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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อมตะ วีเอ็น จาํกัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อมตะ วีเอ็น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                          

ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั และไดต้รวจสอบ                            

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อมตะ วีเอ็น จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อมตะ วีเอ็น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั อมตะ                                                                 

วีเอ็น จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                              

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ                               

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วน                                              

ทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืนๆตามทีระบุใน

ขอ้กาํหนดนนัดว้ย ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑ ์                              

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยยีงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้                                                       

ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                   

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรือง

เหล่านี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                                          

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมความรับผิดชอบทีเกียวกบัเรืองเหล่านีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้                                                   

ไดร้วมวิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับ                                                         

เรืองเหล่านีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรืองมีดงัต่อไปนี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์รายไดจ้ากการให้เช่าและรายไดจ้ากการให้บริการสาธารณูปโภคถือเป็น

รายการบญัชีทีสาํคญัยงิรายการหนึงของกลุ่มบริษทั เนืองจากจาํนวนรายไดที้บนัทึกในบญัชีจะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจาํปีของกลุ่มบริษทั ดว้ยเหตุนี ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษกบัการรับรู้รายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพย ์รายไดจ้ากการให้เช่าและรายไดจ้ากการให้บริการสาธารณูปโภคของกลุ่มบริษทั ทงันี                    

เพือให้แน่ใจวา่รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์รายไดจ้ากการให้เช่าและรายไดจ้ากการใหบ้ริการสาธารณูปโภค

รับรู้ในบญัชีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการบญัชีทีเกียวขอ้ง 

ขา้พเจา้ไดท้าํงานร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศในการตรวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั

โดยการทาํความเขา้ใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัวงจรรายได ้                                     

สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเกิดขึนในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบญัชี และทาํการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายเพือตรวจสอบความผิดปกติทีอาจเกิดขึนของรายการขาย                                  

ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี 
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เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ทีดิน 

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 บริษทัยอ่ยมีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท้ีดินเป็นจาํนวน 

5,196 ลา้นบาท ซึงส่วนใหญเ่ป็นตน้ทุนเพือให้ไดม้าซึงกรรมสิทธิของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเพือพฒันา

เป็นนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต ซึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนการโอนกรรมสิทธิในทีดินดงักล่าวมาเป็นของ

บริษทัยอ่ย นอกจากนี ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่าตน้ทุนใดเป็นตน้ทุนทีเกียวขอ้งโดยตรงกบั

การพฒันาโครงการดงักล่าว ดว้ยเหตุนี ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัต่อการบนัทึกตน้ทุนดังกล่าว เพือใหแ้น่ใจวา่

รายการดงักล่าวมีการบนัทึกบญัชีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการบญัชีทีเกียวขอ้ง 

ขา้พเจา้ไดท้าํงานร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยในต่างประเทศในการประเมินความเหมาะสมและทดสอบ

ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทัย่อยทีเกียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายเพือใหไ้ดม้าซึงกรรมสิทธิ

และการพฒันาโครงการ รวมถึงไดสุ่้มตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินและการอนุมติัการจ่ายเงินดงักล่าว 

อ่านรายงานการประชุมและอ่านสัญญาทีเกียวขอ้ง นอกจากนี ขา้พเจา้ยงัไดส้อบทานความเหมาะสมของ                                     

การจดัประเภทในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของเงินจ่ายล่วงหนา้ดงักล่าว 

ข้อมูลอืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ซึงรวมถึงขอ้มูลทีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีแสดงอยูใ่นรายงานนนั) ซึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้                            

ความเชือมนัในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอืนนนั 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอืนนนั                              

มีความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม ่                                                             

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามทีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล                 

ทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสือสารเรืองดงักล่าวใหผู้ม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลทราบเพือให้              

มีการดาํเนินการแกไ้ขทีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐาน                 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้สามารถ

จดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง 

การเปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนืองในกรณีทีมีเรืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนืองอีกต่อไปได ้

ผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                  

กลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือให้ไดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชือมนั

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลทขีดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเมือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยยีง                                                    

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัต่อไปนีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสียงทีอาจมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพือตอบสนอง

ต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                        

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทไีม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเกียวกบัระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการ                                    

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัใน                         

การดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้จะตอ้ง

ใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มลูทีเกียวขอ้งในงบการเงิน หรือ

หากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ขึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 

อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงาน

ต่อเนืองได ้

• ประเมนิการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่างๆ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสาํคญัในระบบ                                    

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืน                                    

ซึงขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการ                                  

ทีขา้พเจา้ใชเ้พอืป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรืองทงัหลายทีสือสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดใน                       

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านี                                          

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเรืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีผูม้ีส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี 

สุพรรณี ตริยานนัทกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพนัธ์ 2564 



ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 103,883,329       498,068,158       8,457,998           84,674,514         

เงินลงทุนในสินทรัพยก์ารเงินระยะสนั 4, 9 3,377,400           -                          -                          -                          

เงินลงทุนชวัคราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 4, 9 -                          784,283,900       -                          -                          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 10 123,214,281       142,613,277       65,967,670         1,784,906           

ส่วนของลูกหนีตามสญัญาเช่าเงินทุนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 16 16,327,077         -                          -                          -                          

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 11 423,167,965       407,319,880       -                          -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 40,898,936         69,406,507         188,563              237,964              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 710,868,988       1,901,691,722    74,614,231         86,697,384         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหนีตามสญัญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 157,660,410       -                          -                          -                          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 33,886,020         -                          1,152,408           -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  12 -                          -                          2,776,470,821    2,710,524,151    

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 4, 13 116,280,604       -                          -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4 -                          71,758,862         -                          -                          

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 14 620,636,270       637,923,826       -                          -                          

อาคารและอุปกรณ์ 15 121,873,747       119,066,455       3,724,810           3,342,697           

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา 526,410,913       363,295,768       -                          -                          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชที้ดิน 17 5,195,611,135    4,117,154,440    -                          -                          

เงินจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 18 180,935,630       181,283,851       -                          -                          

เงินประกนัการพฒันาโครงการ 19 136,665,062       136,928,082       -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 19,717,384         9,432,182           -                          -                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,109,677,175    5,636,843,466    2,781,348,039    2,713,866,848    

รวมสินทรัพย์ 7,820,546,163    7,538,535,188    2,855,962,270    2,800,564,232    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 20 -                          316,365,203       -                          316,365,203       

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 21 89,296,374         103,615,006       2,772,793           34,601,368         

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 16 14,910,646         -                          649,585              -                          

รายไดรั้บล่วงหนา้ทีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายได้

   ภายในหนึงปี 15,511,658         11,785,567         -                          -                          

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ 

   ภายในหนึงปี 22 916,949,029       441,629,248       200,000,000       170,000,000       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,424,101           39,312,742         -                          -                          

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,045,091,808    912,707,766       203,422,378       520,966,571       

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 16 255,976,901       -                          527,968              -                          

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 22 2,699,305,341    2,970,726,938    200,000,000       100,000,000       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัใหญ่ 7 450,000,000       300,000,000       450,000,000       300,000,000       

เงินมดัจาํการเช่าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 158,075,225       112,577,263       -                          -                          

รายไดรั้บล่วงหนา้ 22,043,709         23,021,602         -                          -                          

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 310,875,267       316,985,776       -                          -                          

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 12,751,429         12,852,212         6,369,739           6,354,143           

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 3,909,027,872    3,736,163,791    656,897,707       406,354,143       

รวมหนสิีน 4,954,119,680    4,648,871,557    860,320,085       927,320,714       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 935,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 467,500,000       467,500,000       467,500,000       467,500,000       

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

      หุน้สามญั 935,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 467,500,000       467,500,000       467,500,000       467,500,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,117,734,742    1,117,734,742    1,117,734,742    1,117,734,742    

ส่วนเกินทุนอืน 850,423,306       850,423,306       -                          -                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 43,789,300         35,282,300         43,789,300         35,282,300         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 552,981,412       638,335,390       366,618,143       252,726,476       

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (502,714,201)      (561,917,959)      -                          -                          

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,529,714,559    2,547,357,779    1,995,642,185    1,873,243,518    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 336,711,924       342,305,852       -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,866,426,483    2,889,663,631    1,995,642,185    1,873,243,518    

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,820,546,163    7,538,535,188    2,855,962,270    2,800,564,232    

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: บาท)

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ -                         61,710,053         -                         -                         

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 466,745,849       469,549,232       -                         -                         

รายไดเ้งินปันผล 12, 13 4,670,096           4,655,320           250,373,717       134,640,517       

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 29,281,143         120,113,811       -                         -                         

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         -                         59,846,811         

รายไดอื้น 6,798,690           9,972,751           528                     18,395,265         

รวมรายได้ 507,495,778       666,001,167       250,374,245       212,882,593       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ -                         13,462,949         -                         -                         

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 224,142,774       235,177,532       -                         -                         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 8,531,828           9,118,558           -                         -                         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 111,620,923       145,961,410       31,054,294         61,934,067         

ค่าใชจ่้ายเพิมเติมใหแ้ก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 23 30,024,610         -                         -                         -                         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 15,804,902         141,707,455       10,615,717         16,635,633         

ค่าใชจ่้ายอืน 929,706              11,904,071         -                         -                         

รวมค่าใช้จ่าย 391,054,743       557,331,975       41,670,011         78,569,700         

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 116,441,035       108,669,192       208,704,234       134,312,893       

รายไดท้างการเงิน 26,868,387         43,797,040         142,666              178,647              

ตน้ทุนทางการเงิน (134,110,690)     (76,357,210)       (39,685,640)       (63,500,406)       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 9,198,732           76,109,022         169,161,260       70,991,134         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (29,758,648)       (54,868,254)       -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (20,559,916)       21,240,768         169,161,260       70,991,134         

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (30,084,385)       1,558,985           169,161,260       70,991,134         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 9,524,469           19,681,783         

(20,559,916)       21,240,768         

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 27

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.03)                  0.00                    0.18                    0.08                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน



งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (20,559,916)       21,240,768         169,161,260       70,991,134         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 21,540,596         (275,281,236)     -                         -                         

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 21,540,596         (275,281,236)     -                         -                         

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (17,528)              -                         (17,528)              -                         

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (17,528)              -                         (17,528)              -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 21,523,068         (275,281,236)     (17,528)              -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 963,152              (254,040,468)     169,143,732       70,991,134         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (10,967,723)       (259,442,271)     169,143,732       70,991,134         

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,930,875         5,401,803           

963,152              (254,040,468)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)



บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุน ผลต่างจาก รวม ส่วนของผูม้ี

ส่วนเกินทุน การรวมกิจการ จากการเปลยีนแปลง การแปลงค่า องคป์ระกอบอนื รวม ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จากการจ่ายโดยใชหุ้น้ ภายใตก้ารควบคุม สัดส่วนเงินลงทุน รวม งบการเงินทีเป็น สํารองสําหรับ ของส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั เป็นเกณฑ์ เดียวกนั ในบริษทัย่อย ส่วนเกินทุนอนื จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ มูลค่ายุติธรรม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 467,500,000         1,117,734,742       22,442,281           846,330,720         102,545,032         971,318,033         31,727,300       724,480,496       (300,916,703)             -                                  (300,916,703)             3,011,843,868     232,219,368     3,244,063,236     

กาํไรสําหรับปี -                            -                              -                             -                             -                            -                            -                         1,558,985           -                                  -                                  -                                  1,558,985            19,681,783       21,240,768          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสําหรับปี -                            -                              -                             -                             -                            -                            -                         -                           (261,001,256)             -                                  (261,001,256)             (261,001,256)       (14,279,980)      (275,281,236)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                            -                              -                             -                             -                            -                            -                         1,558,985           (261,001,256)             -                                  (261,001,256)             (259,442,271)       5,401,803          (254,040,468)       

จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยโดยไม่เสียการควบคุม -                                  

   (หมายเหตุ 12.5) -                            -                              -                             -                             (120,894,727)       (120,894,727)       -                         -                           -                                  -                                  -                                  (120,894,727)       120,894,727     -                           

โอนกาํไรสะสมไปสํารองตามกฎหมาย -                            -                              -                             -                             -                            -                            3,555,000          (3,555,000)          -                                  -                                  -                                  -                           -                         -                           

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 30) -                            -                              -                             -                             -                            -                            -                         (84,149,091)        -                                  -                                  -                                  (84,149,091)         -                         (84,149,091)         

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ -                                  -                                  

   ควบคุมของบริษทัย่อย -                            -                              -                             -                             -                            -                            -                         -                           -                                  -                                  -                                  -                           (16,210,046)      (16,210,046)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 467,500,000         1,117,734,742       22,442,281           846,330,720         (18,349,695)         850,423,306         35,282,300       638,335,390       (561,917,959)             -                                  (561,917,959)             2,547,357,779     342,305,852     2,889,663,631     

-                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 467,500,000         1,117,734,742       22,442,281           846,330,720         (18,349,695)         850,423,306         35,282,300       638,335,390       (561,917,959)             -                                  (561,917,959)             2,547,357,779     342,305,852     2,889,663,631     

ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจาก

   การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ

   (หมายเหตุ 4) -                            -                              -                             -                             -                            -                            -                         -                           (9,986,864)                 50,056,432                40,069,568                40,069,568          4,452,174          44,521,742          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 467,500,000         1,117,734,742       22,442,281           846,330,720         (18,349,695)         850,423,306         35,282,300       638,335,390       (571,904,823)             50,056,432                (521,848,391)             2,587,427,347     346,758,026     2,934,185,373     

กาํไรสําหรับปี -                            -                              -                             -                             -                            -                            -                         (30,084,385)        -                                  -                                  -                                  (30,084,385)         9,524,469          (20,559,916)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสําหรับปี -                            -                              -                             -                             -                            -                            -                         (17,528)               19,134,190                -                                  19,134,190                19,116,662          2,406,406          21,523,068          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                            -                              -                             -                             -                            -                            -                         (30,101,913)        19,134,190                -                                  19,134,190                (10,967,723)         11,930,875       963,152               

การเพมิขึนของส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัย่อยเนืองจากการเพมิทุนของบริษทัย่อย -                            -                              -                             -                             -                            -                            -                         -                           -                                  -                                  -                                  -                           7,327,408          7,327,408            

โอนกาํไรสะสมไปสํารองตามกฎหมาย -                            -                              -                             -                             -                            -                            8,507,000          (8,507,000)          -                                  -                                  -                                  -                           -                         -                           

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 30) -                            -                              -                             -                             -                            -                            -                         (46,745,065)        -                                  -                                  -                                  (46,745,065)         -                         (46,745,065)         

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

   ควบคุมของบริษทัย่อย -                            -                              -                             -                             -                            -                            -                         -                           -                                  -                                  -                                  -                           (29,304,385)      (29,304,385)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 467,500,000         1,117,734,742       22,442,281           846,330,720         (18,349,695)         850,423,306         43,789,300       552,981,412       (552,770,633)             50,056,432                (502,714,201)             2,529,714,559     336,711,924     2,866,426,483     

-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

งบการเงนิรวม

ส่วนเกินทุนอนื

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื



บริษัท อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกิน

และชาํระเต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 467,500,000                1,117,734,742         31,727,300                  269,439,433                1,886,401,475              

กาํไรสาํหรับปี -                                   -                              -                                   70,991,134                  70,991,134                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                   -                              -                                   70,991,134                  70,991,134                  

โอนกาํไรสะสมไปสาํรองตามกฎหมาย -                                   -                              3,555,000                    (3,555,000)                   -                                   

เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 30) -                                   -                              -                                   (84,149,091)                 (84,149,091)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 467,500,000                1,117,734,742         35,282,300                  252,726,476                1,873,243,518              

     -                                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 467,500,000                1,117,734,742         35,282,300                  252,726,476                1,873,243,518              

กาํไรสาํหรับปี -                                   -                              -                                   169,161,260                169,161,260                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                   -                              -                                   (17,528)                        (17,528)                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                   -                              -                                   169,143,732                169,143,732                

โอนกาํไรสะสมไปสาํรองตามกฎหมาย -                                   -                              8,507,000                    (8,507,000)                   -                                   

เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 30) -                                   -                              -                                   (46,745,065)                 (46,745,065)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 467,500,000                1,117,734,742         43,789,300                  366,618,143                1,995,642,185              

     -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม



สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 9,198,732           76,109,022         169,161,260       70,991,134         

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคา 81,356,394         77,756,628         1,331,618           32,398                

   กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (29,281,143)        (120,113,811)      -                          -                          

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (59,846,811)        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,596                1,975,509           15,596                1,975,509           

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 560,863              122,962,689       10,615,717         49,251                

   รายไดเ้งินปันผล (4,670,096)          (4,655,320)          (250,373,717)      (134,640,517)      

   รายไดท้างการเงิน (26,868,387)        (43,797,040)        (142,666)             (178,647)             

   ตน้ทุนทางการเงิน 134,110,690       76,357,210         39,685,640         63,500,406         

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 164,422,649       186,594,887       (29,706,552)        (58,117,277)        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (6,959,417)          (2,563,765)          -                          1,366,025           

   ลูกหนีตามสญัญาเช่าเงินทุน 15,391,101         -                          -                          -                          

   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (27,195,130)        (45,175,434)        -                          -                          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 28,662,330         (35,885,842)        49,401                35,740                

   เงินประกนัการพฒันาโครงการ -                          (136,928,082)      -                          -                          

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 27,312                (8,984,511)          -                          -                          

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และหนีสินอืน 60,414,863         5,233,370           (6,013,990)          2,046,482           

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 234,763,708       (37,709,377)        (35,671,141)        (54,669,030)        

   จ่ายภาษีเงินได้ (66,350,618)        (10,595,517)        -                          -                          

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 168,413,090       (48,304,894)        (35,671,141)        (54,669,030)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)



สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะสันลดลง (เพมิขึน) 780,906,500       (597,085,900)      -                          -                          

ซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (610,959)             (1,869,604)          -                          -                          

ซืออาคารและอุปกรณ์ (19,610,503)        (33,669,300)        (1,066,790)          (1,539,880)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 40,005,563         127,144,924       -                          -                          

เงินสดรับจากดอกเบีย 32,804,843         18,883,019         142,666              178,647              

เงินสดรับจากเงินปันผล 4,670,096           4,655,320           175,841,152       134,640,517       

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชที้ดิน (1,142,876,636)   (415,319,221)      -                          -                          

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (304,711,096)      (897,260,762)      174,917,028       133,279,284       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) (16,365,203)        94,954,673         (16,365,203)        316,365,202       

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 150,000,000       -                          150,000,000       -                          

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 359,432,842       1,368,571,273    -                          -                          

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (442,115,757)      (334,565,221)      (170,000,000)      (60,000,000)        

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสญัญาเช่า (14,627,128)        -                          (688,224)             -                          

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (65,946,670)        (1,577,707,063)   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          1,320,343,398    

เงินสดรับจากการเพิมทุนของบริษทัยอ่ย

   จากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,327,408           -                          -                          -                          

จ่ายดอกเบีย (242,955,697)      (163,055,541)      (65,451,326)        (45,576,570)        

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (46,745,065)        (84,149,091)        (46,745,065)        (84,149,091)        

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (26,673,081)        (16,210,046)        -                          -                          

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (272,721,681)      865,546,047       (215,196,488)      (130,724,124)      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพมิขึน (ลดลง) 14,568,710         (69,210,947)        -                          -                          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (394,450,977)      (149,230,556)      (75,950,601)        (52,113,870)        

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่ไดเ้กิดขึนจริง

   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 266,148              (16,851,583)        (265,915)             (49,251)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 498,068,158       664,150,297       84,674,514         136,837,635       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 103,883,329       498,068,158       8,457,998           84,674,514         

-                          -                          -                          -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม:

รายการทีไม่ใช่เงินสด:

   รับโอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้ยงัไม่ไดช้าํระ 7,355,220           -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

บริษทั อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



1 

บริษัท อมตะ วีเอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัท 

 บริษัท อมตะ วี เอ็น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึงจัดตังขึนและมีภูมิลําเนา                         

ในประเทศไทย โดยมีบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัทีจดทะเบียนจดัตงัขึน                            

ในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจของบริษัทฯคือ การประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอืน                                                       

(Holding Company) โดยมีธุรกิจหลักคือ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามและธุรกิจ                           

ทีเกียวเนือง ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที 2126 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพมหานคร 

 บริษัทฯได้นําหุ้นสามัญของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์             

แห่งประเทศไทยเมือวนัที 16 ธนัวาคม 2558 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึน

อย่างต่อเนือง ทงันีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการ

เปลียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีจัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบญัชี      

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ

ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อมตะ วีเอ็น จาํกดั (มหาชน) (ซึงต่อไปนี

เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึงต่อไปนีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี 

  จดัตงัขึน อตัราร้อยละ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

Amata City Bienhoa Joint Stock Company (ACBH) พฒันานิคมอุตสาหกรรม เวียดนาม 90.0 90.0 

Amata City Long Thanh Joint Stock Company (ACLT)                   

(ถือหุ้นโดยบริษทัฯร้อยละ 35 และ ACBH ร้อยละ 65) 

พฒันานิคมอุตสาหกรรม เวียดนาม 93.5 93.5 

Amata Township Long Thanh Company Limited (ATLT)   พฒันาพืนทีพาณิชยกรรม เวียดนาม 93.4 93.4 

Amata City Halong Joint Stock Company (ACHL) พฒันานิคมอุตสาหกรรม เวียดนาม 100.0 100.0 

Amata Service City Long Thanh Company Limited 1 พฒันาพืนทีพาณิชยกรรม เวยีดนาม 93.5 93.5 

Amata Service City Long Thanh Company Limited 2 พฒันาพืนทีพาณิชยกรรม เวียดนาม 93.5 93.5 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ      

มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสังการกิจกรรม 

ทีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่จาํนวนเงินผลตอบแทนนนัได ้ 

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจ                   

ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนนั   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขนึโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหนีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึงจดัตงัในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย

ใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนถวัเฉลียรายเดือน ผลต่างซึงเกิดขึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้แสดงไวเ้ป็น

รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม

นีแลว้  

ช) ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนทีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติั

ทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงไดม้ีการเปลียนแปลงหลกัการสําคัญ 

สามารถสรุปไดด้งันี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกับการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน

ด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 
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การนํามาตรฐานกลุ่มนีมาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการการจัด

ประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - กลุ่มบริษทั

วดัมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์                           

ทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาถือปฏิบตัิเป็น

ครังแรกโดยปรับปรุงองคป์ระกอบอืนของส่วนผูถื้อหุ้น ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงั

งบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานการบัญชีทีเกียวข้อง มาตรฐานฉบับนีได้กาํหนดหลักการของการรับรู้

รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้

สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่

สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัครัง

แรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที

แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงนิทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมใน

หรือหลังวันที 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริม

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ

จดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน

ใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริม

นาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ 
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4.  ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ

ปฏิบัติ  

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั 

โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม และองคป์ระกอบ

อืนของส่วนของผู ้ถือหุ้น ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนทีแสดง

เปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เนืองจากการนาํ

มาตรฐานเหล่านีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

กลุ่มเครืองมือ                

ทางการเงิน 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินลงทุนชวัคราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 784,284 (784,284) - - 

เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะสัน - 784,284 - 784,284 

ส่วนของลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 14,579 14,579 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทนุ 637,924 - 53,778 691,702 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 30,781 30,781 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 166,882 166,882 

เงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 71,759 (71,759) - - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื - 116,281 - 116,281 

หนสิีน     

หนสิีนหมุนเวียน     

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี - - 14,721 14,721 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

กลุ่มเครืองมือ                

ทางการเงิน 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563 

     

หนสิีนไม่หมนุเวียน     

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 251,299 251,299 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

องคป์ระกอบอืนของส่วนผูถ้ือหุ้น (561,918) 40,070 - (521,848) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ย 342,306 4,452 - 346,758 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัที 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรัพย์    

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 1,799 1,799 

หนีสิน    

หนีสินหมุนเวียน    

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนด 

ชาํระภายในหนึงปี - 621 621 

หนีสินไม่หมุนเวียน    

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง 

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 1,178 1,178 
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4.1 เครืองมือทางการเงนิ 

ก) รายละเอียดผลกระทบทีมีต่อองคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 จากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัครังแรกจากการรับรู้รายการ 

ตราสารทุนจาํนวน 40 ลา้นบาท 

ข) ณ วนัที 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามที

กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามหลกัการ 

บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอนื 

ราคาทุน                    

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 498,068 - 498,068 498,068 

เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะสัน 784,284 - 784,284 784,284 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 142,613 - 142,613 142,613 

ลูกหนีตามสญัญาเช่าเงินทุน 181,461 - 181,461 181,461 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 116,281 116,281 - 116,281 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,722,707 116,281 1,606,426 1,722,707 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตาม

หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอนื 

ราคาทุน                    

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 84,674 - 84,674 84,674 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 1,785 - 1,785 1,785 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 86,459 - 86,459 86,459 
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4.2 สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญา

เช่าสําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบียเงินกู้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัทีนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16                    

มาถือปฏิบติัครังแรก 

5. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ  

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 รายไดจ้ากการขายส่วนไดเ้สียในอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานพร้อมระบบ

สาธารณูปโภครับรู้เป็นรายไดท้งัจาํนวนเมือมีการโอนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้กบัลูกคา้แลว้ ณ เวลาใด

เวลาหนึง กล่าวคือ เมือมีการจดทะเบียนโอนสิทธิ/เมือมีการส่งมอบสินคา้ เงือนไขในการจ่ายชาํระเป็นไป

ตามงวดการจ่ายชาํระทีระบุในสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ จาํนวนเงินทีบริษทัย่อยไดรั้บจากลูกคา้ก่อนการโอน

อาํนาจควบคุมในสินคา้ให้กบัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายได้จากการบริการ 

รายไดจ้ากการบริการรับรู้เมือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขนัความสาํเร็จของงาน 

รายได้จากการให้เช่า 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดต้ามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

รายได้ดอกเบีย  

รายไดด้อกเบียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบียทแีทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบียทีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตใน

ภายหลงั ทีจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาด

วา่จะเกิดขึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบียจากหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบียที

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล  
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5.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมี       

สภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีได้มาและไม่มีขอ้จํากัด    

ในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผือหนี                                      

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ ซึงโดยทวัไป

พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายุหนี  

5.4 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 ส่วนไดเ้สียในอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานพร้อมระบบสาธารณูปโภคแสดง

ในราคาทุนเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึง 

ค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งโดยตรงกับการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละระบบสาธารณูปโภค (แสดงอยู่ภายใต้

รายการ “ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย”์ ในงบการเงินรวม) 

5.5 เงนิลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัในการคาํนวณตน้ทนุของเงินลงทุน  

5.6 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 บริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเริมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในราคาทุนซึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนนั บริษทัย่อยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและ                   

ค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 10 - 47 ปี ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรวมอยู่ในการคาํนวณ                    

ผลการดาํเนินงาน 

บริษทัย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินทีได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย ์               

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนออกจากบญัชี 

  



10 

5.7 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย ์   

(ถา้มี) 

ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงันี 

 อาคารและสิงปลูกสร้าง - 3 - 40 ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ - 2 - 7 ปี 

เครืองใชส้าํนกังาน - 3 - 5 ปี 

อืน ๆ  - 3 - 15 ปี 

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับงานระหวา่งก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษัทตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมือจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์นัออกจากบญัชี 

5.8 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ทีดิน 

 ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันาและเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชที้ดินแสดงในราคาทุน

เฉพาะเจาะจง หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในการไดม้า

ซึงสิทธิในการใชท้ดิีน 

5.9 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกู ้ยืมของเงินกู ้ทีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ทีตอ้งใช้ระยะเวลานาน                              

ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์นัน                          

จะอยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามทีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิด

รายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้มืนัน 

5.10 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมือสัญญานันมีการให้สิทธิในการ

ควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์ระบุไดส้าํหรบัช่วงเวลาหนึงเพอืเป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 
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 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตงัแต่วันที 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา ณ วนัทีสัญญา

เช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซึงแสดงสิทธิใน

การใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ

ปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล และหักดว้ยสิงจูงใจตาม

สัญญาเช่าทีไดรั้บ 

 ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ

ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสันกวา่ ดงันี 

  ทีดิน 25 - 50 ปี 

  ยานพาหนะ 5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเมือสินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซือ ค่าเสือมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ทีจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนแสดงรวมเป็นส่วนหนึงของ

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 หนีสินตามสัญญาเช่า 

 หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีหักด้วยสิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปร                           

ทีขึนอยู่กับดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินทีคาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้

สิทธิของสิทธิเลือกซือซึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินนั และการจ่ายค่าปรับ

เพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิก

สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กับดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเหตุการณ์

หรือเงือนไขซึงเกียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนนัไดเ้กิดขึน  
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กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญา

เช่าหรืออตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนจากดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนีสิน

ตามสัญญาเช่า นอกจากนี มูลค่าตามบัญชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมือมีการ

เปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลียนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรือการเปลียนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตาํ 

 สัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือสัญญาเช่าซึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบัติก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ทีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกว่า 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสินระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท์ีไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือม

ราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท์ีเช่า 

สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

 สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา

เช่าเงินทุน ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนีดว้ย

จาํนวนทีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีจะไดรั้บตามสัญญา

เช่าและมูลค่าคงเหลือทีไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนนัจะรับรู้รายไดท้างการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าใน

รูปแบบทีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงทีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินทีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึนจากการไดม้าซึง

สัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า   
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5.11 รายการธุรกจิกับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันกบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั 

หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกบั                               

กลุ่มบริษทั 

 นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิ                              

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั 

กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

5.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ใน          

การดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน

ทีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนนั 

 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน หรือสินทรัพยท์ีไม่มีตวัตนอืนของกลุ่มบริษทัหากมี                  

ขอ้บ่งชีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน

ของสินทรัพยมี์มูลค่าตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั ทงันีมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมและ

เงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง

บริษทัฯ เงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 



14 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึงบริษทัฯ

ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระ

ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทงัจาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัทีทีมีการแกไ้ขโครงการหรือลด

ขนาดโครงการ หรือเมือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวขอ้ง 

5.15 ประมาณการหนีสิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ                                     

ปลดเปลืองภาระผกูพนันนั และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

5.16 ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                                              

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งนัน โดยใช้

อตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี รวมทงัผลขาดทุนทางภาษี                                                 

ทียงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพียงพอตอ่การนาํสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีทีเกิดขึนเกียวขอ้ง

กบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้  

5.17 เครืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตงัแต่วันที 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุน

การทาํรายการเฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน อย ่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนีการคา้ ทีไม่มีองค ์ประกอบเกียวก ับการจ ัดหาเงินทีมี

นัยสําคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามทีกล่าวไว ้ใน

นโยบายการบัญชีเรืองการรับรู้รายได ้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที

วดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลังดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนนัเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดทีเป็นการรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัทีระบุไว้

เท่านนั 

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบียทีแท้จริงและต้องมีการประเมิน                     

การดอ้ยค่า ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการ การเปลียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินทีมีการกําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ตราสารทุน)  

ณ วนัทีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ไดถื้อไวเ้พือคา้ 

เป็นตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน โดยไม่สามารถ

เปลียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทงันี การจดัประเภทรายการจะพจิารณาเป็นรายตราสาร  

ผลกาํไรและขาดทุนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของสินทรัพยท์างการเงินนีจะไม่สามารถโอนไป

รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั   
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เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอื้นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีทีเป็นการ

ไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนนัในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

นอกจากนี เงินลงทุนในตราทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไม่มี

ขอ้กาํหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ทงันี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง เงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ีถือไวเ้พือคา้ ซึงกลุ่มบริษทัไม่ได้

เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพยท์างการเงินทีมี

กระแสเงินสดทีไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีย 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสินทางการเงิน 

 ยกเวน้หนีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกสําหรับหนีสินทางการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหนีสินทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบียทีแทจ้ริง ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดั

รายการหนีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวธีิดอกเบียทีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตัดจาํหน่ายคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือ

ตน้ทุนทีถือเป็นส่วนหนึงของอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงนันดว้ย ทงันี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง

แสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการของเครืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นัได้

สินสุดลง หรือไดม้ีการโอนสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นั รวมถึงไดม้ีการโอนความเสียง

และผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์ัน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์นั แมว้่าจะไม่มี

การโอนหรือไม่ไดค้งไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั   
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5.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะต้องจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วม                       

ในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือ                              

ไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย                                         

ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกตได ้                                        

ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัใหม้ากทีสุด  

 ลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายตุิธรรม ดงันี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน  

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนั

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่า

ยตุิธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีทีสําคัญ 

 ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ     

การประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี                               

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน                                                       

ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญั

มีดงันี 

 การประมาณต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการคาํนวณต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ บริษทัฯต้องประมาณต้นทุนทังหมดทีจะใช้ในการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย ์ซึงตน้ทุนดังกล่าวประกอบด้วย ตน้ทุนทีดินและการปรับปรุงทีดิน ตน้ทุนงาน

สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ทงันี ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึนจาก

ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเมือ

ตน้ทุนทีเกิดขึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระสําคญั  
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 สัญญาเช่า  

การกําหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน

ฐานะผู้เช่า 

ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า                            

โดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํให้เกิดสิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับ                            

กลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนนั 

การกําหนดอัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพมิ - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันนั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการกาํหนดอตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา

ดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมเป็นอตัราดอกเบียทีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินทีจาํเป็นเพือให้ไดม้าซึง

สินทรัพย์ทีมีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทีคลา้ยคลึง โดยมี

ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัทีคลา้ยคลึง  

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนความเสียง

และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท์ีเช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 กลุ่มบริษทัจะบันทึกค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนเมือมีข้อบ่งชีของการด้อยค่า โดยใช้การพิจารณา

กระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่าจะไดรั้บจากเงินลงทุนคิดลดดว้ยอตัราทีเหมาะสมกบัความเสียงทีเกียวขอ้ง 

 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน และค่าเสือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนและตอ้งทบทวนอายุ

การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

 นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พือ                   

การลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนนั เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกจิกับกิจการทีเกยีวข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจทีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดังกล่าว

เป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการ                                 

ทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ ่      

ค่าใชจ้่ายอนื 72 288 72 288 ราคาทีตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย 14,240 13,650 14,240 13,650 อตัราดอกเบียเงินให้กูยื้มขนัตาํของ

ธนาคาร (MLR) ลบร้อยละ 1.5 ตอ่ปี 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - - 18,395 ราคาตามสัญญาหรือราคาทีตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั      

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 3,993 9,180 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาทีตกลงร่วมกนั 

ค่าไฟฟ้า 4,218 4,260 - - ราคาตลาด 

ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562             

มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนกีารค้า - กิจการทีเกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 10)     

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั     

Amata Power (Bien Hoa) Limited 29 30 - - 

รวม 29 30 - - 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนอืีน - กิจการทีเกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 10)     

บริษทัยอ่ย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

Amata City Bienhoa Joint Stock Company - - 64,183 - 

Amata City Halong Joint Stock Company - - 1,762 1,762 

รวม - - 65,945 1,762 

เจ้าหนกีารค้า - กิจการทีเกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 21)     

กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

Amata Power (Bien Hoa) Limited 408 424 - - 

รวม 408 424 - - 

เจ้าหนอืีน - กิจการทีเกยีวข้องกนั (หมายเหตุ 21)     

บริษทัใหญ่     

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 85 20,801 85 20,801 

รวม 85 20,801 85 20,801 

เงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัใหญ่ 

 ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทใหญ่ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ                      

การเคลือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ในระหว่างปี ณ วนัที 

 31 ธนัวาคม 2562 เพมิขึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่     

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 300,000 150,000 - 450,000 

รวม 300,000 150,000 - 450,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน 27,653 29,951 16,952 18,532 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,245 1,732 1,245 1,732 

รวม 28,898 31,683 18,197 20,264 

 ภาระคาํประกนักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระคาํประกนัให้กบักิจการทีเกียวขอ้งกนัตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบขอ้ 22 

8. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินสด 1,056 1,064 20 15 

เงินฝากธนาคาร 102,827 497,004 8,438 84,660 

รวม 103,883 498,068 8,458 84,675 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.1 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.4 ต่อปี) (เฉพาะ

บริษทัฯ: ร้อยละ 0.1 ตอ่ปี และ 2562: ร้อยละ 0.4 ต่อปี) 

9. เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสันและเงนิลงทุนชัวคราว 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนชวัคราวเป็นเงินฝากธนาคารในประเทศเวียดนามของบริษทัย่อยทีมี

กาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลา 1 ปี โดยไดรั้บดอกเบียในอตัราร้อยละ 6.4 ต่อปี สําหรับเงินฝากในสกุลเงิน

เวียดนามด่ง (2562: ร้อยละ 4.8 ถึงร้อยละ 6.5 ต่อปี) 
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10. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

 ยอดคงเหลือของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 29 30 - - 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 41,360 67,483 - - 

ลูกหนือืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - 65,945 1,762 

ลูกหนือืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 81,825 75,100 23 23 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 123,214 142,613 65,968 1,785 

ยอดคงเหลือของลูกหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนีทีคงคา้งนบัจากวนัที                 

ถึงกาํหนดชาํระไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

อายหุนีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

กิจการทีเกยีวข้องกัน     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 29 30 - - 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 29 30 - - 

กิจการทีไม่เกียวข้องกัน     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 31,400 61,515 - - 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 9,341 5,924 - - 

3 - 9 เดือน 619 44 - - 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั  41,360 67,483 - - 

รวมลูกหนีการคา้ 41,389 67,513 - - 

11. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

 จาํนวนนีเป็นตน้ทุนในการไดม้าซึงอสังหาริมทรัพยโ์ดยมีวตัถุประสงค์เพือพฒันาเป็นนิคมอุตสาหกรรมและ

ตน้ทุนในการพฒันาอืน เช่น ค่าปรับปรุงทีดินและค่าก่อสร้าง เป็นตน้ 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลทีบริษทัฯรับ

ระหว่างปี* 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ลา้นเวียดนามด่ง) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Amata City Bienhoa  

Joint Stock Company 422,296 365,996 90 90 810,966 745,019 250,374 134,641 

Amata City Long Thanh         

Joint Stock Company 1,416,318 1,416,318 35 35 811,449 811,449 - - 

Amata Township Long Thanh          

Joint Stock Company 1,390,132 1,390,132 34 34 644,131 644,131 - - 

Amata City Halong  

Joint Stock Company 365,000 365,000 100 100 509,925 509,925 - - 

     2,776,471 2,710,524 250,374 134,641 

*บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลจากกาํไรตามงบการเงินทีบริษทัยอ่ยใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 

12.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึงมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสําคญั   
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนทีถือโดย 

ส่วนไดเ้สีย 

ทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 

ส่วนไดเ้สียทไีม่มี

อาํนาจควบคุมใน

บริษทัยอ่ยสะสม 

ทุนเรือนหุ้นทีออก 

และชาํระแลว้ 

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือ               

ทางการเงิน 

กาํไรทแีบ่งให้กบั             

ส่วนไดเ้สียทไีม่มี

อาํนาจควบคุม                    

ในบริษทัยอ่ยใน

ระหว่างปี 

เงินปันผลจ่าย

ให้กบั                  

ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคมุใน

ระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)           

Amata City Bienhoa Joint 

Stock Company 10 10 259 265 7 - 5 - 11 22 29 16 
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12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยทีมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสําคญั ซึงเป็นขอ้มูล

ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

(หน่วย: พนับาท) 

 Amata City Bienhoa  

Joint Stock Company 

 2563 2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน 546,252 571,162 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,933,407 3,771,237 

หนีสินหมุนเวียน 409,794 219,313 

หนีสินไม่หมุนเวียน 1,507,552 1,452,947 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 (หน่วย: พนับาท) 

 Amata City Bienhoa  

Joint Stock Company 

 2563 2562 

รายได ้ 507,855 676,257 

กาํไรสาํหรับปี  83,149 285,228 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 28,794 (62,942) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 111,943 222,286 

 สรุปรายการกระแสเงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 (หน่วย: พนับาท) 

 Amata City Bienhoa  

Joint Stock Company 

 2563 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 135,332 323,733 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (8,992) (1,141,036) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (159,669) 768,290 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพมิขึน (ลดลง) 1,038 (8,993) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (32,291) (58,006) 
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12.4 ในระหว่างไตรมาสทีสีของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนใน Amata City Bienhoa Joint Stock Company เพิมเติม

เป็นจาํนวน 66 ลา้นบาทโดยไม่มีการเปลียนแปลงกบัโครงสร้างผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าว 

12.5 ในระหว่างไตรมาสทีสีของปี 2562 บริษทัฯไดล้งทุนใน Amata City Halong Joint Stock Company เพมิเติมเป็น

จาํนวน 55 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปลียนแปลงกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

 เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดม้ีมติอนุมตัิการจาํหน่ายหุ้นสามัญของ 

Amata Township Long Thanh Company Limited (“ATLT”) ให้แก่ Amata City Bienhoa Joint Stock Company 

(“ACBH”) ต่อมา เมือวนัที 28 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายหุ้นสามญัจาํนวน 92 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 

11,000 เวียดนามด่ง รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,012 พนัล้านเวียดนามด่งหรือเทียบเท่า 1,320 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 66.18 ของหุ้นทงัหมดของ ATLT ให้กับ ACBH และบนัทึก “กาํไรจากการจาํหน่ายเงิน

ลงทุนในบริษทัย่อย” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ฝ่ายบริหาร

ไดป้ระเมินว่าการจาํหน่ายหุ้นสามญัดงักล่าวเป็นการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ โดย ATLT ยงัเป็น

บริษทัย่อยของบริษทัฯเช่นเดิม เนืองจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน ATLT ขา้งตน้ ทาํให้สัดส่วนการลงทุน

ของกลุ่มบริษทัใน ATLT เปลียนจากร้อยละ 100.00 เป็นร้อยละ 93.38 (เป็นการคาํนวณสัดส่วนการถือหุน้

ผา่น ACBH) กลุ่มบริษทัไดบ้นัทกึผลกระทบจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อยดงักล่าว 

จาํนวน 121 ลา้นบาทอยู่ภายใตห้ัวขอ้ “ส่วนตาํกว่าทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อย” 

ในส่วนของผูถ้ือหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

12.6 ในระหว่างไตรมาสทีสามของปี 2562 บริษทัฯได้ลงทุนใน Amata Township Long Thanh Joint Company 

Limited เพมิเติมเป็นจาํนวน 1,394 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปลียนแปลงเกียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุ้นในบริษทั

ดังกล่าว นอกจากนี Amata City Long Thanh Joint Stock Company ไดล้งทุนในหุ้นสามญัใน Amata Service 

City Long Thanh 1 Company Limited และ  Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited ซึ ง เ ป็ น

บริษทัทีจัดตงัขึนในประเทศเวียดนามและดําเนินธุรกิจในการพัฒนาพืนทีพาณิชยกรรมและทีพกัอาศัย              

เป็นจาํนวนเงินบริษทัละ 1 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนทีเรียกชาํระแลว้ของบริษทั

ดังกล่าว ดังนันบริษทัฯจึงรวมงบการเงินของ Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited และ 

Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited ในงบการเงินรวมตงัแต่ไตรมาสทีสามของปี 2562 
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12.7 ในระหว่างไตรมาสทีสองของปี 2562 บริษัทฯได้ลงทุนใน Amata City Halong Joint Stock Company 

เพมิเติมเป็นจาํนวน 74 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปลียนแปลงเกียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

12.8 ในระหว่างไตรมาสทีหนึงของปี 2562 บริษัทฯได้ลงทุนใน Amata City Halong Joint Stock Company 

เพมิเติมเป็นจาํนวน 55 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปลียนแปลงเกียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

13. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน   

 ตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน

ของบริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ไดแ้ก่ Amata Power (Bien Hoa) Limited ซึงเป็นบริษทัทีประกอบกิจการ

โรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมของ Amata City Bienhoa Joint Stock Company ซึงถือหุ้นในบริษทัดังกล่าว                         

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดังกล่าวเป็นจาํนวนเงิน 116 ลา้นบาท ซึงกลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเป็น                           

การลงทุนในเชิงกลยุทธ ์

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยได้รับเงินปันผลจากบริษัททีเกียวข้องกันเป็นจํานวนเงิน 5 ล้านบาท                                   

(2562: จาํนวน 5 ลา้นบาท) 

14. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 พนืทีเพือการ

อุตสาหกรรม 

อาคาร 

โรงงานให้เช่า 

ระบบพืนฐาน

โทรคมนาคม 

งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563:      

ราคาทุน 215,336 878,459 3,160 1,775 1,098,730 

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม (26,491) (449,433) (847) - (476,771) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (373) (943) (5) (2) (1,323) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 188,472 428,083 2,308 1,773 620,636 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562:      

ราคาทุน 231,088 918,053 3,392 1,225 1,153,758 

หัก: ค่าเสือมราคาสะสม (22,484) (440,831) (547) - (463,862) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (14,571) (37,125) (216) (60) (51,972) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 194,033 440,097 2,629 1,165 637,924 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนสําหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี 

14.1 พืนทีเพือการอุตสาหกรรม 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี  194,033 213,151 

ซือเพมิ - 651 

ค่าเสือมราคาระหว่างปี (5,188) (5,198) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (373) (14,571) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 188,472 194,033 

14.2 อาคารโรงงานให้เช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี  440,097 543,076 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 

(หมายเหตุ 4) 53,778 - 

ซือเพมิ 1 870 

โอนมาจาก (ไป) ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 11,695 (2,230) 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี (10,724) (7,031) 

การเปลียนแปลงแกไ้ขสัญญา (9,064) - 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี (55,173) (57,463) 

ค่าเสือมราคาสําหรับงวดจากการนาํมาตรฐาน                                 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก (1,584) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (943) (37,125) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 428,083 440,097 
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14.3 ระบบพืนฐานโทรคมนาคม 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี  2,629 3,161 

ค่าเสือมราคาระหวา่งปี (316) (316) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5) (216) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2,308 2,629 

14.4 งานระหว่างก่อสร้าง 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,165 876 

ซือเพมิ 610 349 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2) (60) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,773 1,165 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

พืนทีเพือการอตุสาหกรรมและอาคารโรงงานใหเ้ช่า 2,439 2,477 

มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ทงันี มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยไ์ม่ไดถู้กประเมิน

โดยใช้ราคาซือขายในตลาด เนืองจากลกัษณะเฉพาะของอสังหาริมทรัพย์และการขาดแคลนขอ้มูลเชิง

เปรียบเทียบผูป้ระเมินอิสระจึงใช้แบบจาํลองในการประเมินมูลค่ามาใช้ เช่น วิธีการเปรียบเทียบโดยตรง 

วิธีคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของรายได้ทีเป็นกระแสเงินสด และวิธีคิดผลตอบแทนทางตรง เป็นต้น ซึงเป็น

การวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ขอ้สมมติฐานหลกัทีใช้ในการ

ประเมินดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพืนทีว่างระยะยาว และอตัราการเติบโต

ของค่าเช่า  
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15. อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 อาคารและ         

สิงปลูกสร้าง 

เครืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เครืองใช้

สาํนกังาน สินทรัพยอ์นื 

งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2562 213,548 30,925 7,156 18,442 2,777 272,848 

ซือเพมิ 5,920 4,853 1,757 1,102 20,037 33,669 

ตดัจาํหน่าย - - - (771) - (771) 

โอนมาจากสินทรัพยอื์น - - - - (1,124) (1,124) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (14,563) (2,082) (365) (1,247) (70) (18,327) 

31 ธนัวาคม 2562 204,905 33,696 8,548 17,526 21,620 286,295 

ซือเพมิ 1,043 4,146 548 446 13,428 19,611 

ตดัจาํหน่าย (103) - - (1,621) - (1,724) 

โอนไปเป็นสินทรัพยอื์น - - - - (155) (155) 

โอนเขา้ (ออก) 28,501 - 4,350 - (32,851) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (393) (64) (13) (33) (35) (538) 

31 ธนัวาคม 2563 233,953 37,778 13,433 16,318 2,007 303,489 

ค่าเสือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2562 123,622 23,995 6,862 9,770 - 164,249 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 9,809 3,018 213 1,740 - 14,780 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีตดัจาํหน่าย - - - (771) - (771) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8,416) (1,608) (351) (654) - (11,029) 

31 ธนัวาคม 2562 125,015 25,405 6,724 10,085 - 167,229 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 9,657 3,664 1,274 1,831 - 16,426 

ค่าเสือมราคาสําหรับส่วนทีตดัจาํหน่าย (103) - - (1,621) - (1,724) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (239) (48) (10) (18) - (315) 

31 ธนัวาคม 2563 134,330 29,021 7,988 10,277 - 181,616 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธนัวาคม 2562 79,890 8,291 1,824 7,441 21,620 119,066 

31 ธนัวาคม 2563 99,623 8,757 5,445 6,041 2,007 121,873 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี       

2562 (15 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 14,780 

2563 (16 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 16,426 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เครืองใชส้าํนกังาน 

สินทรัพย ์

ระหวา่งติดตงั รวม 

ราคาทุน    

1 มกราคม 2562 246 1,748 1,994 

ซือเพมิ 6 1,534 1,540 

31 ธนัวาคม 2562 252 3,282 3,534 

ซือเพมิ - 1,068 1,068 

โอนเขา้ (โอนออก) 4,350 (4,350) - 

31 ธนัวาคม 2563 4,602 - 4,602 

ค่าเสือมราคาสะสม    

1 มกราคม 2562 159 - 159 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 32 - 32 

31 ธนัวาคม 2562 191 - 191 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 686 - 686 

31 ธนัวาคม 2563 877 - 877 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

31 ธนัวาคม 2562 61 3,282 3,343 

31 ธนัวาคม 2563 3,725 - 3,725 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี    

2562 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  32 

2563 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  686 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้

งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 60 ลา้นบาท 

(2562: จาํนวน 64 ลา้นบาท) 
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16. สัญญาเช่า  

16.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

 กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พือใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสัญญาสําหรับทีดิน  

25 - 50 ปี และยานพาหนะ 5 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ (ภายใต้บัญชี “อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน”) 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ภายใตบ้ญัชี “อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน”) 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 - - 

บวก: รายการปรับปรุงสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํ   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16                                 

 มาถือปฏิบติัครังแรก (หมายเหตุ 4) 53,778 - 

หกั: การเปลียนแปลงแกไ้ขสัญญาเช่า (9,064) - 

 ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (1,584) - 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (97) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 43,033 - 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563            

สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 - - 

บวก: รายการปรับปรุงสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํ   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16                                 

 มาถือปฏิบติัครังแรก (หมายเหตุ 4) 30,781 1,799 

 เพิมขนึในระหวา่งปี 7,355 - 

หกั: การเปลียนแปลงแกไ้ขสัญญาเช่า (1,529) - 

 ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (2,669) (647) 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (52) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 33,886 1,152 
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ข) ลูกหนตีามสัญญาเช่าเงินทุน 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

สรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563  - - 

บวก: รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16                                 

 มาถือปฏิบตัิครังแรก (หมายเหตุ 4) 181,461 - 

 รับรู้เป็นดอกเบียรับในระหวา่งปี 20,421 - 

หกั: การเปลียนแปลงแกไ้ขสัญญาเช่า (12,114) - 

 รับชาํระในระหวา่งปี (15,391) - 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (390) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 173,987 - 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี (16,327) - 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนด                               

ชําระในหนึงปี 157,660 - 

ค) หนสิีนตามสัญญาเช่า 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีหนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563  - - 

บวก: รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16                                 

มาถือปฏิบตัิครังแรก (หมายเหตุ 4) 266,020 1,799 

เพมิขึนในระหว่างปี 7,355 - 

รับรู้เป็นดอกเบียจ่ายในระหว่างปี 25,073 67 

หกั: การเปลียนแปลงแกไ้ขสัญญาเช่า (12,456) - 

จ่ายชาํระในระหวา่งงวด (14,627) (688) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (477) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 270,888 1,178 
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มูลค่าตามบัญชีของหนีสินตามสัญญาเช่าซึงจะวัดมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เมือมีการ

เปลียนแปลงอายุสัญญาเช่าหรือจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนีสินตามสัญญาเช่า 1,209,958 1,227 

หกั: ดอกเบียรอการตดัจาํหน่าย (939,070) (49) 

รวม 270,888 1,178 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี (14,911) (650) 

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด                               

ชาํระในหนึงปี 255,977 528 

ทงันี ตามลกัษณะของการดาํเนินธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะนําสินทรัพยสิ์ทธิการใช้บางส่วนโอนให้กับ

ลูกคา้ เพือใช้ประโยชน์ตามระยะเวลาทีเหลือของสัญญาและเก็บค่าเช่าตามอตัราค่าเช่าทีรัฐบาลเรียก

เก็บจากกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้มีการบันทึกลูกหนีตามสัญญาเช่าเงินทุนในเงือนไขดังกล่าว ซึง

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส่วนทีเหลือประกอบดว้ยสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ทียงัไม่ได้โอนให้ลูกค้าเพือใช้

ประโยชน์ และเป็นส่วนหนึงของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

ง) ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4,253 647 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 25,073 67 

ค่าใชจ้่ายทีเกียวกบัสัญญาเช่า 14,627 688 

จ) อืน ๆ 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 

15 ล้านบาท นอกจากนี กลุ่มบริษทัมีรายการทีมิใช่เงินสดเพิมขึนสําหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ

หนีสินตามสัญญาเช่าจาํนวน 7 ลา้นบาท 
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16.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษทัเข้าทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนซึงประกอบด้วยอาคาร

สาํนกังานและโรงงานโดยมีอายุสัญญาระหว่าง 25 - 42 ปี  

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขนัตาํทีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานทียกเลิก

ไม่ได ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ภายใน 1 ปี 225,268 189,191 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 379,898 335,376 

มากกวา่ 5 ปี 67,617 50,315 

รวม 672,783 574,882 

ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการให้เช่าช่วงเป็นจาํนวนเงิน 247 ลา้นบาท (2562: 247 ลา้นบาท) 

17. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ทีดิน 

 จาํนวนนีเป็นตน้ทุนเพือให้ไดม้าซึงกรรมสิทธิในทีดินของบริษทัย่อยในประเทศเวียดนามเพือพฒันาทีดิน

ดงักล่าวเป็นนิคมอตุสาหกรรมของบริษทัย่อยต่อไป ซึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนการโอนกรรมสิทธิในทีดิน

ดังกล่าวมาเป็นของบริษัทย่อย ทังนี ในจํานวนนีมีเ งินจ่ายล่วงหน้า 2,137 ล้านบาท (2562: จํานวน                    

2,142 ลา้นบาท) เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับสิทธิในการใชท้ีดินทีผ่านกระบวนการการประกาศเวนคืนโดย

หน่วยงานรัฐบาลแลว้ 

18. เงนิจ่ายล่วงหน้าให้แก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 

 จาํนวนนีเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าทีบริษทัย่อยจ่ายให้กับหน่วยงานราชการของเวียดนาม โดยไดรั้บอนุมัติให้

สามารถนาํมาหักกบัค่าเช่าทีดินทีรัฐบาลจะเรียกเก็บกับบริษทัย่อยในอนาคต ซึงปัจจุบนับริษทัย่อยได้รับ

ยกเวน้ค่าเช่าทีดินจนถึงปี 2574 

19. เงนิประกนัการพฒันาโครงการ 

 จํานวนนีเป็นเงินประกันทีหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามเรียกเก็บจากบริษัทย่อย เพือเป็น

หลักประกันในการพฒันาโครงการ โดยบริษทัจะได้รับเงินประกันดังกล่าวคืนตามความคืบหน้าของ

โครงการ 
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20. เงนิกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงนิ 

 จาํนวนนีเป็นเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ ซึงไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกนัและครบกาํหนด

ชาํระคืนเงินตน้ทงัหมดภายในเดือนธันวาคม โดยเงินกูย้ืมดังกล่าวคิดดอกเบียในอตัราทีอา้งอิงกบัดอกเบีย

เงินให้กูย้มืขนัตาํของธนาคาร (MLR) ลบอตัราทีกาํหนดในสัญญา 

 เมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาแกไ้ขเพิมเติมเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

เพือขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินกูใ้นวนัที 30 ธนัวาคม 2565 จาํนวน 300 ลา้นบาท บริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภท

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็น “เงินกูย้มืระยะยาว” 

21. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 408 424 - - 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 59,992 40,869 - - 

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 85 20,801 85 20,801 

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 23,928 30,729 2,688 8,653 

ดอกเบียคา้งจ่าย 4,883 10,792 - 5,147 

รวม 89,296 103,615 2,773 34,601 

22. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 400,000 270,000 400,000 270,000 

Amata City Bienhoa Joint Stock Company 1,023,117 1,052,393 - - 

Amata City Long Thanh Joint Stock Company 2,167,083 2,089,963 - - 

Amata City Halong Joint Stock Company 26,054 - - - 

รวม 3,616,254 3,412,356 400,000 270,000 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (916,949) (441,629) (200,000) (170,000) 

เงินกูย้ืมระยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ 

   ภายในหนึงปี 2,699,305 2,970,727 200,000 100,000 
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 การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสําหรับปีสินสุด 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียด ดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 3,412,356 270,000 

บวก: กูเ้พมิ 359,433 - 

 การเปลียนแปลงการแกไ้ขสัญญา 300,000 300,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (442,116) (170,000) 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุนจาก               

  อตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (13,419) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 3,616,254 400,000 

 บริษทัฯ 

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เ งินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯมีวงเงินรวม 500 ล้านบาท                               

(2562: จาํนวน 550 ลา้นบาท) เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบียในอตัราทีอา้งอิงกับอตัราดอกเบียเงินให้กู้ยืม                                           

ขนัตาํของธนาคาร (MLR) ลบอตัราทีกาํหนดในสัญญา และมีกาํหนดชาํระเงินตน้เป็นรายปีและครึงปี 

สําหรับดอกเบียชาํระเป็นประจาํทุกเดือน และตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทงัหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 

และเดือนธนัวาคม 2565 (2562: เดอืนมีนาคม 2563 และเดือนพฤศจิกายน 2564) 

 บริษทัยอ่ย 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทัย่อยมีวงเงิน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา

จาํนวน 1,366 พนัลา้นเวียดนามด่งและจาํนวน 2,275 ลา้นบาท (2562: จาํนวน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

จาํนวน 920 พนัเวียดนามด่งและจาํนวน 2,275 ลา้นบาท) เงินกูย้ืมส่วนใหญ่คิดดอกเบียในอตัราทีอา้งอิงกับ

ดอกเบียเงินให้กู้ยืมขนัตาํของธนาคาร (MLR) ลบอตัราทีกาํหนดในสัญญาและมีกาํหนดชาํระดอกเบียเป็น

ประจาํทุกเดือนและชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส ซึงตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทงัหมดภายในเดือนกรกฎาคม 

2566 ถึงเดือนธนัวาคม 2568 (2562: เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนธนัวาคม 2568) 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้ยืมฉบบัดังกล่าวกาํหนดให้กลุ่มบริษทัต้องปฏิบัติตามเงือนไขทางการเงินบางประการ                            

ตามทีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการ

ชาํระหนีให้เป็นไปตามอตัราทีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯจะไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และ

หุน้ทีออกโดยบริษทัย่อยทีเป็นกรรมสิทธิของบริษทัฯไปจาํหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบั

บุคคลอืนตลอดอายุสัญญาเงินกูแ้ละการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯจะตอ้งได้รับอนุมติัจากธนาคารก่อน                              

เงินกูย้มืของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company คาํประกนัโดยบริษทัฯ และ Amata City Bienhoa 

Joint Stock Company สําหรับเงินกูย้มืของ Amata City Bienhao Joint Stock Company คาํประกนัโดยบริษทัฯ 
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 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวของสัญญาเงินกูท้ียงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวน               

22 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2562: จาํนวน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จาํนวน 111 พนัลา้นเวยีดนามด่งและ

จาํนวน 464 ลา้นบาท)  

23. ค่าใช้จ่ายเพมิเติมให้แก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 

 ในระหว่างไตรมาสทีสีของปีปัจจุบนั บริษทัย่อยไดจ่้ายชาํระค่าปรับเพิมเติมเป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท 

หรือ 22 พนัล้านเวียดนามด่งให้แก่รัฐบาลกลางเวียดนามซึงเป็นค่าปรับจากการชาํระล่าช้าสําหรับช่วง

ระหวา่งการหารือกบัหน่วยงานราชการกลางของรัฐบาลเวยีดนามเรืองขอผ่อนผนัค่าปรับเพิมเติม  

 ทงันีค่าปรับดังกล่าวสืบเนืองจากในปี 2560 บริษทัย่อยแห่งหนึงได้รับหนังสือทวงถามจากหน่วยงาน

ราชการทอ้งถินของรัฐบาลเวียดนามเพือเรียกเก็บค่าปรับสําหรับการนาํส่งค่าเช่าทีดินล่าชา้เป็นจาํนวนรวม 

319 ลา้นบาทหรือจาํนวน 227 พนัลา้นเวียดนามด่ง ซึงบริษทัย่อยไดช้าํระค่าปรับสําหรับการนําส่งค่าเช่า

ทีดินล่าชา้บางส่วนในปี 2560 เป็นจาํนวน 97 ลา้นบาทหรือจาํนวน 69 พนัลา้นเวียดนามด่ง ต่อจากนนัไดม้ี

ความพยายามในการหารือกบัตวัแทนหน่วยงานราชการกลาง ของรัฐบาลเวียดนาม โดยการทาํหนังสือไป

ยงัหน่วยงานราชการกลางของรัฐบาลเวียดนามทีเกียวขอ้ง กบัการชาํระค่าเช่าทีดินเพือขอคาํชีแจงเกียวกบั

หลกัการนับระยะเวลาในการคาํนวณค่าปรับและขอผ่อนผนัไม่ให้มีการคิดค่าปรับเพิมเติม ในระหว่างปี 

2561 บริษทัย่อยได้รับหนังสือทวงถามฉบบัทีสองจากหน่วยงานราชการทอ้งถินของรัฐบาลเวียดนามให้

ชาํระค่าปรับคงเหลือจาํนวน 222 ลา้นบาทหรือจาํนวน 158 พนัลา้นเวียดนามด่งในทนัที ฝ่ายบริหารของ

กลุ่มบริษทัจึงไดพ้ิจารณาชาํระเงินค่าปรับคงเหลือจาํนวนดังกล่าวให้กบัหน่วยงานราชการทอ้งถินของ

รัฐบาลเวียดนาม ซึงในขณะนันไม่มีแจ้งเพือการเรียกเก็บค่าปรับใดๆ เพิมจนบริษทัย่อยได้ถูกเรียกเก็บ

ค่าปรับดงักล่างในไตรมาสสีของปีปัจจุบนั 

 ปัจจุบนับริษทัย่อยหลงัจา้งชาํระค่าปรับดงักล่าวไดรั้บหนังสือตอบกลบัจากหน่วยงานราชการของรัฐบาล

เวียดนามยนืยนัว่าปัจจุบนับริษทัยอ่ยไม่มีภาระคงคา้งกบัหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามแลว้ 

24. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วย                        

ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
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25. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนักงาน 65,037 71,738 20,064 23,413 

ค่าสาธารณูปโภค 2,299 3,029 - - 

ค่าเช่า 2,723 7,988 47 731 

ค่าเสือมราคา 7,950 3,709 1,332 32 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 14,284 6,362 5,897 3,532 

ค่าธรรมเนียมทีปรึกษา - 21,177 - - 

อืน ๆ 27,860 39,590 3,714 34,226 

26. ภาษีเงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 35,462 48,532 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง 

   ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (6,110) (16,637) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 407 22,973 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 29,759 54,868 - - 
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 รายการกระทบยอดระหว่างกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 9,199 76,109 169,161 70,991 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 1,840 15,222 33,832 14,198 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับค่าใชจ้า่ยตอ้งห้าม 5,673 4,088 402 532 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับการส่งเสริมการลงทุน (7,579) (11,288) - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับค่าใชจ้า่ยทีมีสิทธิหักไดเ้พิมขนึ - - (50,075) (26,928) 

ผลกระทบจากผลขาดทุนสาํหรับปี 26,290 45,030 15,841 12,198 

อืน ๆ 3,535 1,816 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 29,759 54,868 - - 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีในงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี      

ดอกเบียคา้งรับ (8,516) (5,319) - - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ (348,634) (357,602) - - 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 2,278 2,280 - - 

การปรบัปรุงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 1,211 - - - 

ค่าเช่าทีดินคา้งจ่าย 18,477 19,287 - - 

อืน ๆ 24,309 24,368 - - 

รวมหนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (310,875) (316,986) - - 

 ณ ว ันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีรายการผลขาดทุนทางภาษีทีย ังไม่ได้ใช้จํานวน 289 ล้านบาท                          

(2562: จาํนวน 299 ลา้นบาท) ทีบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืองจากบริษทัฯ              

พิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัฯอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนาํผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้

ใชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้ผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าวจะทยอยสินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายใน                

ปี 2568 
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27. กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

28. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 

 ขอ้มูลรายได ้กาํไรและสินทรัพยร์วมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

และ 2562 มีดงัต่อไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ส่วนงานพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์ ส่วนงานให้เช่าทรัพยสิ์น 

ส่วนงานบริการ

สาธารณูปโภค รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได ้ - 61,710 247,457 246,917 219,289 222,632 466,746 531,259 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน - 48,247 172,960 169,512 69,643 64,860 242,603 282,619 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดเ้งินปันผล       4,670 4,655 

กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน       29,281 120,114 

รายไดอื้น       6,799 9,973 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย       (8,532) (9,119) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (111,621) (145,961) 

ค่าใชจ่้ายเพมิเติมให้แก่หน่วยงานราชการเวยีดนาม      (30,024) - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน      (15,805) (141,708) 

ค่าใชจ่้ายอืน       (929) (11,904) 

รายไดท้างการเงิน       26,868 43,797 

ตน้ทุนทางการเงิน       (134,111) (76,357) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (29,759) (54,868) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี       (20,560) 21,241 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 

ส่วนงานพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์ ส่วนงานให้เช่าทรัพยสิ์น 

ส่วนงานบริการ

สาธารณูปโภค รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 423,168 407,320 - - - - 423,168 407,320 

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - - 620,636 637,924 - - 620,636 637,924 

อาคารและอุปกรณ์ 99,623 79,888 - - 22,251 39,178 121,874 119,066 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์                 

รอการพฒันา 526,411 363,296 - - - - 526,411 363,296 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชที้ดิน 5,195,611 4,117,154 - - - - 5,195,611 4,117,154 

เงินจ่ายล่วงหนา้ให้แก่หน่วยงาน  

ราชการเวียดนาม 180,936 181,284 - - - - 180,936 181,284 

เงินประกนัการพฒันาโครงการ 136,665 136,928 - - - - 136,665 136,928 

สินทรัพยส่์วนกลาง       615,403 1,575,563 

รวมสินทรัพย ์       7,820,704 7,538,535 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศเวียดนาม ดงันนั รายไดแ้ละสินทรัพยท์แีสดงอยู่

ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภมูิศาสตร์แลว้ 

29. กองทุนสํารองเลยีงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึง        

ร้อยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมกสิกรไทย 

จาํกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงานนันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ                         

ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 1 ลา้นบาท (2562: จาํนวน 1 ลา้นบาท) 

30. เงินปันผล 

 เงินปันผลสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2562 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

  เมอืวนัที 7 เมษายน 2563 46,745 0.05 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2563 46,745 0.05 

   

เงินปันผลประจาํปี 2561 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

  เมอืวนัที 23 เมษายน 2562 84,149 0.09 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2562  84,149 0.09 
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31. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

 ภาระผูกพันเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ ว ันที  31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวน 21 พันล้านเวียดนามด่ง                                              

(2562: จาํนวน 38 พนัลา้นเวยีดนามด่ง) เกียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานให้เช่าและระบบระบายนาํ  

32. เครืองมือทางการเงนิ 

32.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน 

 เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้

และลูกหนีอืน เงินกู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน เงินกู้ยืมระยะสัน และเงินกู ้ยืมระยะยาว                         

กลุ่มบริษทัมีความเสียงทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสียง

ดงันี 

ความเสียงด้านการให้สินเชือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเสียงนีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดงันันกลุ่มบริษทั                                                      

จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายทีเป็นสาระสําคัญจากการให้สินเชือ นอกจากนีการให้สินเชือของ                                  

กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเนืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ทีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย 

จาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีการค้าและ

ลูกหนีอืนทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสําคัญอนัเกียวเนืองกับเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินกู ้ยืม 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย

คงทีซึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสียงจากอตัราดอกเบียจึงอยูใ่นระดบัตาํ 

 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทสีาํคญัอนัเกียวเนืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืและ

เงินลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มียอดคงเหลือของเงินฝากทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2562: จาํนวน 

1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) และเฉพาะของบริษทัฯ เป็นจาํนวน 601 ลา้นเวียดนามด่ง (2562: จาํนวน 606 

ลา้นเวียดนามด่ง) 
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32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสัน กลุ่มบริษทัจึงประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน  

33. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซึงโครงสร้างทุนทีเหมาะสมเพือ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที             

31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอัตราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 1.75:1 (2562: 1.61:1) และเฉพาะบริษทัฯ                  

มีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.43:1 (2562: 0.50:1) 

34. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนีไดรั้บอนุมตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2564 
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