
 

 

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำนและขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั 
(มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบใน
กำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
ดงักล่ำวจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

สุพรรณี ตริยำนนัทกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภำคม 2563 



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,585,497             1,074,420             675,896                122,769                

เงินฝากประจาํจากสถาบนัการเงิน 719,469                -                            -                            -                            

เงินลงทุนชวัคราว -                            1,210,904             -                            150,174                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4 751,162                597,487                95,610                  228,699                

ส่วนของลูกหนีตามสญัญาเช่าเงินทุนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 10 14,596                  -                            -                            -                            

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 3 -                            -                            7,052                    7,016                    

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5 7,183,918             7,203,684             4,360,740             4,326,940             

ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 5,246                    8,310                    -                            -                            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 140,320                150,702                25,140                  27,022                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 10,400,208           10,245,507           5,164,438             4,862,620             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                            -                            987,161                956,739                

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 362,358                363,357                365,976                365,976                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 3,890,671             4,061,115             1,192,901             1,192,901             

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                            -                            335,668                332,874                

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 8 5,360,325             5,175,538             1,757,425             1,758,542             

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 9 2,111,854             2,104,012             159,173                162,094                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 94,942                  -                            19,258                  -                            

ลูกหนีตามสญัญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 10 169,266                -                            -                            -                            

เงินมดัจาํค่าซือทีดิน 197,768                446,000                16,981                  20,535                  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชที้ดิน 4,876,080             4,117,154             -                            -                            

เงินจ่ายล่วงหนา้ให้แก่หน่วยงานราชการเวยีดนาม 192,497                181,284                -                            -                            

ทีดินรอการพฒันาในอนาคต 11 10,989,651           9,257,546             7,982,661             7,846,832             

เงินประกนัการพฒันาโครงการ 145,397                136,928                -                            -                            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 91,415                  59,869                  89,792                  58,217                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 282,233                249,095                120,861                114,841                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 28,764,457           26,151,898           13,027,857           12,809,551           

รวมสินทรัพย์ 39,164,665           36,397,405           18,192,295           17,672,171           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 516,452                556,632                200,000                200,029                

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 12 695,448                682,975                187,326                159,080                

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 294,280                294,280                -                            -                            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 13 1,494,273             1,144,775             640,926                464,347                

ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 14 999,689                999,538                999,689                999,538                

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 10 31,077                  -                            7,369                    -                            

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,362,729             1,301,209             555,907                388,094                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 154,433                149,416                -                            -                            

หนีสินหมุนเวียนอืน 69,053                  50,365                  28,100                  17,630                  

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 5,617,434             5,179,190             2,619,317             2,228,718             

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 13 7,099,154             5,449,370             1,652,808             1,429,587             

หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 14 4,994,350             4,993,989             4,994,350             4,993,989             

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 302,020                -                            11,932                  -                            

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้รับจากลูกคา้ระยะยาว 212,797                174,553                -                            -                            

รายไดค้่าเช่าทีดินรับล่วงหนา้ 2,946,305             2,975,949             381,335                385,637                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 84,957                  83,520                  45,945                  44,697                  

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 398,149                383,143                -                            -                            

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 177,178                181,233                38,817                  38,530                  

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 16,214,910           14,241,757           7,125,187             6,892,440             

รวมหนสิีน 21,832,344           19,420,947           9,744,504             9,121,158             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,067,000             1,067,000             1,067,000             1,067,000             

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,067,000             1,067,000             1,067,000             1,067,000             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 173,600                173,600                173,600                173,600                

ส่วนเกินทุนอืน 519,644                519,644                -                            -                            

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 106,700                106,700                106,700                106,700                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,828,511           12,606,045           7,100,491             7,203,713             

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (432,256)               (418,482)               -                            -                            

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 14,263,199           14,054,507           8,447,791             8,551,013             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,069,122             2,921,951             -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,332,321           16,976,458           8,447,791             8,551,013             

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 39,164,665           36,397,405           18,192,295           17,672,171           

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 409,050            391,962            -                       195,606            

รายไดค้่าสาธารณูปโภค 489,974            470,539            -                       -                       

รายไดจ้ากการให้เช่า 199,577            181,807            31,784              30,256              

รายไดด้อกเบีย 21,459              9,584                4,438                4,395                

รายไดเ้งินปันผล 6 -                       -                       -                       1,862                

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 108,583            -                       -                       -                       

รายไดอื้น 22,594              29,662              8,878                15,814              

รวมรายได้ 1,251,237         1,083,554         45,100              247,933            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 176,329            235,736            -                       81,493              

ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 332,808            308,896            -                       -                       

ตน้ทุนจากการให้เช่า 54,068              45,869              3,082                6,648                

ค่าใชจ่้ายในการขาย 41,433              31,254              8,299                12,341              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 206,408            170,761            110,252            81,807              

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                       34,994              -                       885                   

รวมค่าใช้จ่าย 811,046            827,510            121,633            183,174            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และภาษเีงนิได้ 440,191            256,044            (76,533)            64,759              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7 14,161              178,572            -                       -                       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 454,352            434,616            (76,533)            64,759              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (108,962)          (77,596)            (58,264)            (55,373)            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 345,390            357,020            (134,797)          9,386                

ภาษีเงินได้ 15 (19,702)            (42,286)            31,575              295                   

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 325,688            314,734            (103,222)          9,681                

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 222,466            276,745            (103,222)          9,681                

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 103,222            37,989              

325,688            314,734            

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.208                0.259                (0.097)              0.009                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



2563 2562 2563 2562

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 325,688            314,734            (103,222)          9,681                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 236,732            (68,603)            -                       -                       

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (81,304)            -                       -                       -                       

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 155,428            (68,603)            -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด 155,428            (68,603)            -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 481,116            246,131            (103,222)          9,681                

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 304,641            229,888            (103,222)          9,681                

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 176,475            16,243              

481,116            246,131             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)



2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 345,390            357,020            (134,797)          9,386                

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคา 73,532              73,525              6,616                8,036                

   ค่าตดัจาํหน่าย 8,122                6,696                3,407                2,847                

   ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 335                   (1,089)              -                       -                       

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (14,161)            (178,572)          -                       -                       

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                       -                       250                   -                       

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ -                       -                       -                       4                      

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (1,862)              

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 512                   506                   512                   506                   

    (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (107,398)          32,710              (2,942)              885                   

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,733                2,561                1,250                1,006                

   ดอกเบียรับ (21,459)            (9,583)              (4,438)              (4,395)              

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 108,962            77,596              58,264              55,374              

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 395,568            361,370            (71,878)            71,787              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (325,677)          (28,449)            (5,088)              (11,810)            

   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 55,243              (176,489)          (33,800)            (256,430)          

   ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 3,064                (3,898)              -                       -                       

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 4,737                (17,576)            563                   (2,216)              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (45,096)            (15,340)            (6,375)              (21,830)            

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (36,853)            (41,778)            6,493                (9,339)              

   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 87,626              200,095            167,812            (83,679)            

   หนีสินหมุนเวียนอืน 18,688              14,498              10,470              12,934              

   รายไดรั้บล่วงหนา้ (17,506)            (18,387)            (4,303)              (3,469)              

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (4,350)              4,090                288                   453                   

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 135,444            278,136            64,182              (303,599)          

   จา่ยภาษีเงินได้ (57,241)            (22,610)            (1,732)              (3,691)              

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 78,203              255,526            62,450              (307,290)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 14,504              9,555                130                   1,358                

เงินลงทุนชวัคราวลดลง 428,379            205,413            150,683            220,138            

เงินฝากประจาํจากสถาบนัการเงินลดลง 64,815              -                       -                       -                       

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                       -                       -                       3,177                

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ยเพมิขึน -                       -                       (250)                 (3,060)              

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (30,422)            -                       

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 186,840            160,747            142,088            132,433            

เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษทัร่วม -                       6,698                -                       -                       

ซืออสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (134,035)          (79,929)            -                       -                       

ซืออาคารและอุปกรณ์ (28,887)            (30,438)            (727)                 (3,214)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                       29                     -                       -                       

เงินมดัจาํค่าซือทีดินลดลง (เพมิขึน) 212,621            (17,627)            (32,057)            (17,627)            

ซือทีดินรอการพฒันาในอนาคต (2,183,334)        (133,192)          (100,218)          (88,136)            

เงินสดรับตามสญัญาเช่า 3,833                -                       -                       -                       

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,435,264)        121,256            129,227            245,069            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

ดอกเบียจา่ย (111,742)          (73,894)            (36,365)            (25,280)            

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) (40,180)            20,859              (29)                   (19)                   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                       2,940                -                       -                       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,137,410         328,000            500,000            305,000            

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (221,464)          (641,673)          (100,200)          (80,000)            

เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่า (8,292)              -                       (1,956)              -                       

เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       (1,938)              -                       -                       

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 1,755,732         (365,706)          361,450            199,701            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพมิขึน (ลดลง) 112,675            (7,254)              -                       -                       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 511,346            3,822                553,127            137,480            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง

   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (270)                 (13)                   -                       -                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,074,421         1,151,759         122,769            68,092              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,585,497         1,155,568         675,896            205,572            

-                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม
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ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม: 

รายการทีไม่ใช่เงินสด: 

   อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 52,023              -                       -                       -                       

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 94,942              -                       19,258              -                       

   ลูกหนีตามสญัญาเช่าเงินทุน 183,862            -                       -                       -                       

   หนีสินตามสญัญาเช่า 333,097            -                       19,301              -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนของผูมี้

ส่วนเกินทุน ผลต่างจาก การรวมกิจการ เปลียนแปลง ส่วนไดเ้สียที

จากการเปลียนแปลง ส่วนเกินทุนจาก การแปลงค่า ส่วนทุนจาก ภายใตก้ารควบคุม สัดส่วนเงินลงทุน รวม ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน สัดส่วนเงินลงทุน การจ่ายโดยใชหุ้น้ งบการเงินทีเป็น บริษทัใหญ่ของ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย กลุ่มเครืองมือ องคป์ระกอบอนื รวมส่วนของ ควบคุม รวมส่วนของ

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ในบริษทัยอ่ย เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ บริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ทางการเงิน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

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

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจาก

   การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ -                               -                               -                               -                               -                               20,528                      -                               -                               -                               -                               -                               -                               20,528                      6,373                        26,901                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 - หลังการปรับปรุง 1,067,000                 173,600                    603,266                    13,876                      106,700                    11,258,775               (241,984)                  3,801                        (2,182)                      4,949                        -                               (235,416)                  12,987,801               2,608,191                 15,595,992               

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               276,745                    -                               -                               -                               -                               -                               -                               276,745                    37,989                      314,734                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               (46,857)                    -                               -                               -                               -                               (46,857)                    (46,857)                    (21,746)                    (68,603)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               276,745                    (46,857)                    -                               -                               -                               -                               (46,857)                    229,888                    16,243                      246,131                    

ส่วนทุนจากบริษทัใหญข่องบริษทัร่วมเพิมขึน -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               575                          -                               -                               -                               575                          575                          -                               575                          

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทไีม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (18,148)                    (18,148)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 1,067,000                 173,600                    603,266                    13,876                      106,700                    11,535,520               (288,841)                  4,376                        (2,182)                      4,949                        -                               (281,698)                  13,218,264               2,606,286                 15,824,550               

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - ตามทรีายงานไว้เดิม 1,067,000                 173,600                    505,768                    13,876                      106,700                    12,606,045               (427,382)                  6,133                        (2,182)                      4,949                        -                               (418,482)                  14,054,507               2,921,951                 16,976,458               

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจาก

   การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ

   (หมายเหตุ 2) -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (96,530)                    (96,530)                    (96,530)                    -                           (96,530)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 1,067,000                 173,600                    505,768                    13,876                      106,700                    12,606,045               (427,382)                  6,133                        (2,182)                      4,949                        (96,530)                    (515,012)                  13,957,977               2,921,951                 16,879,928               

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               222,466                    -                               -                               -                               -                               -                               -                               222,466                    103,222                    325,688                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               163,479                    -                               -                               -                               (81,304)                    82,175                      82,175                      73,253                      155,428                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               222,466                    163,479                    -                               -                               -                               (81,304)                    82,175                      304,641                    176,475                    481,116                    

ส่วนขาดทุนจากการเปลียนแปลง

   สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึงเกิดจาก

   การจดัโครงสร้างใหม่ของกลุ่มบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6) - - -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

ส่วนทุนจากบริษทัใหญข่องบริษทัร่วมเพิมขึน -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               581                          -                               -                               -                               581                          581                          -                               581                          

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ทไีม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (29,304)                    (29,304)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 1,067,000                 173,600                    505,768                    13,876                      106,700                    12,828,511               (263,903)                  6,714                        (2,182)                      4,949                        (177,834)                  (432,256)                  14,263,199               3,069,122                 17,332,321               

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืส่วนเกินทุนอนื

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 9,681                           9,681                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 1,067,000                    173,600                       106,700                       6,877,501                    8,224,801                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 1,067,000                    173,600                       106,700                       7,203,713                    8,551,013                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (103,222)                      (103,222)                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 1,067,000                    173,600                       106,700                       7,100,491                    8,447,791                    

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี  

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นโดยรวมงบการเงินของกลุ่มบริษัท และได้จัดท าขึ้ นโดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัย่อยในระหวา่งงวด ยกเวน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหวา่งกาลขอ้ 6  
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17                
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                 
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสัญญาเช่า 

1.5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่ายโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณา
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีแตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเวน้
ส าหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั
และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอาย ุ
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1.5.2 สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก
การวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญา
เช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์้างอิงจะถูกโอน
ให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับ
จากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนั
ส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม
บริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

2. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำ
ถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

31 ธนัวาคม           
2562 

มาตรฐาน         
การรายงาน        
ทางการเงิน            

กลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม          
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
ส่วนของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 

 
- 14 14 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ - - 54 54 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 99 99 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 

 
- 

 
167 

 
167 

     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
(34) 

 
(34) 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 

 
- (300) (300) 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร - (96) - (96) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

31 ธนัวาคม               
2562 

มาตรฐาน         
การรายงาน        
ทางการเงิน            

กลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 
1 มกราคม                

2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 21 21 
     
หนีสิ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 

 
- (9) (9) 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 

 
- (12) (12) 

2.1 สัญญำเช่ำ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16                    
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละลูกหน้ีตามสัญญาเช่า จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 264 - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 23 - 
ยานพาหนะ 47 21 

รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำ 334 21 
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการให้เช่า - - 9 7 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 4 4 ร้อยละ 2.60 ถึง 4.55 ต่อปี 
ค่าสาธารณูปโภค - - 3 3 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
รายไดค้่าสาธารณูปโภค 58 54 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญา 
รายไดจ้ากการให้เช่า 29 27 1 1 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 4 3 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 2 3 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าสาธารณูปโภค 3 2 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าไฟฟ้า 6 6 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ้่ายอืน่ 4 4 3 2 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน      
ค่าเช่า 1 1 1 1 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 2 1 - - ร้อยละ 3.40 และ 3.75 ต่อปี 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562                    
มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 4)     
บริษทัร่วม 23 24 - - 
รวม 23 24 - - 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 4)    
บริษทัยอ่ย - - 38 26 
บริษทัร่วม 2 177 2 142 

รวม 2 177 40 168 

ลูกหนีอ่ื้น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 4)    
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าท่ีดิน 353 25 - - 
รวม 353 25 - - 

ค่ำเช่ำท่ีดินจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั* 58 56 - - 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 12)     
บริษทัยอ่ย - - 3 1 
บริษทัร่วม 24 19 7 5 

รวม 24 19 10 6 

เงินรับล่วงหน้ำค่ำท่ีดิน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 16 16 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั* 75 75 75 75 

รวม 75 75 91 91 

รำยได้ค่ำเช่ำท่ีดินและอำคำรโรงงำนรับล่วงหน้ำ -  
   กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 7 2 
บริษทัร่วม 2,855 2,882 213 214 

รวม 2,855 2,882 220 216 

*มีกรรมการร่วมกนัหรือมีบคุคลในครอบครัวของผูถื้อหุ้นใหญข่องบริษทัฯเป็นกรรมการ 
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เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี            
31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าว                             
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างงวด ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2563 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยอง 
เซอร์วิส จ ากดั 288 - - 288 

Kinderworld Education Group Pte. Ltd. 6 - - 6 

รวม 294 - - 294 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ในระหว่างงวด  

 

ยอดคงเหลือ         
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ก าไรท่ียงั         
ไม่เกิดขึ้นจริง
จากการแปลง

ค่าอตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ                   
ณ วนัท่ี                    

31 มีนาคม 2563 
 (ตรวจสอบแลว้)     
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย      
บริษทั อมตะ คนิเดอร์เวิลด ์เอด็ยเูคชัน่         
จ ากดั 7 - - - 7 
รวม 7 - - - 7 

      
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย      
บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) 300 - - - 300 
Amata Asia Limited 33 - - 3 36 

รวม 333 - - 3 336 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 27 25 11 8 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 2 1 1 
รวม 28 27 12 9 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษัทมีภาระจากการค ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                   
งบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 13 

4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม       

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม       

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 23 24 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 215 229 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 2 177 40 168 
ลูกหน้ีอ่ืน - บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 353 25 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 170 154 56 61 

รวม 763 609 96 229 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (12) (12) - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 751 597 96 229 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แยกตามอายุหน้ีท่ี       
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

อายหุน้ีคา้งช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม     
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม           
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 23 24 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 24 - - 

กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 194 203 - - 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 8 13 - - 
   มากกว่า 3 - 9 เดือน 2 2 - - 
   มากกว่า 9 - 12 เดือน 1 1 - - 
   มากกว่า 12 เดือน 10 10 - - 

รวม 215 229 - - 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (12) (12) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 203 217 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 226 241 - - 

5. ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ากัด มีท่ีดินส่วนหน่ึงจ านวน 88 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2562: จ านวน 88 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยูร่ะหวา่งรอการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูข้ายท่ีดินมาเป็นของบริษทั
ดงักล่าว 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ลงทุนหุ้นสามัญใน Amata Asia (Myanmar) Limited 
เพิ่มเติมเป็นจ านวน 30 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าว 
นอกจากน้ี Amata Asia (Myanmar) Limited ได้ลงทุนเพิ่มใน Yangon Amata Smart and Eco City Limited 
เป็นจ านวนเงิน 32 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯไม่ได้บันทึกรับเงินปันผลจากบริษทัย่อย 
(งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562: จ านวน 2 ลา้นบาท)  
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 (หน่วย: ลา้นบาท)  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 4,061 1,193 
รายการปรับปรุงผลกระทบจากการน ามาตรฐานการ 
   รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (96) - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 17 - 
เงินปันผลรับ (10) - 
การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (81) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2563 3,891 1,193 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯไดบ้นัทึกรับเงินปันผลจากบริษทัร่วมเป็น
จ านวนเงิน 10 ลา้นบาท (งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562: จ านวน 5 ลา้นบาท) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมค านวณจากงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 ของบริษทัร่วมแต่ละแห่ง โดยงบการเงินรวมของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด และบริษทัย่อย 
และงบการเงินของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะ ซัมมิทโกรท ส าหรับ
งวดดงักล่าวไดรั้บการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดังกล่าวแลว้ (รวมส่วนแบ่งก าไรเป็นจ านวนเงิน
รวม 4 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 28 ของส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดสามเดือน
ทั้งหมด) ในขณะท่ีงบการเงินของบริษทัร่วมอ่ืนๆส าหรับงวดเดียวกนัไดจ้ดัท าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษทั
ดงักล่าว ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่างบการเงินดังกล่าวไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระส าคญัหาก                         
งบการเงินดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

8. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 5,176 1,759 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  
 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 52 - 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 134 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (41) (2) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 39 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2563 5,360 1,757 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จ ากดั ไดจ้ดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
จ านวน 99 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: จ านวน 100 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 13 

9. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 2,104 162 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 29 1 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (28) (4) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 7 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2563 2,112 159 

10. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำเงินทุนและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
(ภายใตบ้ญัชี “อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน”) 

 
 52 

 
 - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 95 19 

   
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 184 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (15) - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 
ช าระในหน่ึงปี 

 
169 - 
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มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ่ึงจะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
อายสุัญญาเช่าหรือจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 333 19 
หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (31) (7) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 
   ช าระในหน่ึงปี 

 
302 
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ทั้งน้ี ตามลกัษณะของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัย่อยในประเทศเวียดนาม กลุ่มบริษทัดงักล่าวจะน า
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้บางส่วนโอนให้กบัลูกคา้ เพื่อใช้ประโยชน์ตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาและเก็บ
ค่าเช่าตามอตัราค่าเช่าท่ีรัฐบาลเวียดนามเรียกเก็บจากกลุ่มบริษทัดงักล่าว จึงส่งผลใหมี้การบนัทึกลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าเงินทุนในเง่ือนไขดงักล่าวเป็นของกลุ่มบริษทัย่อยในประเทศเวียดนามทั้งจ านวน ซ่ึงสินทรัพย์
สิทธิการใช้ส่วนท่ีเหลือประกอบด้วยสินทรัพย์สิทธิการใช้ท่ียงัไม่ได้โอนให้ลูกค้าเพื่อใช้ประโยชน์                               
เป็นส่วนหน่ึงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและส่วนหน่ึงของยานพาหนะ 

11. ท่ีดินรอกำรพฒันำในอนำคต 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีท่ีดินส่วนหน่ึงจ านวน 1,306 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ จ านวน 14 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: จ านวน 1,306 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯจ านวน 14 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นท่ีดิน
ท่ีอยูร่ะหวา่งรอการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูข้ายท่ีดินมาเป็นของกลุ่มบริษทั 

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 257 304 5 7 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 24 19 10 6 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 414 360 172 146 
รวม 695 683 187 159 
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13. เงินกู้ยืมระยะยำว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 2,294 1,894 2,294 1,894 
บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ากดั 540 540 - - 
บริษทั พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ 
   อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 1,805 438 - - 
บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) 220 270 - - 
บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จ ากดั 369 310 - - 
Amata City Long Thanh JSC. 2,222 2,090 - - 
Amata City Bienhoa JSC. 1,143 1,052 - - 
รวม 8,593 6,594 2,294 1,894 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,494) (1,145) (641) (464) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 
   ช าระภายในหน่ึงปี 7,099 5,449 1,653 1,430 

การเคล่ือนไหวของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 6,594 1,894 
บวก: กูเ้พิ่มในระหวา่งงวด 2,137 500 
บวก: ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน/ 
            ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 83 - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (221) (100) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 8,593 2,294 
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมบางฉบบัก าหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ี
ระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการช าระ
หน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงกลุ่มบริษทัจะไม่น าท่ีดินโครงการไปจดจ านอง
หรือก่อภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนตลอดอายุสัญญาเงินกู ้และการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษทั
จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากธนาคารก่อน  

เงินกูย้ืมของ Amata City Long Thanh JSC. ค  ้าประกนัโดยบริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากดั (มหาชน) และ Amata City 
Bienhoa JSC. ส าหรับเงินกูย้ืมของ Amata City Bienhoa JSC ค ้าประกนัโดยบริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากดั (มหาชน) 
เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทั อมตะ ซัมมิท เรดด้ี บิลท์ จ ากดั ค  ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 8 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 3,439 
ลา้นบาท จ านวน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจ านวน 724 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 
จ านวน 3,450 ลา้นบาท จ านวน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐ และจ านวน 111 พนัลา้นเวียดนามด่ง) 

14. หุ้นกู้ระยะยำว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้) 
หุน้กู ้ 6,000 6,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (6) (6) 
หุน้กู ้- สุทธิ 5,994 5,994 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,000) (1,000) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,994 4,994 

หุ้นกูร้ะยะยาวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ ไม่มี
สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนก าหนด โดยมีก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน 

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้ของบริษัทฯมีข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู ้ออกหุ้นกู้และผู ้ถือหุ้นกู ้                            
หลายประการซ่ึงบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการจ่ายเงิน
ปันผลในกรณีท่ีบริษทัฯผิดนดัช าระหน้ีตามหุ้นกู ้และการท าธุรกรรมระหว่างบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัซ่ึงระบุใหต้อ้งมีเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล เป็นตน้ 
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15. ภำษีเงินได้ 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ระหว่างกาลตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                 
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณด้วยอัตราภาษีเฉล่ียทั้งปี                 
ท่ีประมาณไว ้

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล 56 48 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจาก 
  ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ 
  ผลแตกต่างชัว่คราว (17) (12) (32) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (19) 6 - - 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 20 42 (32) - 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากเงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้
จากลูกคา้และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

 หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากรายได้จากการให้ใช้สิทธิ                                
เหนือพื้นดินและก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ยงัไม่รับรู้ทางภาษี 

16. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหวา่งกาลขอ้ 3 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 
2562 มีดงัต่อไปน้ี 
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ส่วนงานทางธุรกิจ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ส่วนงานพฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริการ 
สาธารณูปโภค 

ส่วนงาน 
ให้เช่าทรัพยสิ์น 

การตดัรายการ
บญัชีระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากภายนอก 409 392 490 470 200 182 - - 1,099 1,044 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 28 14 7 10 12 10 (47) (34) - - 
รายไดท้ั้งส้ิน 437 406 497 480 212 192 (47) (34) 1,099 1,044 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 233 156 157 162 145 136 - - 535 454 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
รายไดด้อกเบ้ีย         21 9 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน         109 (35) 
รายไดอ้ื่น         23 30 
ค่าใชจ้่ายในการขาย         (41) (31) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (206) (171) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         14 179 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน         (109) (78) 
ภาษีเงินได ้         (20) (42) 
ก าไรส าหรับงวด         326 315 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ส่วนงานในประเทศไทย ส่วนงานในต่างประเทศ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการด าเนินงานตามส่วนงาน 981 925 118 119 1,099 1,044 
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 475 393 60 61 535 454 

17. ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวน 200 ล้านบาทและจ านวน                                
32 พนัลา้นเวียดนามด่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภค (31 ธนัวาคม 2562: 
จ านวน 68 ลา้นบาทและจ านวน 38 พนัลา้นเวียดนามด่ง) 
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18. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจ าปี 2563 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการส าหรับปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเพิ่มอีกในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
267 ล้านบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 เงินปันผลน้ีจะถูกบันทึกบัญชีใน                              
ไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั 

19. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
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