562 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ไทย-จีน อุตสำหกรรมระยอง เซอร์วิส 
จ ำกดั 138 150 - 288 

Kinderworld Education Group Pte. Ltd. 3 3 - 6 

รวม 141 153 - 294 
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  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    ขำดทุนที่ยงั   
 ยอดคงเหลือ   ไม่เกิดขึ้นจริง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่ ในระหว่ำงปี จำกกำรแปลงค่ำ ค่ำเผื่อ ณ วนัที่ 

 31 ธนัวำคม 2561 เพ่ิมขึ้น ลดลง อตัรำแลกเปล่ียน หน้ีสงสัยจะสูญ 31 ธนัวำคม 2562 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย      
บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั 
(มหำชน) 300 - (300) - - - 

Amata Global Pte. Ltd. 7 1 - (1) (7) - 
บริษทั อมตะ คินเดอร์เวิลด ์
เอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั 4 3 - - - 7 

รวม 311 4 (300) (1) (7) 7 

       
เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย      
บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั 
(มหำชน) - 300 - - - 300 
Amata Asia Limited 39 - (3) (3) - 33 

รวม 39 300 (3) (3) - 333 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 91 85 30 27 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 7 7 3 3 
รวม 98 92 33 30 

ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีภำระจำกกำรค ้ำประกนัให้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 35.3 (1) และ 35.3 (2) 
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8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 1 2 - - 
เงินฝำกธนำคำร 1,039 1,114 89 34 
เงินลงทุนในกองทุนรวมตลำดเงิน 34 36 34 34 
รวม 1,074 1,152 123 68 

9. เงินลงทุนช่ัวครำว 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินฝำกธนำคำร 784 187 - - 
เงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหน้ี 427 720 150 220 
รวม 1,211 907 150 220 

 เงินฝำกธนำคำร ณ 31 ธันวำคม 2562 เป็นของบริษทัย่อยในประเทศเวียดนำมท่ีมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยใน
ระยะเวลำตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี โดยไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.8 ถึงร้อยละ 6.5 ต่อปี ส ำหรับเงิน
ฝำกในสกุลเงินเวียดนำมด่ง 

10. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 24 24 - - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 229 229 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 202 157 168 145 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 154 75 61 22 
รวม 609 485 229 167 

หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (12) (12) - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 597 473 229 167 

  



22 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึง
ก ำหนดช ำระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

อำยหุน้ีคำ้งช ำระ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 24 24 - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 24 - - 

กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 203 208 - - 
คำ้งช ำระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 13 9 - - 
   มำกกว่ำ 3 - 9 เดือน 2 1 - - 
   มำกกว่ำ 9 - 12 เดือน 1 - - - 
   มำกกว่ำ 12 เดือน 10 11 - - 

รวม 229 229 - - 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (12) (12) - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 217 217 - - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 241 241 - - 

11. ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ำกัด มีท่ีดินส่วนหน่ึงจ ำนวน 88 ล้ำนบำท (2561: 
จ ำนวน 24 ล้ำนบำท) ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยู่ระหว่ำงรอกำรโอนกรรมสิทธ์ิจำกผูข้ำยท่ีดินมำเป็นของบริษทั
ดงักล่ำว 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ     

ระหวำ่งปี 
 2562 2561 2562 2561 
บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ำกดั 371 371 124 38 
บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จ ำกดั 196 196 34 34 
บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ำกดั (มหำชน) 154 154 31 10 
บริษทั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์
  เพื่อกำรอุตสำหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ำกดั 105 105 13 11 
บริษทั อมตะ วอเตอร์  จ ำกดั 80 80 400 390 
บริษทั อมตะ ฟำซิลิต้ี เซอร์วิส จ ำกดั 14 14 73 64 
บริษทั อมตะ คินเดอร์เวิลด ์เอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั 5 5 - - 
บริษทั อมตะ เอน็เนอจี จ ำกดั 1 1 - - 
Amata Global Pte. Ltd. - 3 - - 
Amata Asia (Myanmar) Ltd. 31 - - - 
รวม 957 929 675 547 

12.2 รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในบริษทัย่อย

สะสม 

ก ำไรท่ีแบ่งให้กบั          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในบริษทัย่อย        

ในระหว่ำงปี 

เงินปันผลจ่ำยให้กบั 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในระหว่ำงปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษทัยอ่ย 27 27 1,045 1,179 20 81 42 42 

บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี 
บิลท ์จ ำกดั 51 51 643 353 84 75 36 36 

บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ำกดั 16 16 402 484 178 35 24 7 
บริษทั พฒันำอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรอุตสำหกรรมระยอง 
ไทย-จีน จ ำกดั 54 54 617 557 94 98 29 25 
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12.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

 
บริษทั อมตะ ซมัมิท                
เรดด้ี บิลท ์จ ำกดั 

 
บริษทั อมตะซิต้ี 
ระยอง จ ำกดั 

บริษทั พฒันำ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อ 

กำรอุตสำหกรรมระยอง 
ไทย-จีน จ ำกดั 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,902 1,345 25 12 2,676 3,485 997 1,158 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,637 5,388 3,947 3,824 2,787 1,591 1,487 1,028 
หน้ีสินหมุนเวียน (913) (1,219) (239) (193) (935) (1,295) (1,046) (988) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (3,736) (2,271) (2,946) (2,950) (590) (787) (291) (167) 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

บริษทั อมตะ ซมัมิท                   
เรดด้ี บิลท ์จ ำกดั 

บริษทั อมตะซิต้ี 
ระยอง จ ำกดั 

บริษทั พฒันำ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อ 

กำรอุตสำหกรรมระยอง
ไทย-จีน จ ำกดั 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยได ้ 710 1,171 313 276 2,653 952 862 834 
ก ำไรส ำหรับปี 21 208 165 147 1,091 202 178 151 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (275) (21) - - - - - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (254) 187 165 147 1,091 202 178 151 

สรุปรำยกำรกระแสเงินสด 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 
บริษทั อมตะ วีเอน็ 
จ ำกดั (มหำชน) และ

บริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ ซมัมิท 
เรดด้ี บิลท ์จ ำกดั 

บริษทั อมตะซิต้ี                     
ระยอง จ ำกดั 

บริษทั พฒันำ
อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือ 
กำรอุตสำหกรรม

ระยอง ไทย-จีน จ ำกดั 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

กระแสเงินสดจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (48) 353 85 65 2,060 508 210 438 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (897) (651) (104) (148) (1,140) (693) (500) (65) 
กระแสเงินสดจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 865 348 24 78 (812) 110 180 (259) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (69) (12) - - - - - - 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น                            
(ลดลง) สุทธิ (149) 38 5 (5) 108 (75) (110) 114 
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12.4 ในระหว่ำงไตรมำสท่ีส่ีของปีปัจจุบนั บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ำกดั (มหำชน) (“วีเอ็น”) ไดล้งทุนหุ้นสำมญัใน 
ไดล้งทุนใน Amata City Halong Joint Stock Company (“ACHL”) เพิ่มเติมเป็นจ ำนวน 55 ลำ้นบำท โดยไม่
มีกำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้ำงผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่ำว  

 นอกจำกน้ี เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯของวีเอ็นได้มีมติอนุมัติกำร
จ ำหน่ำยหุ้นสำมัญของ Amata Township Long Thanh Company Limited (“ATLT”) ให้แก่ Amata City 
Bienhoa Joint Stock Company (“ACBH”) ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 28 ธันวำคม 2562 วีเอ็นได้จ ำหน่ำยหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 92 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 11,000 เวียดนำมด่ง รวมเป็นจ ำนวนเงิน 1,012 พนัลำ้นเวียดนำมด่งหรือ
เทียบเท่ำ 1,320 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.21 ของหุ้นทั้ งหมดของ ATLT ให้กับ ACBH                                  
ฝ่ำยบริหำรของวีเอ็นไดป้ระเมินว่ำกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัดงักล่ำวเป็นกำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัฯ 
โดย ATLT ยงัเป็นบริษทัย่อยของวีเอ็นเช่นเดิม เน่ืองจำกกำรขำยเงินลงทุนใน ATLT ขำ้งตน้ ท ำให้สัดส่วน
กำรลงทุนของกลุ่มบริษัทใน ATLT เปล่ียนจำกร้อยละ 72.84 เป็นร้อยละ 67.51 กลุ่มบริษัทได้บันทึก
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัย่อยดังกล่ำวจ ำนวน 97 ลำ้นบำท อยู่ภำยใต้
หัวข้อ “ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อย” ในส่วนของผูถื้อหุ้นใน                                       
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

12.5 ในระหว่ำงไตรมำสท่ีสำมของปีปัจจุบนั Amata Asia (Myanmar) Limited ไดล้งทุนหุ้นสำมญัใน Yangon 
Amata Smart and ECO City Limited ซ่ึงเป็นบริษทัฯท่ีจดัตั้งขึ้นในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เป็น
จ ำนวนเงิน 31 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ของบริษทัดงักล่ำว ดงันั้น 
บริษัทฯจึงรวมงบกำรเงินของ Yangon Amata Smart and ECO City Limited ในงบกำรเงินรวมตั้ งแต่                
ไตรมำสท่ีสำมของปีปัจจุบนั วีเอ็นไดล้งทุนใน ATLT เพิ่มเติมเป็นจ ำนวน 1,394 ลำ้นบำท โดยไม่มีกำร
เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้ำงผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่ำว นอกจำกน้ี Amata City Long Thanh Joint Stock 
Company (“ACLT”) ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัใน Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited และ 
Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจัดตั้ งขึ้นในประเทศเวียดนำมและ
ด ำเนินธุรกิจในกำรพฒันำพื้นท่ีพำณิชยกรรมและท่ีพกัอำศยั เป็นจ ำนวนเงินบริษทัละ 1 ลำ้นบำท โดยคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ของบริษทัดงักล่ำว ดงันั้น บริษทัฯจึงรวมงบกำรเงินของ 
Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited และ  Amata Service City Long Thanh 2 Company 
Limited ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่ไตรมำสท่ีสำมของปีปัจจุบนั 

12.6 ในระหวำ่งไตรมำสท่ีสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนหุน้สำมญัใน Amata Asia (Myanmar) Limited ซ่ึง
เป็นบริษทัฯท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศฮ่องกง และด ำเนินธุรกิจในกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมในเขตย่ำงกุ้ง 
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เป็นจ ำนวนเงิน 31 ล้ำนบำท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน         
ท่ีเรียกช ำระแลว้ของบริษทัดงักล่ำว ดงันั้น บริษทัฯจึงรวมงบกำรเงินของ Amata Asia (Myanmar) Limited 
ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่ไตรมำสท่ีสองของปีปัจจุบนั นอกจำกน้ี วีเอ็นไดล้งทุนเพิ่มใน ACHL เป็นจ ำนวน 
74 ลำ้นบำท โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้ำงผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่ำว 
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12.7 ในระหว่ำงไตรมำสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั วีเอ็นไดล้งทุนเพิ่มใน ACHL เป็นจ ำนวน 55 ลำ้นบำท โดยไม่มี
กำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้ำงผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่ำว 

12.8 ในระหว่ำงไตรมำสท่ีส่ีของปี 2561 วีเอ็นไดล้งทุนเพิ่มใน ACHL และ ACLT เป็นจ ำนวนเงิน 88 ลำ้นบำท
และจ ำนวน 47 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้ำงผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่ำว  

12.9 ในระหว่ำงไตรมำสท่ีสำมของปี 2561 วีเอ็นไดล้งทุนเพิ่มใน ACHL และ ACLT เป็นจ ำนวน 209 ลำ้นบำท
และจ ำนวน 40 ลำ้นบำทตำมล ำดบั โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้ำงผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่ำว 

12.10 ในระหว่ำงไตรมำสท่ีสองของปี 2561 วีเอ็นได้ลงทุนหุ้นสำมญัใน ACHL ซ่ึงเป็นบริษทัฯท่ีจดัตั้งขึ้นใน
ประเทศเวียดนำม และด ำเนินธุรกิจในกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนเงิน 29 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีเรียกช ำระแล้วของบริษทัดังกล่ำว ดังนั้น บริษทัฯจึงรวมงบกำรเงินของ 
ACHL ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่ไตรมำสท่ีสองของปี 2561 นอกจำกน้ี วีเอ็นได้ลงทุนเพิ่มใน ATLT เป็น
จ ำนวนเงิน 178 ลำ้นบำท โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้ำงผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่ำว  

12.11 ในระหวำ่งไตรมำสท่ีหน่ึงของปี 2561 บริษทัฯไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนหุน้สำมญัของวีเอน็เป็นจ ำนวน 390,700 
หุ้น ในรำคำหุ้นละ 9.18 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 4 ลำ้นบำทในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท ำให้
สัดส่วนเงินลงทุนในวีเอ็นของกลุ่มบริษทัเปล่ียนจำกร้อยละ 72.88 เป็นร้อยละ 72.84 นอกจำกน้ี วีเอ็นได้
ลงทุนเพิ่มใน ACLT และ ATLT เป็นจ ำนวนบริษัทละ  7 ล้ำนบำท โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกับ
โครงสร้ำงผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่ำว 

13. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

13.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจกำรท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกัน  มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

  งบกำรเงินรวม 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทนุ รำคำทุน 
มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ไทย-เจแปนนีส อมตะ จ ำกดั โรงแรม 51 51 366 61 363 61 

รวม   366 61 363 61 
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  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทนุ รำคำทุน 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
ของเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีรำคำทุน - 

สุทธิ 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)    
บริษทั ไทย-เจแปนนีส  
   อมตะ จ ำกดั โรงแรม 51 51 366 61 - - 366 61 

รวม   366 61 - - 366 61 

 ในระหว่ำงไตรมำสท่ีส่ีของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ลงทุนเพิ่มในบริษทั ไทย-เจแปนนีส อมตะ จ ำกัด เป็น
จ ำนวน 3,047,760 หุ้น รวมเป็นเงิน 305 ลำ้นบำท โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้ำงผูถื้อหุ้นใน
บริษทัดงักล่ำว 

 ในระหว่ำงไตรมำสท่ีส่ีของปี 2561 บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั ไทย-เจแปนนีส อมตะ จ ำกดั เป็นจ ำนวน 
611,998 หุน้ รวมเป็นเงิน 61 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่ำว 

13.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวมและ
รับรู้เงินปันผลรับจำกกิจกำรดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ 

ส่วนแบ่งก ำไร/ขำดทุนจำก 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ในระหว่ำงปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ในระหว่ำงปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหว่ำงปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ไทย-เจแปนนีส  
  อมตะ จ ำกดั (2) - - - - - 

รวม (2) - - - - - 
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

14.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
  งบกำรเงินรวม 

บริษทั 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

(ลกัษณะธุรกิจ)  2562 2561 2562 2561 2562 2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย) ไทย 14 14 227 227 1,136 998 
กองทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์
   และสิทธิกำรเช่ำอมตะซมัมิทโกรท ไทย 8 8 592 599 484 494 
บริษทั อมตะ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั 
   (ผลิตและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ) ไทย 20 20 162 162 256 233 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 3 จ ำกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย) ไทย 18 18 140 140 164 159 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 4 จ ำกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย) ไทย 27 27 291 291 288 281 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 5 จ ำกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย) ไทย 27 27 282 282 284 286 
Amata Power (Bien Hoa) Limited 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย) เวียดนำม 15 15 99 100 99 101 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์(ระยอง) 1 จ ำกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย) ไทย 15 15 103 103 117 120 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์(ระยอง) 2 จ ำกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย) ไทย 15 15 108 108 124 123 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์(ระยอง) 3 จ ำกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย) ไทย 24 24 293 293 357 293 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์(ระยอง) 4 จ ำกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย) ไทย 24 24 281 282 340 288 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์(ระยอง) 5 จ ำกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย) ไทย 24 24 289 289 298 259 
บริษทั โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
   (จดัหำบริกำรแก่โรงงำน) ไทย 36 36 2 2 4 6 
บริษทั แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์    
   (ประเทศไทย) จ ำกดั  
   (บริกำรขนส่ง) ไทย 21 21 36 36 31 30 
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จ ำกดั  
   (ให้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคม) ไทย 40 40 40 40 58 46 
บริษทั อมตะ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
   (ขำยและให้เช่ำอสังหำริมทรัพย)์ ไทย 43 43 - - - - 
บริษทั ฮิตำชิ ไฮ-เทค อมตะ สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั 
   (บริกำรเทคโนโลยสี ำหรับโรงงำนอจัฉริยะ) ไทย 25 25 10 10 5 8 
บริษทั อมตะ บีไอจี อินดสัเทรียล แก๊ส จ ำกดั 
   (ผลิตและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ) ไทย 49 49 27 27 16 17 
รวม    2,960 2,991 4,061 3,742 
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  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั  
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
ของเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีรำคำทุน - 

สุทธิ 
(ลกัษณะธุรกิจ)  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย) ไทย 14 14 227 227 - - 227 227 
บริษทั อมตะ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั 
   (ผลิตและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ) ไทย 20 20 184 184 (22) (22) 162 162 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 3 จ ำกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย) ไทย 10 10 140 140 - - 140 140 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 4 จ ำกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย) ไทย 20 20 291 291 - - 291 291 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 5 จ ำกดั 
   (ผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย) ไทย 20 20 282 282 - - 282 282 
บริษทั แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ 
   (ประเทศไทย) จ ำกดั  
   (บริกำรขนส่ง) ไทย 21 21 36 36 (22) (22) 14 14 
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จ ำกดั  
   (ให้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคม) ไทย 40 40 40 40 - - 40 40 
บริษทั อมตะ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
   (ขำยและให้เช่ำอสังหำริมทรัพย)์ ไทย 43 43 - - - - - - 
บริษทั ฮิตำชิ ไฮ-เทค อมตะ สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั 
   (บริกำรเทคโนโลยีส ำหรับโรงงำนอจัฉริยะ) ไทย 25 25 10 10 - - 10 10 
บริษทั อมตะ บีไอจี อินดสัเทรียล แก๊ส จ ำกดั 
   (ผลิตและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ) ไทย  49 49 27 27 - - 27 27 

รวม    1,237 1,237 (44) (44) 1,193 1,193 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ีสำมของปี  2561 บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท ฮิตำชิ ไฮ -เทค อมตะ สมำร์ท                                      
เซอร์วิสเซส จ ำกดั เป็นจ ำนวน 100,000 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 10 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 
ของทุนจดทะเบียนดังกล่ำว และบริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ำกัด ได้ลงทุนเพิ่มในบริษทั อมตะ บี.กริม 
เพำเวอร์ (ระยอง) 5 จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 100 ลำ้นบำท โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้ำงผูถื้อ
หุน้ดงักล่ำว 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ีสองของปี 2561 บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ำกดั ไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั อมตะ บี.กริม 
เพำเวอร์ (ระยอง) 3 จ ำกดัและบริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 4 จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 92 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 93 ลำ้นบำทตำมล ำดบั โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้ำงผูถื้อหุน้ดงักล่ำว 

ในระหวำ่งไตรมำสท่ีหน่ึงของปี 2561 บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั อมตะ บีไอจี อินดสัเทรียล แก๊ส จ ำกดั เป็น
จ ำนวน 269,500 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 27 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
ดงักล่ำว และบริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ำกดั ไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 5 จ ำกดั 
เป็นจ ำนวนเงิน 108 ลำ้นบำท โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้ำงผูถื้อหุน้ดงักล่ำว 
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14.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร/ขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั 

ส่วนแบ่งก ำไร/ขำดทุน 
จำกเงินลงทุน 

ในบริษทัร่วมในระหว่ำงปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจำกเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมในระหว่ำงปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหว่ำงปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั 207 203 - 2 69 175 
กองทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์           
และสิทธิกำรเช่ำอมตะซมัมิทโกรท 36 32 (7) - - - 

บริษทั อมตะ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั 103 200 - - 80 149 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 3 จ ำกดั 37 40 - - 33 43 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 4 จ ำกดั 57 43 - 1 51 47 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 5 จ ำกดั 60 62 - 1 63 69 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 1 จ ำกดั 22 28 - - - - 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 2 จ ำกดั 28 27 - - - - 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 3 จ ำกดั 64 34 - - - - 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 4 จ ำกดั 52 15 - - - - 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 5 จ ำกดั 39 (5) - - - - 
Amata Power (Bien Hoa) Limited (2) 1 - - - - 
บริษทั โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จ ำกดั (2) 3 - - - - 
บริษทั แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 2 1 - - - - 
บริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จ ำกดั   17 8 - - 5 - 
บริษทั ฮิตำชิ ไฮ-เทค อมตะ สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั (4) (1) - - - - 
บริษทั อมตะ บีไอจี อินดสัเทรียล แก๊ส จ ำกดั (1) - - (10) - - 
รวม 715 691 (7) (6) 301 483 

14.3 มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

 ส ำหรับเงินลงทุนในกองทรัสตฯ์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอมตะซัมมิทโกรทท่ีเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว ณ วนัท่ี             
31 ธนัวำคม 2562 เป็นจ ำนวน 694 ลำ้นบำท (2561: จ ำนวน 664 ลำ้นบำท) 

  



31 

14.4 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 

จ ำกดั และบริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซ

ธรรมชำติ จ ำกดั 

กองทรัสตเ์พื่อกำรลงทุน 
ในอสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำร

เช่ำอมตะซมัมิทโกรท 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน 13,570 12,848 1,020 1,142 282 281 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 37,868 40,248 934 897 4,699 4,676 
หน้ีสินหมุนเวียน (6,255) (5,689) (858) (527) (16) (20) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (30,740) (34,318) (121) (652) (1,327) (1,337) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษทัย่อย (6,253) (5,853) - - - - 

รำยกำรขำดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้น
จำกกำรวดัค่ำเงินลงทุน - - - - 38 76 

สินทรัพย์ - สุทธ ิ 8,190 7,236 975 860 3,676 3,676 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 14% 14% 20% 20% 17% 17% 

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำร   
ในสินทรัพย์ - สุทธ ิ 1,136 998 195 172 625 625 

กำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั - - - - (141) (131) 
ค่ำควำมนิยม - สุทธิ - - 61 61 - - 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของ
กิจกำรในบริษัทร่วม 1,136 998 256 233 484 494 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 

จ ำกดั และบริษทัยอ่ย 
บริษทั อมตะ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซ

ธรรมชำติ จ ำกดั 

กองทรัสตเ์พื่อกำรลงทุน 
ในอสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิ 
กำรเช่ำอมตะซมัมิทโกรท 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยได ้ 28,008 24,907 3,797 4,192 395 388 
ก ำไรส ำหรับปี 2,590 2,284 516 999 291 281 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (16) (16) - - - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2,574 2,268 516 999 291 281 
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14.5 ขอ้มูลส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จในบริษทัร่วมอ่ืนๆ (ไม่รวมบริษทัร่วมตำมหมำยเหตุ 14.4)  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
 2562 2561 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ:   
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 13 10 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 13 10 

15. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน อำคำรให้เช่ำ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดินและระบบ
สำธำรณูปโภค 

อำคำรระหว่ำง
ก่อสร้ำง รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562:      
รำคำทุน 1,428 4,492 96 424 6,440 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,135) (90) - (1,225) 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม - (39) - - (39) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 1,428 3,318 6 424 5,176 

      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561:      
รำคำทุน 1,359 4,306 96 117 5,878 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,077) (85) - (1,162) 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (39) - - (39) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 1,359 3,190 11 117 4,677 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน อำคำรให้เช่ำ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดินและระบบ
สำธำรณูปโภค 

อำคำรระหว่ำง
ก่อสร้ำง 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562:      
รำคำทุน 1,511 297 80 62 1,950 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (111) (80) - (191) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 1,511 186 - 62 1,759 

      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561:      
รำคำทุน 1,427 297 80 60 1,864 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (107) (76) - (183) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 1,427 190 4 60 1,681 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 4,677 4,306 1,681 1,524 
ซ้ือสินทรัพย ์ 636 631 2 178 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- รำคำตำมบญัชี (7) (67) - - 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ 82 19 84 - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (160) (172) (8) (21) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (39) - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (52) (1) - - 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 5,176 4,677 1,759 1,681 

 ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัย่อยพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในส่วนของอำคำรให้
เช่ำ โดยมูลค่ำยติุธรรมอำคำรท่ีพกัอำศยัให้เช่ำซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจำรณำ
จำกรำยได ้(Income Approach) ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวประกอบดว้ย
อตัรำกำรเขำ้พกั อตัรำคิดลด และอตัรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ำ ซ่ึงผลกำรประเมินพบวำ่มูลค่ำท่ีคำดว่ำ
จะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี ดงันั้น บริษทัย่อยจึงไดบ้นัทึกผลขำดทุนจำกดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนจ ำนวน 39 ลำ้นบำท ในส่วนของงบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรับปี 2561 
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 มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ท่ีดิน อำคำรโรงงำนและส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 10,401 9,199 2,492 2,192 

 มูลค่ำยติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ทั้งน้ี มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยไ์ม่ไดถู้กประเมินโดย
ใชร้ำคำซ้ือขำยในตลำด เน่ืองจำกลกัษณะเฉพำะของอสังหำริมทรัพยแ์ละกำรขำดแคลนขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ   
ผูป้ระเมินอิสระจึงใชแ้บบจ ำลองในกำรประเมินมูลค่ำมำใช ้เช่น วิธีกำรเปรียบเทียบโดยตรง วิธีค  ำนวณมูลค่ำ
ปัจจุบนัของรำยไดท่ี้เป็นกระแสเงินสด และวิธีคิดผลตอบแทนทำงตรง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกำรวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมระดบั 3 ตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรประเมินดงักล่ำวประกอบดว้ย 
อตัรำตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำพื้นท่ีวำ่งระยะยำว และอตัรำกำรเติบโตของค่ำเช่ำ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดด้ี บิลท์ จ ำกัด (“เอเอสอำร์บี”) ได้จดจ ำนอง
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 100 ลำ้นบำท (2561: จ ำนวน 101 ลำ้นบำท) เพื่อค ้ำประกนัเงินกูย้ืม
ระยะยำว ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 23
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16. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
ส่วน          

ปรับปรุงท่ีดิน อำคำร 
เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์ 

ระบบ
สำธำรณูปโภค ยำนพำหนะ สินทรัพยอ่ื์น 

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน          
1 มกรำคม 2561 1,002 62 781 286 1,044 63 21 144 3,403 
ซ้ือเพ่ิม - 3 6 23 4 24 - 208 268 
จ ำหน่ำย - - - (2) - - - - (2) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 4 74 34 57 - - (188) (19) 
31 ธนัวำคม 2561 1,002 69 861 341 1,105 87 21 164 3,650 
ซ้ือเพ่ิม - 8 17 27 6 1 2 80 141 
จ ำหน่ำย - - - (1) - (1) - - (2) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 2 55 8 99 - 1 (166) (1) 
31 ธนัวำคม 2562 1,002 79 933 375 1,210 87 24 78 3,788 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
1 มกรำคม 2561 - 46 442 212 662 52 20 - 1,434 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 5 40 27 45 3 - - 120 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - (2) - - - - (2) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - 5 - - - - 5 
31 ธนัวำคม 2561 - 51 482 242 707 55 20 - 1,557 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 6 29 31 50 4 1 - 121 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - (1) - (1) - - (2) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีโอนเขำ้ (โอนออก) - - 7 - - 1 - - 8 
31 ธนัวำคม 2562 - 57 518 272 757 59 21 - 1,684 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี          
31 ธนัวำคม 2561 1,002 18 379 99 398 32 1 164 2,093 
31 ธนัวำคม 2562 1,002 22 415 103 453 28 3 78 2,104 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี          
2561 (จ ำนวน 85 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่ำสำธำรณูปโภค ท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 120 
2562 (จ ำนวน 87 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่ำสำธำรณูปโภค ท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 121 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดิน 

ส่วน          
ปรับปรุงท่ีดิน อำคำร 

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์ 

ระบบ
สำธำรณูปโภค ยำนพำหนะ สินทรัพยอ่ื์น 

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน          
1 มกรำคม 2561 33 35 107 139 116 27 21 13 491 
ซ้ือเพ่ิม - - - 7 4 - - 9 20 
โอนเขำ้ (โอนออก) - - - 2 4 - - (6) - 
จ ำหน่ำย - - - (2) - - - - (2) 
31 ธนัวำคม 2561 33 35 107 146 124 27 21 16 509 
ซ้ือเพ่ิม - 3 9 11 2 - 2 3 30 
โอนเขำ้ (โอนออก) - - - - 8 - 1 (9) - 

31 ธนัวำคม 2562 33 38 116 157 134 27 24 10 539 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
1 มกรำคม 2561 - 35 34 125 114 27 19 - 354 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 2 6 2 - 1 - 11 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - (1) - - - - (1) 

31 ธนัวำคม 2561 - 35 36 130 116 27 20 - 364 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 3 2 7 - - 1 - 13 

31 ธนัวำคม 2562 - 38 38 137 116 27 21 - 377 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี          
31 ธนัวำคม 2561 33 - 71 16 8 - 1 16 145 

31 ธนัวำคม 2562 33 - 78 20 18 - 3 10 162 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี          
2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)        11 

2562 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)        13 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้
งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 1,206 ลำ้น
บำท และเฉพำะของบริษทัฯมีจ ำนวนเงินประมำณ 411 ลำ้นบำท (2561: จ ำนวน 912 ลำ้นบำท และเฉพำะ
ของบริษทัฯเป็นจ ำนวน 300 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

17. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิในกำรใช้ท่ีดิน 

 จ ำนวนน้ีเป็นตน้ทุนเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของบริษทัย่อยในประเทศเวียดนำมเพื่อพฒันำท่ีดิน
ดงักล่ำวเป็นนิคมอุตสำหกรรมของบริษทัยอ่ยต่อไป ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนกำรโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
ดงักล่ำวมำเป็นของบริษทัย่อย ทั้งน้ี ในจ ำนวนน้ีมีเงินจ่ำยล่วงหน้ำจ ำนวน 2,142 ลำ้นบำท (2561: จ ำนวน 
2,290 ลำ้นบำท) เป็นเงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับสิทธิในกำรใชท่ี้ดินท่ีผ่ำนกระบวนกำรกำรประกำศเวนคืนโดย
หน่วยงำนรัฐบำลแลว้ 

18. เงินจ่ำยล่วงหน้ำให้แก่หน่วยงำนรำชกำรเวียดนำม 

จ ำนวนน้ีเป็นเงินจ่ำยล่วงหนำ้ท่ีบริษทัยอ่ยจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลเวียดนำม โดยไดรั้บอนุมติั
ใหส้ำมำรถน ำมำหักกบัค่ำเช่ำท่ีดินท่ีรัฐบำลจะเรียกเก็บกบับริษทัย่อยในอนำคต ซ่ึงปัจจุบนับริษทัย่อยไดรั้บ
ยกเวน้ค่ำเช่ำท่ีดินจนถึงปี 2569 

19. ท่ีดินรอกำรพฒันำในอนำคต 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีท่ีดินส่วนหน่ึงจ ำนวน 1,306 ล้ำนบำท และเฉพำะของบริษัทฯ 
จ ำนวน 14 ล้ำนบำท (2561: เฉพำะของบริษทัฯเป็นจ ำนวน 27 ล้ำนบำท) ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยู่ระหว่ำงรอ                                     
กำรโอนกรรมสิทธ์ิจำกผูข้ำยท่ีดินมำเป็นของกลุ่มบริษทั 

20. เงินประกนักำรพฒันำโครงกำร 

 จ ำนวนน้ีเป็นเงินประกันท่ีหน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลเวียดนำมเรียกเก็บจำกบริษทัย่อยของบริษทัฯ                                            
เพื่อเป็นหลกัประกันในกำรพฒันำโครงกำร โดยบริษทัย่อยของบริษทัฯจะได้รับเงินประกันดังกล่ำวคืน                                 
ตำมควำมคืบหนำ้ของโครงกำร 

21. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ร้อยละต่อปี) 2562 2561 2562 2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร MOR - 0.75 ถึง + 0.50 - - - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร 1.95 - 6.25 557 227 200 - 
รวม  557 227 200 - 
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22. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 304 196 7 5 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 19 13 6 5 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 360 305 146 131 
รวม 683 514 159 141 

23. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 1,894 1,053 1,894 1,053 
บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ำกดั 540 1,185 - - 
บริษทั พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำร        
อุตสำหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ำกดั 438 365 - - 

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ำกดั (มหำชน) 270 330 - - 
บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จ ำกดั 310 240 - - 
Amata City Long Thanh JSC. 2,090 2,065 - - 
Amata City Bienhoa JSC. 1,052 - - - 
รวม 6,594 5,238 1,894 1,053 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,145) (1,402) (464) (60) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 5,449 3,836 1,430 993 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 5,238 1,053 
บวก: กูเ้พ่ิม 3,249 1,021 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน/
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง (16) - 

หกั: จ่ำยคืนเงินกู ้ (1,877) (180) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 6,594 1,894 
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บริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำรของบริษทัฯประกอบดว้ยวงเงินกูย้ืมหลำยสัญญำ
วงเงินรวม 4,300 ลำ้นบำท เงินกูย้มืส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้ืมขั้นต ่ำ
ของธนำคำร (MLR) ลบอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ และมีก ำหนดช ำระเงินตน้เป็นรำยไตรมำสและช ำระ
ดอกเบ้ียเป็นประจ ำทุกเดือน และตอ้งช ำระคืนเงินตน้ทั้งหมดภำยในเดือนมกรำคม 2563 ถึงเดือนตุลำคม 
2567 

 บริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรของบริษทัย่อยประกอบดว้ยวงเงินกูย้มืหลำยสัญญำ
วงเงินรวมจ ำนวน 12,287 ลำ้นบำทจ ำนวน 20 ลำ้นเหรียญสหรัฐและจ ำนวน 920 พนัลำ้นเวียดนำมด่ง (2561: 
จ ำนวน 16,058 ล้ำนบำทจ ำนวน 20 ล้ำนเหรียญสหรัฐและจ ำนวน 746 พันล้ำนเวียดนำมด่ง) เงินกู้ยืม                       
ส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอัตรำท่ีอ้ำงอิงกับอัตรำดอกเบ้ียเงินให้กู ้ยืมขั้นต ่ำของธนำคำร (MLR) ลบอัตรำ                          
ท่ีก ำหนดในสัญญำ และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้เป็นรำยไตรมำสและช ำระดอกเบ้ียเป็นประจ ำทุกเดือน และ
ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ทั้งหมดภำยในเดือนกุมภำพนัธ์ 2563 ถึงเดือนธนัวำคม 2568 (2561: เดือนมีนำคม 2563 
ถึงเดือนกนัยำยน 2568) 

 เงินกู้ยืมของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company ค  ้ ำประกันโดยบริษัท อมตะ วีเอ็น จ ำกัด 
(มหำชน) และ Amata City Bienhoa Joint Stock Company เงินกูย้มืระยะยำวของเอเอสอำร์บี ค  ้ำประกนัโดย
กำรจ ำนองท่ีดินตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 15 

 ภำยใต้สัญญำ เ งินกู้ ยื มบำงฉบับก ำหนดให้ กลุ่ มบ ริษัทต้องป ฏิบั ติ ตำม เ ง่ื อนไขทำงกำ ร เ งิน                                          
บำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอัตรำส่วน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ รวมถึงกลุ่มบริษทัจะไม่น ำ
ท่ีดินโครงกำรไปจดจ ำนองหรือก่อภำระผูกพนัในทรัพยสิ์นกับบุคคลอ่ืนตลอดอำยุสัญญำเงินกู ้และกำร
จ่ำยเงินปันผลของกลุ่มบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกธนำคำรก่อน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ ำนวน  
3,450 ลำ้นบำท จ ำนวน 3 ลำ้นเหรียญสหรัฐ และจ ำนวน 111 พนัลำ้นเวียดนำมด่ง (2561: จ ำนวน 4,420 ลำ้น
บำท จ ำนวน 7 ลำ้นเหรียญสหรัฐ และจ ำนวน 652 พนัลำ้นเวียดนำมด่ง และเฉพำะของบริษทัฯเป็นจ ำนวน
เงิน 3,047 ลำ้นบำท) 
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24. หุ้นกู้ระยะยำว 

 ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

      (หน่วย: ลำ้นบำท) 

      งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

      2562 2561 

หุ้นกู ้
อำยุ
หุ้นกู ้

ออกจ ำหน่ำย 
หุ้นกู ้

ครบก ำหนด 
ไถ่ถอน 

อตัรำดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี) ก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย 

ส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยใน               
หน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระเกิน

หน่ึงปี รวม 

ส่วนท่ีถึงก ำหนด 
ช ำระภำยใน               
หน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระเกิน

หน่ึงปี รวม 

1/2560 3 ปี 5 ตุลำคม 2560 5 ตุลำคม 2563 2.28 ช ำระดอกเบ้ียทุกหกเดือน    
เร่ิมตั้งแต่เมษำยน 2561 ถึง
มกรำคม 2563 

1,000 - 1,000 - 1,000 1,000 

2/2560 5 ปี 5 ตุลำคม 2560 5 ตุลำคม 2565 2.69 ช ำระดอกเบ้ียทุกหกเดือน     
เร่ิมตั้งแต่เมษำยน 2561 ถึง
มกรำคม 2565 

- 2,000 2,000 - 2,000 2,000 

3/2560 7 ปี 5 ตุลำคม 2560 5 ตุลำคม 2567 3.04 ช ำระดอกเบ้ียทุกหกเดือน     
เร่ิมตั้งแต่เมษำยน 2561 ถึง
มกรำคม 2567 

- 2,000 2,000 - 2,000 2,000 

1/2561 7 ปี 3 สิงหำคม 2561 3 สิงหำคม 2568 3.60 ช ำระดอกเบ้ียทุกหกเดือน     
เร่ิมตั้งแต่กุมภำพนัธ์ 2562 
ถึงสิงหำคม 2568 

- 250 250 - 250 250 

1/2561 10 ปี 3 สิงหำคม 2561 3 สิงหำคม 2571 4.00 ช ำระดอกเบ้ียทุกหกเดือน     
เร่ิมตั้งแต่กุมภำพนัธ์ 2562 
ถึงสิงหำคม 2568 

- 750 750 - 750 750 

หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี   - (6) (6) - (9) (9) 

หุ้นกู ้- สุทธิจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี   1,000 4,994 5,994 - 5,991 5,991 
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หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2560 คร้ังท่ี 2/2560 และคร้ังท่ี 3/2560 มีมูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 บำท และเป็นหุน้กูช้นิด
ระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ไม่มีสิทธิในกำรไถ่ถอนหุ้นกูก่้อน
ก ำหนด และเป็นหุน้กูท่ี้ออกใหม่แก่ผูล้งทุนโดยเฉพำะเจำะจง  

ภำยใตหุ้้นกูข้องบริษทัฯมีขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกูห้ลำยประกำรซ่ึง
บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำม เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน ขอ้จ ำกดัเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินปันผลในกรณีท่ี
บริษทัฯผิดนัดช ำระหน้ีตำมหุ้นกู ้และกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษทัฯกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงระบุให้
ตอ้งมีเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล เป็นตน้ 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

ยอดคงเหลือต้นปี 5,991 4,991 
บวก:  ออกหุ้นกูใ้นระหวำ่งปี - 1,000 

ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อกำรตดับญัชีระหวำ่งปี 3 2 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชีเพิ่มขึ้นในระหวำ่งปี - (2) 

ยอดคงเหลือปลำยปี 5,994 5,991 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหำคม 2561 บริษทัฯไดอ้อกจ ำหน่ำยหุน้กูร้ะยะยำวคร้ังท่ี 1/2561 มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 
บำท มูลค่ำรวม 1,000 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

หุ้นกู ้ อำยหุุ้นกู ้
วนัครบก ำหนด      
ไถ่ถอนหุ้นกู ้

อตัรำดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) ก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย 

มูลค่ำ                  
(ลำ้นบำท) 

1/2561 ชุดท่ี 1 7 ปี 3 สิงหำคม 2568 3.60 ช ำระดอกเบ้ียทุกหกเดือนในวนัท่ี 3 กุมภำพนัธ์          
และวนัที่ 3 สิงหำคม ของแต่ละปีตลอดอำยหุุ้นกู ้

250 

1/2561 ชุดท่ี 2 10 ปี 3 สิงหำคม 2571 4.00 ช ำระดอกเบ้ียทุกหกเดือนในวนัท่ี 3 กุมภำพนัธ์       
และวนัที่ 3 สิงหำคม ของแต่ละปีตลอดอำยหุุ้นกู ้

750 

หุ้นกู้ระยะยำวดังกล่ำวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 
ภำยใตส้ัญญำหุ้นกูก้  ำหนดให้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ 
เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ รวมถึง
บริษทัฯจะไม่น ำทรัพยสิ์นส่วนท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกูไ้ปจดจ ำนองหรือต่อภำระ
ผกูพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนตลอดอำยสุัญญำหุน้กู ้
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25. ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติมให้แก่หน่วยงำนรำชกำรเวียดนำม 

 ในระหว่ำงปี 2559 หน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลเวียดนำมได้ออกกฎหมำยฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบ                                        
ท่ีนอกเหนือจำกกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำท่ีดินคำ้งจ่ำยส่วนเดิมแลว้ บริษทัย่อยยงัมีภำระ
ตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำท่ีดินเพิ่มเติมส ำหรับท่ีดินท่ีไดมี้กำรขำยและรับเงินค่ำเช่ำจำกผูซ้ื้อเตม็จ ำนวนแลว้ 

 ในระหว่ำงปี 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้รับหนังสือทวงถำมจำกหน่วยงำนรำชกำรทอ้งถ่ินของรัฐบำล
เวียดนำมเพื่อเรียกเก็บค่ำปรับส ำหรับกำรน ำส่งค่ำเช่ำท่ีดินล่ำช้ำเป็นจ ำนวนรวม 319 ลำ้นบำทหรือจ ำนวน 
227 พนัลำ้นเวียดนำมด่ง โดยค่ำปรับดงักล่ำวเป็นกำรค ำนวณยอ้นหลงัตั้งแต่ช่วงท่ีบริษทัย่อยได้รับช ำระ                              
ค่ำเช่ำจำกผูซ้ื้อจนถึงปัจจุบนั ซ่ึง ณ ขณะนั้นไม่ไดมี้ขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยใดห้ำมไม่ให้มีกำรเก็บค่ำเช่ำจำก                                  
ผูซ้ื้อทั้งจ ำนวนและไม่ได้มีข้อก ำหนดว่ำ หำกบริษทัย่อยเรียกเก็บค่ำเช่ำจำกผูซ้ื้อทั้งจ ำนวนจะต้องน ำส่ง
หน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลเวียดนำมในทนัที ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัมีควำมเห็นว่ำจ ำนวนเงินค่ำปรับ
ท่ีหน่วยงำนรำชกำรทอ้งถ่ินของรัฐบำลเวียดนำมเรียกเก็บ ควรค ำนวณโดยเร่ิมนับตั้งแต่วนัท่ีกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรน ำส่งค่ำเช่ำทั้งจ ำนวนแก่หน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลเวียดนำมมีผลใชบ้งัคบัเท่ำนั้นบริษทั
ย่อยจึงได้ท ำกำรจ่ำยช ำระค่ำปรับส ำหรับช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นจ ำนวน 97 ล้ำนบำทหรือจ ำนวน                     
69 พนัลำ้นเวียดนำมด่งและไม่ไดบ้นัทึกผลต่ำงท่ีเกิดขึ้นจ ำนวนประมำณ 222 ลำ้นบำทหรือจ ำนวน 158 พนัลำ้น
เวียดนำมด่งไวใ้นบญัชี ซ่ึงฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดท้ ำกำรหำรือกบัตวัแทนหน่วยงำนรำชกำรกลำงของ
รัฐบำลเวียดนำม โดยกำรท ำหนังสือไปยงัหน่วยงำนรำชกำรกลำงของรัฐบำลเวียดนำมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ช ำระค่ำเช่ำท่ีดินเพื่อขอค ำช้ีแจงเก่ียวกบัหลกักำรนบัระยะเวลำในกำรค ำนวณค่ำปรับและขอผ่อนผนัไม่ให้มี
กำรคิดค่ำปรับเพิ่มเติมระหว่ำงกำรหำรือดังกล่ำวแล้ว จนถึงวนัท่ีในงบกำรเงิน บริษทัย่อยยงัไม่ได้รับ
หนงัสือตอบกลบัจำกทำงหน่วยงำนรำชกำรกลำงของรัฐบำลเวียดนำมท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรหำรือและขอผอ่น
ผนัค่ำปรับเพิ่มเติม 

 นอกจำกน้ี ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัย่อยไดรั้บหนังสือทวงถำมฉบบัท่ีสองจำกหน่วยงำนรำชกำรทอ้งถ่ิน
ของรัฐบำลเวียดนำมให้ช ำระค่ำปรับคงเหลือจ ำนวน 222 ลำ้นบำทหรือจ ำนวน 158 พนัลำ้นเวียดนำมด่ง
ในทนัที มิฉะนั้นจะมีกำรค ำนวณค่ำปรับเพิ่มเติมจำกกำรช ำระล่ำชำ้ ดงันั้น เพื่อมิให้เกิดกำรค ำนวณค่ำปรับ
และหลีกเล่ียงมำตรกำรทำงกฎหมำยเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนรำชกำรทอ้งถ่ินของรัฐบำลเวียดนำม ฝ่ำยบริหำร
ของกลุ่มบริษทัจึงไดพ้ิจำรณำช ำระเงินค่ำปรับคงเหลือจ ำนวนดงักล่ำวให้กบัหน่วยงำนรำชกำรทอ้งถ่ินของ
รัฐบำลเวียดนำมและบนัทึกค่ำปรับท่ีได้ช ำระแลว้ไวภ้ำยใต้รำยกำร “ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมให้แก่หน่วยงำน
รำชกำรเวียดนำม”ในงบก ำไรขำดทุนของปี 2561 อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัยงัคงไม่เห็นดว้ย
กบัเงินค่ำปรับท่ีค ำนวณยอ้นหลงัดงักล่ำว จึงไดท้ ำกำรหำรือและขอค ำช้ีแจงกบัหน่วยงำนรำชกำรกลำงของ
รัฐบำลเวียดนำมต่อไป  
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26. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไว้
ครบถว้นแลว้ 

27. รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

27.1 รำยได้ท่ีรับรู้ท่ีเกีย่วข้องกบัยอดคงเหลือตำมสัญญำ  

ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรำยไดท่ี้รับรู้ท่ีเคยรวมอยูใ่นยอดยกมำของเงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้จ ำนวน 
750 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: จ ำนวน 104 ลำ้นบำท) 

27.2 รำยได้ท่ีคำดว่ำจะรับรู้ส ำหรับภำระท่ียังปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะมีรำยไดท่ี้รับรู้ในอนำคตส ำหรับภำระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน 
(หรือยงัไม่เสร็จส้ินบำงส่วน) ของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้จ ำนวน 2,512 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: จ ำนวน 
897 ลำ้นบำท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญำดงักล่ำวเสร็จส้ินภำยใน 6 ปี 

28. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนท่ีดินและค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 1,407 670 98 74 
กำรเปล่ียนแปลงในตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์
และท่ีดินรอกำรพฒันำในอนำคต 1,415 2,424 984 2,916 

ค่ำจำ้งผลิตและบ ำรุงรักษำระบบผลิตน ้ำ 425 393 - - 
ตน้ทุนค่ำน ้ำดิบ 114 83 - - 
ตน้ทุนค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภคส่วนกลำง 302 274 - - 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังำน 367 343 162 160 
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 121 57 10 21 
ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนท่ีดินและภำษีอื่น 60 114 7 35 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 314 312 36 43 
ค่ำไฟฟ้ำ 163 158 1 1 
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29. ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรำยกำร
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 341 242 - - 
รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินไดข้องปีก่อน 12 3 7 3 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง                   
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (39) 26 (53) (13) 

ภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 314 271 (46) (10) 

รำยกำรกระทบยอดก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได ้ 2,502 1,597 685 729 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดค้ณูอตัรำภำษี 500 319 137 146 
รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินไดข้องปีก่อน 12 3 7 3 
ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่

ถือเป็นรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยทำงภำษ ี (198) (51) (190) (159) 

ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 314 271 (46) (10) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี      
เงินมดัจ ำและเงินรับล่วงหนำ้รับจำกลูกคำ้ 22 22 14 14 
รำยไดจ้ำกกำรให้ใชสิ้ทธิเหนือพ้ืนดิน (32) (40) (11) (14) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 15 11 9 6 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (77) (51) (13) (11) 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ (360) (380) - - 
ผลขำดทนุทำงภำษ ี 65 10 65 10 

อื่น ๆ 44 49 (6) - 

รวม (323) (379) 58 5 

โดยแสดงเป็น     
   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 60 6 58 5 

   หน้ีสินภำษเีงินไดร้อกำรตดับญัชี (383) (385) - - 

รวม (323) (379) 58 5 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีรำยกำรผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ ำนวน  299                 
ลำ้นบำท (2561: จ ำนวน 256 ลำ้นบำท) ท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกพิจำรณำ
แลว้เห็นว่ำอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ขำ้งตน้มำใช้
ประโยชน์ได ้ผลขำดทุนทำงภำษีดงักล่ำวจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ภำยในปี 2567 

30. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 กลุ่มบริษทัในประเทศไทยไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยใตเ้ง่ือนไขท่ี
ก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้
จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม  

 ในปี 2562 กลุ่มบริษทัในประเทศไทยมีรำยไดต้ำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในภำษีอำกรของกิจกำรท่ีได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนเป็นจ ำนวน 1,323 ลำ้นบำท (2561: จ ำนวน 731 ลำ้นบำท) 
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31. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

32. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 7 

ขอ้มูลรำยได้และก ำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนงำนทำงธุรกิจ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส่วนงำนพฒันำ 

อสังหำริมทรัพย ์
ส่วนงำนบริกำร 
สำธำรณูปโภค 

ส่วนงำน 
ให้เช่ำทรัพยสิ์น 

กำรตดัรำยกำร
บญัชีระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยไดจ้ำกภำยนอก 3,210 1,836 1,941 1,837 763 681 - - 5,914 4,354 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน 361 36 34 33 48 42 (443) (111) - - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 3,571 1,872 1,975 1,870 811 723 (443) (111) 5,914 4,354 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 1,803 1,166 634 612 560 475   2,997 2,253 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วนงำน:           
ดอกเบ้ียรับ         57 26 
ก ำไรจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน      120 97 
รำยไดอ้ื่น         141 99 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย         (258) (208) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร         (795) (817) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

        
- (39) 

ค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมเติมให้แก่หน่วยงำน
รำชกำรเวียดนำม 

        
- (222) 

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน       (145) (37) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม       715 691 
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน       (330) (246) 
ภำษีเงินได ้       (314) (271) 
ก ำไรส ำหรับปี       2,188 1,326 

  



47 

 ส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ส่วนงำน 
ในประเทศไทย 

ส่วนงำน 
ในต่ำงประเทศ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 5,383 3,297 531 1,057 5,914 4,354 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 2,714 1,628 283 625 2,997 2,253 

33. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังำนกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนใน
อตัรำร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำร
กองทุนรวม กสิกรไทย จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วย
กองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 13 ลำ้นบำท 
และเฉพำะของบริษทัฯเป็นจ ำนวนเงิน 8 ลำ้นบำท (2561: จ ำนวน 11 ลำ้นบำท และจ ำนวน 6 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั) 

34. เงินปันผล 

 เงินปันผลส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล 
จ่ำยต่อหุน้ 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) (หน่วย: บำทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ

เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2562 181 0.17 
เงินปันผลระหว่ำงกำล  
   ส ำหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2562 214 0.20 

รวมเงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2562  395 0.37 

    
เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ

เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2561 352 0.33 
เงินปันผลระหว่ำงกำล  
   ส ำหรับปี 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2561 245 0.23 

รวมเงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2561  597 0.56 
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35. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

35.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัย่อยมีภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเป็นจ ำนวนเงิน 68 ลำ้นบำท และจ ำนวน 
38 พนัลำ้นเวียดนำมด่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนและระบบสำธำรณูปโภค (2561: จ ำนวน 
185 ลำ้นบำท และจ ำนวน 27 พนัลำ้นเวียดนำมด่ง) 

35.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำระยะยำว 

 บริษัทฯ 

บริษทัฯมีภำระท่ีจะตอ้งจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนแก่กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยตำมสัญญำ
ร่วมด ำเนินงำนโครงกำรนิคมอมตะซิต้ี ชลบุรี โดยจะตอ้งจ่ำยช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำยตำม
สัญญำเป็นจ ำนวน 13,177 บำทต่อไร่ เงินกองทุนเพื่อบ ำรุงรักษำฯนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี จ ำนวน 
99 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯไดช้ ำระแลว้เป็นจ ำนวน 99 ลำ้นบำท) และค่ำก ำกบักำร
บริกำรตำมพื้นท่ีโครงกำรไม่นอ้ยกวำ่ปีละประมำณ 10 ลำ้นบำท 

 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2548 บริษทัฯไดท้ ำสัญญำให้เช่ำท่ีดินและขำยท่ีดินกบับริษทั อมตะ สปริง ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ำกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท ำสนำมกอลฟ์ในนิคมอมตะซิต้ี ชลบุรี โดยมีเง่ือนไขท่ีส ำคญัในสัญญำดงัน้ี 

1. บริษทัฯให้เช่ำท่ีดินรวม 274,653 ตำรำงวำ (ประมำณ 687 ไร่) โดยบริษทัฯคิดค่ำเช่ำปีละ 2 ลำ้นบำท เร่ิม
คิดค่ำเช่ำตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2553 สัญญำเช่ำท่ีดินมีระยะเวลำ 30 ปี และเม่ือส้ินสุดระยะเวลำแลว้                    
ผูเ้ช่ำสำมำรถต่อสัญญำตำมเง่ือนไขเดิมไดอี้ก 30 ปี  

2. บริษทัฯจะขำยท่ีดินจ ำนวน 46,443 ตำรำงวำ (ประมำณ 116 ไร่) ในรำคำตำรำงวำละ 7,300 บำท โดยผูซ้ื้อ
ท่ีดินจะตอ้งจ่ำยเงินมดัจ ำค่ำท่ีดินจ ำนวน 30 ลำ้นบำท โดยจ่ำยปีละไม่ต ่ำกว่ำ 6 ลำ้นบำท ซ่ึงจะตอ้งช ำระ
ใหเ้สร็จส้ินภำยใน 5 ปี และเม่ือบริษทัฯโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินแต่ละเฟสให้กบัผูซ้ื้อ และผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ำยค่ำ
ท่ีดินใหเ้สร็จส้ินภำยใน 2 ปี นบัจำกวนัโอนท่ีดิน 

บริษัท อมตะซิตี ้ระยอง จ ำกดั 

บริษทัย่อยมีภำระท่ีจะตอ้งจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนแก่กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยตำมสัญญำ
ร่วมด ำเนินงำนโครงกำรนิคมอมตะซิต้ี ระยอง โดยจะตอ้งจ่ำยช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำยตำม
สัญญำเป็นจ ำนวน 14,495 บำทต่อไร่ เงินกองทุนเพื่อบ ำรุงรักษำฯนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง จ ำนวน 
101 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยไดช้ ำระแลว้เป็นจ ำนวน 79 ลำ้นบำท) และค่ำก ำกบักำร
บริกำรตำมพื้นท่ีโครงกำรไม่นอ้ยกวำ่ปีละประมำณ 6 ลำ้นบำท 
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 Amata City Bienhoa Joint Stock Company 

บริษทัย่อยมีภำระท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำท่ีดินให้กบัหน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลเวียดนำมโดยจะตอ้งจ่ำยช ำระ
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรเช่ำพื้นท่ีตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดในสัญญำเช่ำในอตัรำค่ำเช่ำดงัน้ี 

- พื้นท่ีจ ำนวน 29.18 เฮคแทร์ ในอตัรำ 1,000 เหรียญสหรัฐต่อพื้นท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี และจะปรับเพิ่มขึ้นใน
อตัรำร้อยละ 15 ทุกๆ 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2549 

- พื้นท่ีจ ำนวน 30.76 เฮคแทร์ ในอัตรำ 131 ล้ำนเวียดนำมด่งต่อพื้นท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี จนถึงวันท่ี                              
31 ธันวำคม 2563 และหลังจำกนั้นจะถูกปรับตำมควำมเห็นชอบของหน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำล
เวียดนำม 

- พื้นท่ีจ ำนวน 1.78 เฮคแทร์ ในอตัรำ 171 ลำ้นเวียดนำมด่งต่อพื้นท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี จนถึงเดือนเมษำยน 
2563 และหลงัจำกนั้นจะถูกปรับตำมควำมเห็นชอบของหน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลเวียดนำม 

- พื้นท่ีจ ำนวน 97.80 เฮคแทร์ ซ่ึงจะถูกยกเวน้ค่ำเช่ำจนถึงปี 2562 และหลงัจำกนั้นจะถูกปรับตำมควำม
เห็นชอบของหน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลเวียดนำม 

- พื้นท่ีพำณิชยกรรมจ ำนวน 2.09 เฮคแทร์ ในอตัรำ 750 ลำ้นเวียดนำมด่งต่อพื้นท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง                 
5 ปีแรก และหลงัจำกนั้นจะถูกปรับตำมควำมเห็นชอบของหน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลเวียดนำม 

 Amata City Halong Joint Stock Company 

บริษทัย่อยมีภำระท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำท่ีดินให้กบัหน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลเวียดนำมโดยจะตอ้งจ่ำยช ำระ
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรเช่ำพื้นท่ีตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดในสัญญำเช่ำในอตัรำค่ำเช่ำดงัน้ี 

- พื้นท่ีจ ำนวน 61.19 เฮคแทร์ ซ่ึงจะถูกยกเวน้ค่ำเช่ำจนถึงเดือนมกรำคม ปี 2574 และหลงัจำกนั้นจะถูก
ปรับตำมควำมเห็นชอบของหน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลเวียดนำม 

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ ำกดั  

เพื่อประโยชน์ในกำรจดัหำน ้ ำให้พอเพียงต่อควำมตอ้งกำรใช้น ้ ำในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี และ                    
นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง บริษทัยอ่ยไดท้ ำสัญญำระยะยำวเพื่อซ้ือน ้ ำดิบและผลิตน ้ำประปำกบับริษทั
ต่ำงๆ หลำยสัญญำ ในรำคำและปริมำณกำรใช้น ้ ำตำมท่ีก ำหนดในสัญญำทั้งน้ีรำคำสำมำรถปรับเพิ่มได้ใน
อนำคตตำมดชันีรำคำผูบ้ริโภค สัญญำเหล่ำน้ีจะส้ินสุดในปี 2567 ถึงปี 2585 
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35.3 กำรค ำ้ประกนั 

 (1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีภำระค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือต่อสถำบนักำรเงินให้กบับริษทัยอ่ย
เป็นมูลค่ำรวมประมำณ 32 ลำ้นบำท (2561: จ ำนวน 32 ลำ้นบำท) 

 (2) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัย่อยมีภำระค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของ
บริษทัย่อยเพื่อค ้ำประกันกำรร่วมลงทุนใน บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 3 จ ำกัด บริษทั 
อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 4 จ ำกัด และบริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 5 จ ำกัด เป็น
จ ำนวนเงินรวม 30 ลำ้นบำท (2561: จ ำนวน 307 ลำ้นบำท) 

 (3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มบริษทั
เหลืออยูเ่ป็นจ ำนวนเงินประมำณ 30 ลำ้นบำท และเฉพำะของบริษทัฯจ ำนวน 3 ลำ้นบำท       (2561: 
จ ำนวน 36 ลำ้นบำท และจ ำนวน 3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) เพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและกำรปฏิบติังำน
ตำมสัญญำของกลุ่มบริษทั 

 (4) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ้ ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรให้กับกำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อค ้ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำร่วมด ำเนินงำนโครงกำรนิคม
อุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี และโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ระยองเป็นจ ำนวนเงินรวม 
1,437 ลำ้นบำท และเฉพำะของบริษทัฯจ ำนวน 506 ลำ้นบำท (2561: จ ำนวน 1,251 ลำ้นบำท และ 
จ ำนวน 506 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

36. สัญญำเช่ำด ำเนินงำนซ่ึงกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่ำ 

 กลุ่มบริษทัมีสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรให้เช่ำท่ีดิน อำคำรส ำนกังำน และอำคำรโรงงำน อำยุ
ของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 55 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 สัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงักล่ำวจะ
ก่อใหเ้กิดรำยไดค้่ำเช่ำขั้นต ่ำในอนำคตดงัน้ี 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
   ภำยใน 1 ปี 448 435 38 45 
   1 ถึง 5 ปี 754 792 81 99 
   มำกกวำ่ 5 ปี 229 101 135 9 
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37. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม         
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี - 427 - 427 - 720 - 720 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม         
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ - - 10,401 10,401 - - 9,199 9,199 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม         
หุ้นกูร้ะยะยำว - 6,200 - 6,200 - 5,920 - 5,920 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม         
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี - 150 - 150 - 220 - 220 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม         
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ - - 2,492 2,492 - - 2,192 2,192 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม         
หุ้นกูร้ะยะยำว - 6,200 - 6,200 - 5,920 - 5,920 
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38. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

38.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สด เ งินลงทุนชั่วครำว  ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ี อ่ืน  เ งินให้กู ้ยืม  เจ้ำห น้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ี อ่ืน                              
เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยำว และหุ้นกู้ระยะยำว กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กูย้ืม ฝ่ำย
บริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้น
กลุ่มบริษทัจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือ
ของกลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯและ    บริษทัย่อยมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่
จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของ
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินลงทุนชัว่ครำว 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินใหกู้ย้มื เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยำว และหุน้กูร้ะยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม 
เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกับอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยู่ใน
ระดบัต ่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำ
ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบ
ก ำหนดหรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี ปรับขึ้นลงตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

             (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน               
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - - - 1,014 760 60 392 1,074 1,152 ร้อยละ 0.25 - 6.50 ต่อปี 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - - - - 427 760 784 187 1,211 907 หมำยเหตุ 9 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 598 473 598 473 หมำยเหตุ 10 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - - - - - 6 - - - 6 ร้อยละ 0.25 - 0.50 ต่อปี 
 - - - - - - 1,441 1,526 1,442 1,052 2,883 2,538   

หนี้สินทำงกำรเงิน               
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน - - - - - - 557 227 - - 557 227 หมำยเหตุ 21 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - - - 683 514 683 514 หมำยเหตุ 22 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 294 141 - - - - - - - - 294 141 หมำยเหตุ 7 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - 777 - - - 5,817 5,238 - - 6,594 5,238 หมำยเหตุ 23 

หุ้นกูร้ะยะยำว 1,000 - 3,995 2,995 999 2,996 - - - - 5,994 5,991 หมำยเหตุ 24 
 1,294 141 4,772 2,995 999 2,996 6,374 5,465 683 514 14,122 12,111   

  



54 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี ปรับขึ้นลงตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

             (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน               
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - - - 34 34 89 34 123 68 ร้อยละ 0.25 - 0.63 ต่อปี 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 229 167 229 167 หมำยเหตุ 10 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 310 - - - - - - - - 7 310 หมำยเหตุ 7 

เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 333 39 - - - - - - 333 39 หมำยเหตุ 7 
 7 310 333 39 - - 34 34 318 201 692 584   
หนี้สินทำงกำรเงิน               
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน - - - - - - 200 - - - 200 - หมำยเหตุ 21 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - - - 159 141 159 141 หมำยเหตุ 22 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - 777 742 - - 653 251 - - 1,430 993 หมำยเหตุ 23 

หุ้นกูร้ะยะยำว 1,000 - 3,995 2,995 999 2,996 - - - - 5,994 5,991 หมำยเหตุ 24 
 1,000 - 4,772 3,737 999 2,996 853 251 159 141 7,783 7,125   
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนอยู่ในระดบัต ่ำ เน่ืองจำกธุรกรรมทำงกำรเงินโดยส่วนใหญ่ของ
บริษทัย่อยอยู่ในสกุลเงินของท้องถ่ินนั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯย่อยในประเทศไทยมียอด
คงเหลือของเงินฝำกท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศจ ำนวน 606 ลำ้นเวียดนำมด่ง (2561: จ ำนวน 449 ลำ้นเวียดนำม
ด่ง) และบริษทัย่อยในประเทศเวียดนำมมียอดคงเหลือของเงินฝำกท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศจ ำนวน 1 ลำ้น
เหรียญสหรัฐ (2561: จ ำนวน 1 ลำ้นเหรียญสหรัฐ) 

38.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ยกเวน้รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน     

หุน้กู ้ 5,994 6,200 5,991 5,920 

ก) หุน้กูร้ะยะยำวแสดงมูลค่ำยติุธรรมตำมรำคำตลำดของสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 

39. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส ำคัญของบริษทัฯคือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม                       
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น  โดย ณ วนัท่ี             
31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.38:1 (2561: 1.35:1) และเฉพำะของบริษทัฯ                                   
มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.07:1 (2561: 0.96:1) 

40. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2563 Amata Asia (Myanmar) Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดเ้ขำ้ลงนำมใน
สัญญำ กิ จก ำ ร ร่ วมค้ ำ กับ  Department of Urban and Housing and Development, Union Ministry of 
Construction, Republic of the Union of Myanmar (“DUHD”) โดยบริษัทฯจะเข้ำ ถือหุ้น Yangon Amata 
Smart and ECO City Limited (“YASEC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯเพิ่มเติมรวมเป็นจ ำนวน 2,000,000 
หุ้น หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นทั้งหมดของ YASEC เพื่อร่วมกนัด ำเนินกำรโครงกำร
พฒันำเมืองอจัฉริยะอมตะ ยำ่งกุง้ 

41. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 
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