
 

 

 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อมตะ วีเอ็น จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั อมตะ วีเอ็น จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                           
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบ                            
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั อมตะ                                                                  
วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                              
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระ                               
จำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วน                                              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ ์                              
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้                                                       
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                   
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ือง
เหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                                          
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้                                                   
ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับ                                                         
เร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบพร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรสำธำรณูปโภคถือเป็น
รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัยิง่รำยกำรหน่ึงของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกจ ำนวนรำยไดท่ี้บนัทึกในบญัชีจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลก ำไรขำดทุนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั ดว้ยเหตุน้ี ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัเป็นพิเศษกบักำรรับรู้รำยได้
จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรสำธำรณูปโภคของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี                     
เพื่อใหแ้น่ใจวำ่รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรสำธำรณูปโภค
รับรู้ในบญัชีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขำ้พเจำ้ไดท้ ำงำนร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศในกำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั
โดยกำรท ำควำมเขำ้ใจและประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้                                     
สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี และท ำกำร
วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดจ้ำกกำรขำยเพื่อตรวจสอบควำมผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยกำรขำย                                  
ตลอดรอบระยะเวลำบญัชี 
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เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ีดิน 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 15 บริษทัยอ่ย 5 แห่งมีเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิในกำรใชท่ี้ดินเป็น
จ ำนวน 7,242 ลำ้นบำท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนำมเพือ่
พฒันำ เป็นนิคมอุตสำหกรรมในอนำคต ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนกำรโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่ำวมำเป็น
ของบริษทัยอ่ย นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในกำรพิจำรณำวำ่ตน้ทุนใดเป็นตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบักำรพฒันำโครงกำรดงักล่ำว ดว้ยเหตุน้ี ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรบนัทึกตน้ทุนดงักล่ำว เพื่อใหแ้น่ใจวำ่
รำยกำรดงักล่ำวมีกำรบนัทึกบญัชีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขำ้พเจำ้ไดท้ ำงำนร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศในกำรประเมินควำมเหมำะสมและทดสอบ
ควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ำใชจ่้ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงกรรมสิทธ์ิ
และกำรพฒันำโครงกำร รวมถึงไดสุ่้มตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินและกำรอนุมติักำรจ่ำยเงินดงักล่ำว 
อ่ำนรำยงำนกำรประชุมและอ่ำนสญัญำท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ยงัไดส้อบทำนควำมเหมำะสมของ                                     
กำรจดัประเภทในงบกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของเงินจ่ำยล่วงหนำ้ดงักล่ำว 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้                            
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                              
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่                                                              
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูล                 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อให ้             
มีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน                 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

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

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ                  
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                                                    
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน 
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                        
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
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• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร                                    
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัใน                         
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้ง
ใหข้อ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือ
หำกเห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ 
อยำ่งไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อ
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                                    
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                                    
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำร                                  
ท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน                       
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ี                                               
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พจิำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

สุพรรณี ตริยำนนัทกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 25 กมุภำพนัธ์ 2565 



ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 446,116,288          103,883,329       13,640,257         8,457,998           
เงินลงทุนในสินทรัพยก์ารเงินระยะสั้น 8 628,907,558          3,377,400           -                          -                          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 770,730,890          67,684,272         75,224,498         65,967,670         
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 110,176,971          -                          -                          -                          
ส่วนของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 21 25,706,828            16,327,077         -                          -                          
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 10 1,005,824,226       949,578,878       -                          -                          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 259,401,934          96,428,945         273,426              188,563              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,246,864,695       1,237,279,901    89,138,181         74,614,231         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 259,936,516          157,660,410       -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  11 -                             -                          2,776,470,821    2,776,470,821    
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12 111,996,963          116,280,604       -                          -                          
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 478,883,909          620,636,270       -                          -                          
อาคารและอุปกรณ์ 14 124,201,379          121,873,747       2,905,364           3,724,810           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 21 20,835,232            33,886,020         504,743              1,152,408           
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน 15 7,242,154,659       5,195,611,135    -                          -                          
เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 16 198,100,006          180,935,630       -                          -                          
เงินประกนัการพฒันาโครงการ 17 154,076,970          136,665,062       -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,881,438              19,717,384         -                          -                          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,600,067,072       6,583,266,262    2,779,880,928    2,781,348,039    
รวมสินทรัพย์ 11,846,931,767     7,820,546,163    2,869,019,109    2,855,962,270    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 140,000,000          -                          140,000,000       -                          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 629,944,210          89,296,374         2,946,857           2,772,793           
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 1,194,576,819       916,949,029       200,000,000       200,000,000       
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 24,770,969            14,910,646         528,355              649,585              
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ 6 450,000,000          -                          450,000,000       -                          
รายไดรั้บล่วงหน้าท่ีถึงก าหนดรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 13,688,254            15,511,658         -                          -                          
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 331,920,061          -                          -                          -                          
เงินรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 402,857,707          30,396,600         -                          -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 53,190,438            8,424,101           -                          -                          
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,240,948,458       1,075,488,408    793,475,212       203,422,378       
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
รายไดรั้บล่วงหน้า 23,978,377            22,043,709         -                          -                          
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 20 2,655,747,791       2,699,305,341    -                          200,000,000       
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 21 352,556,651          255,976,901       -                          527,968              
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัใหญ่ 6 -                             450,000,000       -                          450,000,000       
เงินมดัจ าการเช่าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ระยะยาว 113,053,427          127,678,625       -                          -                          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 406,239,868          310,875,267       -                          -                          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13,854,520            12,751,429         7,189,655           6,369,739           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 3,565,430,634       3,878,631,272    7,189,655           656,897,707       
รวมหนีสิ้น 6,806,379,092       4,954,119,680    800,664,867       860,320,085       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)



ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 935,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 467,500,000          467,500,000       467,500,000       467,500,000       
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 
      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    
ส่วนเกินทุนอ่ืน 1,404,046,227       850,423,306       -                          -                          
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 23 46,750,000            43,789,300         46,750,000         43,789,300         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,236,109,701       552,981,412       436,369,500       366,618,143       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (48,039)                  (502,714,201)      -                          -                          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,272,092,631       2,529,714,559    2,068,354,242    1,995,642,185    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 768,460,044          336,711,924       -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,040,552,675       2,866,426,483    2,068,354,242    1,995,642,185    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,846,931,767     7,820,546,163    2,869,019,109    2,855,962,270    

-                             -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)



ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,068,728,483 -                          -                          -                          
รายไดจ้ากการให้เช่า 266,161,069 247,456,529        -                          -                          
รายไดจ้ากสาธารณูปโภค 223,093,317 219,289,320        -                          -                          
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 449,892,597        29,281,143          -                          -                          
รายไดเ้งินปันผล 11, 12 4,835,404            4,670,096            121,499,422        250,373,717        
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 168,542,452        -                          12,577,781          -                          
รายไดอ่ื้น 8,541,240            6,798,690            79,132                 528                     
รวมรายได้ 2,189,794,562     507,495,778        134,156,335        250,374,245        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 801,413,589        -                          -                          -                          
ตน้ทุนจากการให้เช่า 66,229,360          74,496,210          -                          -                          
ตน้ทุนจากสาธารณูปโภค 151,021,638        149,646,564        -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 30,788,974          8,531,828            -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 124,992,915        111,620,923        26,881,260          31,054,294          
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมให้แก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 22 -                          30,024,610          -                          -                          
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                          15,804,902          -                          10,615,717          
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 10,664,410          929,706               -                          -                          
รวมค่าใช้จ่าย 1,185,110,886     391,054,743        26,881,260          41,670,011          
ก าไรจากการด าเนินงาน 1,004,683,676     116,441,035        107,275,075        208,704,234        
รายไดท้างการเงิน 37,119,717          26,868,387          19,344                 142,666               
ตน้ทุนทางการเงิน (152,659,341)      (134,110,690)      (34,582,362)        (39,685,640)        
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 889,144,052        9,198,732            72,712,057          169,161,260        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (144,365,603)      (29,758,648)        -                          -                          
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 744,778,449        (20,559,916)        72,712,057          169,161,260        

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 686,088,989        (30,084,385)        72,712,057          169,161,260        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 58,689,460          9,524,469            

744,778,449        (20,559,916)        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 27
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.73                    (0.03)                   0.08                    0.18                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

บริษัท อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุน



งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 744,778,449        (20,559,916)        72,712,057          169,161,260        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 567,173,015        21,540,596          -                          -                          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 567,173,015        21,540,596          -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (17,528)               -                          (17,528)               
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
   ท่ีก  าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (19,098,453)        -                          -                          -                          
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (19,098,453)        (17,528)               -                          (17,528)               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 548,074,562        21,523,068          -                          (17,528)               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,292,853,011     963,152               72,712,057          169,143,732        

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,202,088,481     (10,967,723)        72,712,057          169,143,732        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 90,764,530          11,930,875          

1,292,853,011     963,152               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)



บริษัท อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุน ผลต่างจาก รวม ส่วนของผูมี้
ส่วนเกินทุน การรวมกิจการ จากการเปล่ียนแปลง การแปลงค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวม ส่วนไดเ้สียท่ี

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จากการจ่ายโดยใชหุ้น้ ภายใตก้ารควบคุม สัดส่วนเงินลงทุน รวม งบการเงินท่ีเป็น ส ารองส าหรับ ของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจควบคุม รวม
ท่ีออกและช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั เป็นเกณฑ์ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ส่วนเกินทุนอ่ืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ มูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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        (571,904,823)             50,056,432                (521,848,391)             2,587,427,347     346,758,026      2,934,185,373     
ก าไรส าหรับปี -                           -                             -                            -                            -                           -                           -                        (30,084,385)        -                                -                                -                                (30,084,385)         9,524,469          (20,559,916)         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                             -                            -                            -                           -                           -                        (17,528)               19,134,190                -                                19,134,190                19,116,662          2,406,406          21,523,068          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                             -                            -                            -                           -                           -                        (30,101,913)        19,134,190                -                                19,134,190                (10,967,723)         11,930,875        963,152               
การเพ่ิมข้ึนของส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเน่ืองจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย -                           -                             -                            -                            -                           -                           -                        -                          -                                -                                -                                -                          7,327,408          7,327,408            
โอนก าไรสะสมไปส ารองตามกฎหมาย -                           -                             -                            -                            -                           -                           8,507,000          (8,507,000)          -                                -                                -                                -                          -                        -                          
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 30) -                           -                             -                            -                            -                           -                           -                        (46,745,065)        -                                -                                -                                (46,745,065)         -                        (46,745,065)         
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                             -                            -                            -                           -                           -                        -                          -                                -                                -                                -                          (29,304,385)       (29,304,385)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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     

-                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 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     
ก าไรส าหรับปี -                           -                             -                            -                            -                           -                           -                        686,088,989        -                                -                                -                                686,088,989        58,689,460        744,778,449        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                             -                            -                            -                           -                           -                        -                          519,854,769              (17,188,607)               502,666,162              502,666,162        32,075,070        534,741,232        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                             -                            -                            -                           -                           -                        686,088,989        519,854,769              (17,188,607)               502,666,162              1,188,755,151     90,764,530        1,279,519,681     
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยไม่สูญเสียการควบคุม (หมายเหตุ 11) -                           -                             -                            -                            553,622,921         553,622,921         -                        -                          -                                -                                -                                553,622,921        355,685,873      909,308,794        
โอนก าไรสะสมไปส ารองตามกฎหมาย -                           -                             -                            -                            -                           -                           2,960,700          (2,960,700)          -                                -                                -                                -                          -                        -                          
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                             -                            -                            -                           -                           -                        -                          -                                -                                -                                -                          (14,702,283)       (14,702,283)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 467,500,000         1,117,734,742        22,442,281            846,330,720          535,273,226         1,404,046,227      46,750,000        1,236,109,701     (32,915,864)               32,867,825                (48,039)                     4,272,092,631     768,460,044      5,040,552,675     

-                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
งบการเงนิรวม

ส่วนเกินทุนอ่ืน

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน



บริษัท อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน

และช าระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 467,500,000                 1,117,734,742         35,282,300                   252,726,476                 1,873,243,518              
ก าไรส าหรับปี -                                   -                               -                                   169,161,260                 169,161,260                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                   -                               -                                   (17,528)                        (17,528)                        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                                   -                               -                                   169,143,732                 169,143,732                 
โอนก าไรสะสมไปส ารองตามกฎหมาย -                                   -                               8,507,000                     (8,507,000)                   -                                   
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 30) -                                   -                               -                                   (46,745,065)                 (46,745,065)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 467,500,000                 1,117,734,742         43,789,300                   366,618,143                 1,995,642,185              
     -                                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 467,500,000                 1,117,734,742         43,789,300                   366,618,143                 1,995,642,185              
ก าไรส าหรับปี -                                   -                               -                                   72,712,057                   72,712,057                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                                   -                               -                                   72,712,057                   72,712,057                   
โอนก าไรสะสมไปส ารองตามกฎหมาย -                                   -                               2,960,700                     (2,960,700)                   -                                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 467,500,000                 1,117,734,742         46,750,000                   436,369,500                 2,068,354,242              
     -                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม



ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 889,144,052         9,198,732            72,712,057           169,161,260         
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 82,775,524           81,356,394           1,552,701            1,331,618            
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (449,892,597)       (29,281,143)         -                           -                           
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 819,916               15,596                 819,916               15,596                 
   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (151,774,681)       560,863               (12,577,781)         10,615,717           
   รายไดเ้งินปันผล (4,835,404)           (4,670,096)           (121,499,422)       (250,373,717)       
   รายไดท้างการเงิน (37,119,717)         (26,868,387)         (19,344)                (142,666)              
   ตน้ทุนทางการเงิน 152,659,342         134,110,690         34,582,362           39,685,640           
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 481,776,435         164,422,649         (24,429,511)         (29,706,552)         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (110,225,809)       26,307,483           (60,460,207)         -                           
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 23,763,994           15,391,101           -                           -                           
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (13,569,423)         (27,195,130)         -                           -                           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (162,721,363)       (4,604,570)           (84,864)                49,401                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (6,085,830)           27,312                 -                           -                           
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินอ่ืน 555,232,149         60,414,863           205,596               (6,013,990)           
   เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 298,385,341         -                           -                           -                           
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,066,555,494      234,763,708         (84,768,986)         (35,671,141)         
จ่ายภาษีเงินได้ (46,514,958)         (66,350,618)         -                           -                           
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,020,040,536      168,413,090         (84,768,986)         (35,671,141)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)



ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะสั้น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (625,960,458)       780,906,500         -                           -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดินเพ่ิมข้ึน (1,266,206,094)    (1,142,876,636)    -                           -                           
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1,255,588)           (610,959)              -                           -                           
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (9,941,953)           (19,610,503)         (85,590)                (1,066,790)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 65,822,970           40,005,563           -                           -                           
เงินรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 368,588,407         -                           -                           -                           
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 9,297,545            32,804,843           19,344                 142,666               
เงินสดรับจากเงินปันผล 4,835,404            4,670,096            185,030,102         175,841,152         
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,454,819,767)    (304,711,096)       184,963,856         174,917,028         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ 10,000,000           -                           10,000,000           -                           
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ (10,000,000)         -                           (10,000,000)         -                           
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 140,000,000         (16,365,203)         140,000,000         (16,365,203)         
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัใหญ่ -                           150,000,000         -                           150,000,000         
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 1,322,865,380      359,432,842         -                           -                           
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (1,342,808,356)    (442,115,757)       (200,000,000)       (170,000,000)       
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (9,049,390)           (1,808,108)           (649,197)              (621,797)              
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           (65,946,670)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 799,131,823         -                           -                           -                           
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย
   จากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                           7,327,408            -                           -                           
จ่ายดอกเบ้ีย (255,593,458)       (255,774,717)       (34,613,894)         (65,517,753)         
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ -                           (46,745,065)         -                           (46,745,065)         
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (14,842,874)         (26,673,081)         -                           -                           
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 639,703,125         (272,721,681)       (95,263,091)         (215,196,488)       
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึน้ 137,559,014         14,568,710           -                           -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 342,482,908         (394,450,977)       4,931,779            (75,950,601)         
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง
   ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (249,949)              266,148               250,480               (265,915)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 103,883,329         498,068,158         8,457,998            84,674,514           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 446,116,288         103,883,329         13,640,257           8,457,998            

-                           -                           -                           -                           
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม:
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:
   รับโอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ยงัไม่ไดช้ าระ -                           7,355,220            -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

บริษัท อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

 บริษัท อมตะ วี เอ็น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซ่ึงจัดตั้ ง ข้ึนและมีภูมิล ำเนำ                         
ในประเทศไทย โดยมีบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึน                            
ในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจของบริษัทฯคือ กำรประกอบธุรกิจกำรลงทุนในบริษัทอ่ืน                                                        
(Holding Company) โดยมีธุรกิจหลกัคือ กำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมในประเทศเวียดนำมและธุรกิจ                           
ท่ี เ ก่ียวเน่ือง ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ                         
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

 บริษัทฯได้น ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์             
แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2558 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบัญชี      
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำมควำม
ในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั อมตะ วีเอ็น จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2564 2563 
   ร้อยละ ร้อยละ 

Amata City Bienhoa Joint Stock Company (ACBH) พฒันำนิคมอุตสำหกรรม เวียดนำม 90.0 90.0 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company (ACLT)                   

(ถือหุน้โดยบริษทัฯร้อยละ 35 และ ACBH ร้อยละ 65) 
พฒันำนิคมอุตสำหกรรม เวียดนำม 93.5 93.5 
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  จดัตั้งข้ึน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2564 2563 
   ร้อยละ ร้อยละ 

Amata Township Long Thanh Company Limited (ATLT)   
(ถือหุน้โดยบริษทัฯร้อยละ 34 และ ACBH ร้อยละ 66) 

พฒันำพื้นท่ีพำณิชยกรรม เวียดนำม 93.4 93.4 

Amata City Halong Joint Stock Company (ACHL) พฒันำนิคมอุตสำหกรรม เวียดนำม 100.0 100.0 
Amata Service City Long Thanh Company Limited 1 

(ถือหุน้โดย ACLT ร้อยละ 51) 
พฒันำพื้นท่ีพำณิชยกรรม เวียดนำม 47.7 93.5 

Amata Service City Long Thanh Company Limited 2 
(ถือหุน้โดย ACLT ร้อยละ 51) 

พฒันำพื้นท่ีพำณิชยกรรม เวียดนำม 47.7 93.5 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ      
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรม 
ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจ                   
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
น้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน  
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ
กำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญั                                 
ต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2565 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมี                             
ผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัหรือ
ขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ                                    
งบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  

4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยส่วนไดเ้สียในอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนพร้อมระบบ
สำธำรณูปโภครับรู้เป็นรำยไดท้ั้งจ ำนวนเม่ือมีกำรโอนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้กบัลูกคำ้แลว้ ณ เวลำใด
เวลำหน่ึง กล่ำวคือ เม่ือมีกำรจดทะเบียนโอนสิทธิ/เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ เง่ือนไขในกำรจ่ำยช ำระเป็นไป
ตำมงวดกำรจ่ำยช ำระท่ีระบุในสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ จ ำนวนเงินท่ีบริษทัย่อยไดรั้บจำกลูกคำ้ก่อนกำรโอน
อ ำนำจควบคุมในสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
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รายได้จากการบริการ 

รำยไดจ้ำกกำรบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

รายได้จากการให้เช่า 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน บริษทัยอ่ยรับรู้รำยไดต้ำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

รายได้ดอกเบีย้  

รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินมำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตใน
ภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำด
วำ่จะเกิดข้ึน) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี       
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดั    
ในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษทับันทึกค่ำเผื่อหน้ี                                      
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี  

4.4 ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

 ส่วนไดเ้สียในอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนพร้อมระบบสำธำรณูปโภคแสดง
ในรำคำทุนเฉพำะเจำะจงหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนดงักล่ำวหมำยถึง 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยแ์ละระบบสำธำรณูปโภค (แสดงอยู่ภำยใต้
รำยกำร “ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย”์ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม) 
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4.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 บริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
หลงัจำกนั้น บริษทัย่อยจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ                   
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 10 - 47 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยู่ในกำรค ำนวณ                    
ผลกำรด ำเนินงำน 

บริษทัย่อยรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์               
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

4.7 อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์   
(ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

 อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง - 3 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 2 - 7 ปี 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน - 3 - 5 ปี 
อ่ืน ๆ  - 3 - 15 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

 กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 
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4.8 ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์รอกำรพฒันำและเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิในกำรใช้ที่ดนิ 

 ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยร์อกำรพฒันำและเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิในกำรใชท่ี้ดินแสดงในรำคำทุน
เฉพำะเจำะจง หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในกำรไดม้ำ
ซ่ึงสิทธิในกำรใชท่ี้ดิน 

4.9 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำน                                         
ในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้น                          
จะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิด
รำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

4.10 สัญญำเช่ำ 

 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำร
ควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ ณ วนัท่ีสัญญำ
เช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อมใชง้ำน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิใน
กำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตำม
สญัญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำหรืออำยกุำร
ใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

  ท่ีดิน 24 - 50 ปี 
  ยำนพำหนะ  5 ปี 



7 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์

 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ท่ีจัดประเภทเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปร                           
ท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้
สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับ
เพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิก
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์
หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสญัญำ
เช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำร
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้ งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ให้เช่ำ 

 สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำ
เช่ำเงินทุน ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำเช่ำเงินทุนเป็นลูกหน้ีดว้ย
จ ำนวนท่ีเท่ำกบัเงินลงทุนสุทธิตำมสัญญำเช่ำ กล่ำวคือ ผลรวมของมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีจะ
ไดรั้บตำมสัญญำเช่ำและมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ีไม่ได้รับกำรประกนั หลงัจำกนั้นจะรับรู้
รำยไดท้ำงกำรเงินตลอดอำยสุัญญำเช่ำในรูปแบบท่ีสะทอ้นถึงอตัรำผลตอบแทนรำยงวดคงท่ีของเงินลงทุน
สุทธิตำมสญัญำเช่ำ 
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สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน กลุ่มบริษทับนัทึกจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดใ้นส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรไดม้ำซ่ึง
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยอ์ำ้งอิงและรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยสุัญญำเช่ำ
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ  

4.11 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั 
หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั                               
กลุ่มบริษทั 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ                              
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 

4.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน          
กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมี                  
ขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ                                     
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

4.16 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ                                              
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษี                                                 
ท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่ กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยตน้ทุน
กำรท ำรำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
หรือขำดทุน อย ่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ที่ไม่มีองค ์ประกอบเกี่ยวก ับกำรจดัหำเงินที่มี
นัยส ำคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดังกล่ำวด้วยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไวใ้น
นโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได้ 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ี
วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไว้
เท่ำนั้น 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดังกล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมิน                     
กำรดอ้ยค่ำ ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    

  



11 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรวนัแรก กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคำ้ 
เป็นตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สำมำรถ
เปล่ียนกำรจดัประเภทในภำยหลงัได ้ทั้งน้ี กำรจดัประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร  

ผลก ำไรและขำดทุนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์ำงกำรเงินน้ีจะไม่สำมำรถโอนไป
รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนไดใ้นภำยหลงั  

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดงักล่ำวถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นกำร
ไดรั้บคืนของตน้ทุนกำรลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินอยำ่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรนั้นในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจำกน้ี เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ไม่มีขอ้ก ำหนดใหป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำ  

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยควำมรวมถึง เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคำ้ ซ่ึงกลุ่มบริษทั
ไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำร
เงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

 ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมหักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดั
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่ำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรือ
ตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้หรือตัดรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินในวนัท่ีเข้ำท ำรำยกำร ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มบริษทัมี                            
ข้อผูกมัดท่ีจะซ้ือหรือขำยสินทรัพยน์ั้นหรือวนัท่ีจ่ำยช ำระ ซ่ึงเป็นวนัท่ีได้มีกำรส่งมอบสินทรัพยน์ั้น                                     
ส ำหรับกำรซ้ือหรือกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมปกติ 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น                                           
ได้ส้ินสุดลง หรือได้มีกำรโอนสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีกำรโอน                                
ควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น  

 กลุ่มบริษทัตัดรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือได้มีกำรปฏิบัติตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแล้ว                          
มีกำรยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำร
เงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กูร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมำก หรือมีกำรแกไ้ข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บช ำระ และคิด
ลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ 

 ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดข้ึน
ใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำร
รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะ
เกิดข้ึนตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกินกวำ่ 30 วนั และพิจำรณำวำ่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตหรือมีกำรผิดสัญญำ 
เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกวำ่ 90 วนั อยำ่งไรกต็ำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำ
ว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรเพิ่มข้ึนของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตอย่ำงมีนัยส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำ               
โดยพิจำรณำจำกขอ้มูลภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียง
ทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้  
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 กำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนขำ้งตน้อำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้ม
ทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำม
สญัญำอีกต่อไป  

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น  

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำร
มีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.18 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วม                       
ในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือ                              
ไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดย                                         
ใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได ้                                           
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ  



14 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ     
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี                               
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                                                        
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญั
มีดงัน้ี 

 กำรประมำณต้นทุนกำรพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 

 ในกำรค ำนวณต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย ์บริษทัฯต้องประมำณต้นทุนทั้งหมดท่ีจะใช้ในกำรพฒันำ
โครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดินและกำรปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนงำน
สำธำรณูปโภค และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี ฝ่ำยบริหำรได้ประมำณกำรต้นทุนดังกล่ำวข้ึนจำก
ประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจโดยจะมีกำรทบทวนกำรประมำณกำรดงักล่ำวเป็นระยะ ๆ หรือเม่ือ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งมีสำระส ำคญั 

 สัญญำเช่ำ  

การก าหนดอัตราดอกเบ้ียการกู้ยมืส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยอตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ำยในกำรกูย้มืเงินท่ีจ ำเป็นเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ในสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจท่ีคลำ้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลำกำรกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง  

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยใน
ตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต 
สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสมัพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งน้ี
กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยติุธรรม
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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 อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอสังหำริมทรัพย  ์                         
เพื่อกำรลงทุนและตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ                   
กำรลงทุนในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจกำร                                 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2564 2563 2564 2563  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 172 72 172 72 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 16,979 14,240 16,979 14,240 อตัรำดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืขั้นต ่ำของ

ธนำคำร (MLR) ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี 
และอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.0 ต่อปี 

รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรสำธำรณูปโภค 4,236 3,993 - - รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำไฟฟ้ำ 4,433 4,218 - - รำคำตลำด 
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563             
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 33 29 - - 
รวม 33 29 - - 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)     
Amata City Bienhoa Joint Stock Company - - 13,185 64,183 
Amata City Halong Joint Stock Company - - 62,007 1,762 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 3,324 - - - 
รวม 3,324 - 75,192 65,945 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 19)     
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 529 408 - - 
รวม 529 408 - - 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 19)     
บริษทัใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 38 85 38 85 
รวม 38 85 38 85 
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เงินกูย้มืระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัใหญ่ 

 ยอดคงค้ำงของเงินกู้ยืมระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทใหญ่ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 และ                      
กำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวำ่งปี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2564 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) - 460,000 (10,000) 450,000 

รวม - 460,000 (10,000) 450,000 

     
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 450,000 - (450,000) - 

รวม 450,000 - (450,000) - 

เงินกูย้ืมดงักล่ำวครบก ำหนดช ำระในวนัท่ี 11 ตุลำคม 2565 ดงันั้น บริษทัฯจึงจดัประเภทจำกเงินกูย้ืมระยะ
ยำวจำกบริษทัใหญ่ดงักล่ำวเป็น “เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัใหญ่” 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,381 27,653 15,716 16,952 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,056 1,245 1,056 1,245 
รวม 26,437 28,898 16,772 18,197 

 ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภำระค ้ำประกนัให้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม                                              
ขอ้ 20 
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7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
เงินสด 1,383 1,056 20 20 
เงินฝำกธนำคำร 444,733 102,827 13,620 8,438 
รวม 446,116 103,883 13,640 8,458 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เงินฝำกธนำคำรมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.1 และร้อยละ 0.2 ต่อปี (2563: ร้อยละ 
0.1 ต่อปี) (เฉพำะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.1 ต่อปี และ 2563: ร้อยละ 0.1 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนในสินทรัพย์ทำงกำรเงินระยะส้ัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เงินลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินระยะสั้ นเป็นเงินฝำกธนำคำรในประเทศ
เวียดนำมของบริษทัย่อยท่ีมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำ 1 ปี โดยไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.8 ถึง                                                          
ร้อยละ 6.4 ต่อปี ส ำหรับเงินฝำกในสกลุเงินเวียดนำมด่ง (2563: ร้อยละ 6.4 ต่อปี) ซ่ึงวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 1 
ตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 33 29 - - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 78,985 41,360 - - 
ลูกหน้ือ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 3,324 - 75,192 65,945 
ลูกหน้ือ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 688,389 26,295 32 23 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 770,731 67,684 75,224 65,968 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ี                 
ถึงก ำหนดช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
อำยหุน้ีคำ้งช ำระ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 33 29 - - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 29 - - 
กจิกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 70,532 31,400 - - 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 6,466 9,341 - - 
3 - 9 เดือน 1,987 619 - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  78,985 41,360 - - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 79,018 41,389 - - 

10. ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

 จ ำนวนน้ีเป็นตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงอสังหำริมทรัพยโ์ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำเป็นนิคมอุตสำหกรรมและ
ตน้ทุนในกำรพฒันำอ่ืน เช่น ค่ำปรับปรุงท่ีดินและค่ำก่อสร้ำง เป็นตน้ 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ

ระหวำ่งปี* 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลำ้นเวียดนำมด่ง) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Amata City Bienhoa  
Joint Stock Company 422,296 422,296 90 90 810,966 810,966 121,499 250,374 

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 2,776,471 121,499 250,374 

*บริษทัยอ่ยจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรตำมงบกำรเงินท่ีบริษทัยอ่ยใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำยของประเทศเวียดนำม 
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11.2 รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั   
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมใน
บริษทัยอ่ยสะสม 

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก 
และช ำระแลว้ 

ก ำไรท่ีแบ่งใหก้บั             
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุม                    
ในบริษทัยอ่ยใน

ระหวำ่งปี 

เงินปันผลจ่ำยใหก้บั                  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมใน

ระหวำ่งปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

Amata City Bienhoa Joint Stock 
Company 10 10 291 259 - 7 47 16 15 29 

Amata Service City Long Thanh 1 
Company Limited 49 - 142 - - - - - - - 

Amata Service City Long Thanh 2 
Company Limited 49 - 214 - - - - - - - 

11.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พนับำท) 
 Amata City Bienhoa                  

Joint Stock Company 
Amata Service City Long 

Thanh 1 Company Limited 
Amata Service City Long 

Thanh 2 Company Limited 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยห์มุนเวียน 1,334,510 546,252 1,592 - 4,608 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,921,894 3,933,407 376,151 - 879,259 - 
หน้ีสินหมุนเวียน 795,977 409,794 73,264 - 425,538 - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,526,232 1,507,552 - - - - 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

 (หน่วย: พนับำท) 
 Amata City Bienhoa                  

Joint Stock Company 
Amata Service City Long 

Thanh 1 Company Limited 
Amata Service City Long 

Thanh 2 Company Limited 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รำยได ้ 952,488 507,855 - - - - 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี  490,146 83,149 (298) - (297) - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (15,762) 28,794 - - - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 474,383 111,943 (298) - (297) - 
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 สรุปรำยกำรกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

(หน่วย: พนับำท) 
 

Amata City Bienhoa  
Joint Stock Company 

Amata Service City 
Long Thanh 1 

Company Limited 

Amata Service City 
Long Thanh 2 

Company Limited 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 486,639 135,332 71,548 - 420,867 - 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (45,914) (8,992) (71,557) - (420,756) - 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (388,325) (159,669) - - - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (6) 1,038 - - - - 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 52,394 (32,291) (9) - 111 - 

11.4 เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2563 Amata City Long Thanh Joint Stock Company (“ACLT”) ไดท้ ำสัญญำกรอบ
ควำมตกลงว่ำด้วยกำรโอนหุ้นใน Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited (“ASCLT 1”) และ 
Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited (“ASCLT 2”) กับบริษทัในประเทศเวียดนำมสอง
แห่ง โดย ACLT จะทยอยโอนหุ้นและรับช ำระเงินค่ำหุ้นตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำภำยในปี 2565                                                          
นอกจำกน้ี ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ำยช ำระเงินมดัจ ำจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน ASCLT 1 และ ASCLT 2 ให้กบั 
ACLT จ ำนวน 70 พนัล้ำนเวียดนำมด่งหรือเทียบเท่ำ 103 ล้ำนบำท ในปัจจุบัน ACLT ได้รับเงินมดัจ ำ
ดงักล่ำวจำกผูซ้ื้อแลว้ทั้งจ ำนวน ซ่ึงไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ACLT ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยหุ้นของ ASCLT 1 และ ASCLT 2 จ ำนวนร้อยละ 49 
กับผูซ้ื้อภำยใต้สัญญำกรอบควำมตกลงว่ำด้วยกำรโอนหุ้นดังกล่ำว ต่อมำเม่ือวนัท่ี 12 เมษำยน 2564  
ACLT ได้โอนหุ้นจ ำนวนร้อยละ 49 ของ ASCLT 1 และ ASCLT 2 ให้กับผู ้ซ้ือ โดย ACLT ได้รับ
ค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 752 พนัลำ้นเวียดนำมด่งหรือเทียบเท่ำ 1,048 ลำ้นบำทจำกผูซ้ื้อ โดยแบ่ง
ช ำระเป็นสองงวด งวดแรกเป็นเงินสดร้อยละ 90 ไดรั้บช ำระในวนัท่ีโอนหุน้จ ำนวน 677 พนัลำ้นเวียดนำม
ด่งหรือเทียบเท่ำ 943 ลำ้นบำทและงวดท่ีสองอีกร้อยละ 10 จ ำนวน 75 พนัลำ้นเวียดนำมด่งหรือเทียบเท่ำ 
105 ลำ้นบำท (มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เป็นจ ำนวน 110 ลำ้นบำท) จะช ำระตำมเง่ือนไข                                  
ท่ีระบุในสัญญำซ้ือขำยหุ้น ลูกหน้ีค่ำหุ้นส่วนท่ีเหลือดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็น “ลูกหน้ีจำกกำรจ ำหน่ำย                    
เงินลงทุนในบริษทัย่อย” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ท ำให้ ACLT มีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน ASCLT 1 
และ ASCLT 2 ลดลงจำกร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออก ฝ่ำยบริหำรได้พิจำรณำว่ำ                                                  
กำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมัญดังกล่ำว ASCLT 1 และ ASCLT 2 ยงัคงเป็นบริษัทย่อยของ ACLT เช่นเดิม                                            
โดยมีรำยละเอียดกลุ่มบริษทับนัทึกส่วนเกินทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อยจำก
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ ำนวน 554 ลำ้นบำทภำยใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
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 รำยกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

รำคำจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,047,603 
หกั: ภำษีท่ีเก่ียวขอ้งบนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม (138,294) 
รำคำจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 909,309 
หกั: ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีถูกปรับปรุง (355,686) 
ส่วนเกินทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 553,623 

 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 8 ตุลำคม 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ ำนวนเงิน 205 
พนัลำ้นเวียดนำมด่งหรือเทียบเท่ำ 300 ลำ้นบำท โดยเงินรับล่วงหน้ำดงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรโอนหุ้น
สำมญัให้กบัผูร่้วมลงทุนของบริษทัยอ่ย ซ่ึงจ ำนวนเงินดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เงินรับจำก
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 มูลค่ำคงเหลือของรำยกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 
สินทรัพย์   
ลูกหน้ีจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 110,177 - 

หนีสิ้น   
เงินรับล่วงหนำ้จำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 300,050 - 
เงินมดัจ ำรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 102,808 30,397 

รวมเงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 402,858 30,397 

11.5 ในระหว่ำงไตรมำสท่ีส่ีของปี 2563 บริษทัฯไดล้งทุนใน Amata City Bienhoa Joint Stock Company เพิ่มเติม
เป็นจ ำนวน 66 ลำ้นบำท โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงกบัโครงสร้ำงผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่ำว 

12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน   

 ตรำสำรทุนท่ีก ำหนดใหว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ไดแ้ก่ Amata Power (Bien Hoa) Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจกำร
โรงไฟฟ้ำในนิคมอุตสำหกรรมของ Amata City Bienhoa Joint Stock Company (“ACBH”) โดย ACBH ถือหุ้น
ในบริษทัดงักล่ำว ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน 112 ลำ้นบำท ซ่ึงกลุ่มบริษทั
พิจำรณำวำ่เป็นกำรลงทุนในเชิงกลยทุธ์และวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 3 ตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม  
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 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทย่อยได้รับเงินปันผลจำกบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันเป็นจ ำนวนเงิน 5 ล้ำนบำท                                   
(2563: จ ำนวน 5 ลำ้นบำท) 

13. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของอสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

พื้นท่ีเพือ่กำร
อุตสำหกรรม 

อำคำร 
โรงงำนและ
สินทรัพยสิ์ทธิ
กำรใชใ้หเ้ช่ำ 

ระบบพื้นฐำน
โทรคมนำคม 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564:      
รำคำทุน 218,291 674,922 3,261 1,642 898,116 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (35,668) (461,223) (1,309) - (498,200) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 24,013 54,435 295 225 78,968 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 206,636 268,134 2,247 1,867 478,884 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563:      
รำคำทุน 215,336 878,459 3,160 1,775 1,098,730 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (26,491) (449,433) (847) - (476,771) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (373) (943) (5) (2) (1,323) 

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

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

13.1 พืน้ท่ีเพ่ือกำรอุตสำหกรรม 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี  188,472 194,033 
ค่ำเส่ือมรำคำระหวำ่งปี (5,849) (5,188) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 24,013 (373) 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 206,636 188,472 
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13.2 อำคำรโรงงำนและสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ให้เช่ำ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี  428,083 492,291 
ซ้ือเพิ่ม - 1 
โอนเขำ้  10,063 11,695 
โอนออก (2,272) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- รำคำตำมบญัชี (182,142) (10,724) 
กำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญำ 13,883 (9,064) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (53,916) (55,173) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 54,435 (943) 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 268,134 428,083 

13.3 ระบบพืน้ฐำนโทรคมนำคม 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี  2,308 2,629 
ค่ำเส่ือมรำคำระหวำ่งปี (356) (316) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 295 (5) 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 2,247 2,308 
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13.4 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 1,773 1,165 
ซ้ือเพิ่ม 1,256 610 
โอนออก (1,387) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 225 (2) 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 1,867 1,773 

มูลค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 
พื้นท่ีเพื่อกำรอุตสำหกรรมและอำคำรโรงงำนใหเ้ช่ำ 2,421 2,439 

มูลค่ำยติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ทั้งน้ี มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยไ์ม่ไดถู้กประเมิน
โดยใช้รำคำซ้ือขำยในตลำด เน่ืองจำกลกัษณะเฉพำะของอสังหำริมทรัพยแ์ละกำรขำดแคลนขอ้มูลเชิง
เปรียบเทียบผูป้ระเมินอิสระจึงใชแ้บบจ ำลองในกำรประเมินมูลค่ำมำใช ้เช่น วิธีกำรเปรียบเทียบโดยตรง 
วิธีค  ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของรำยไดท่ี้เป็นกระแสเงินสด และวิธีคิดผลตอบแทนทำงตรง เป็นตน้ ซ่ึงเป็น
กำรวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 ตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำร
ประเมินดงักล่ำวประกอบดว้ย อตัรำตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำพื้นท่ีวำ่งระยะยำว และอตัรำกำรเติบโต
ของค่ำเช่ำ 
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14. อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 อำคำรและ           
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน สินทรัพยอ่ื์น 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2563 204,905 33,696 8,548 17,526 21,620 286,295 
ซ้ือเพิ่ม 1,043 4,146 548 446 13,428 19,611 
ตดัจ ำหน่ำย (103) - - (1,621) - (1,724) 
โอนไปเป็นสินทรัพยอ่ื์น - - - - (155) (155) 
โอนเขำ้ (ออก) 28,501 - 4,350 - (32,851) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (393) (64) (13) (33) (35) (538) 

31 ธนัวำคม 2563 233,953 37,778 13,433 16,318 2,007 303,489 
ซ้ือเพิ่ม 397 252 225 676 8,392 9,942 
โอนไปเป็นสินทรัพยอ่ื์น - - - - (1,706) (1,706) 
โอนเขำ้ (ออก) 1,870 - 182 - (2,052) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 29,742 4,753 925 2,053 256 37,729 

31 ธนัวำคม 2564  265,962 42,783 14,765 19,047 6,897 349,454 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2563 125,015 25,405 6,724 10,085 - 167,229 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 9,657 3,664 1,274 1,831 - 16,426 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย (103) - - (1,621) - (1,724) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (239) (48) (10) (18) - (315) 

31 ธนัวำคม 2563 134,330 29,021 7,988 10,277 - 181,616 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 13,955 3,056 1,700 2,250 - 20,961 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 17,050 3,637 706 1,283 - 22,676 

31 ธนัวำคม 2564 165,335 35,714 10,394 13,810 - 225,253 

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

31 ธนัวำคม 2564 100,627 7,069 4,371 5,237 6,897 124,201 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
2563 (จ ำนวน 16 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนจำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 16,426 

2564 (จ ำนวน 17 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนจำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 20,961 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

สินทรัพย ์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน    
1 มกรำคม 2563 252 3,282 3,534 
ซ้ือเพิ่ม - 1,068 1,068 
โอนเขำ้ (โอนออก) 4,350 (4,350) - 
31 ธนัวำคม 2563 4,602 - 4,602 
ซ้ือเพิ่ม 85 - 85 

31 ธนัวำคม 2564 4,687 - 4,687 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
1 มกรำคม 2563 191 - 191 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 686 - 686 
31 ธนัวำคม 2563 877 - 877 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 905 - 905 

31 ธนัวำคม 2564 1,782 - 1,782 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    

31 ธนัวำคม 2563 3,725 - 3,725 

31 ธนัวำคม 2564 2,905 - 2,905 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี    

2563 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  686 

2564 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  905 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้
งำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 127 ลำ้นบำท 
(2563: จ ำนวน 90 ลำ้นบำท) 
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15. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิในกำรใช้ที่ดนิ 

 จ ำนวนน้ีเป็นตน้ทุนเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของบริษทัย่อยในประเทศเวียดนำมเพื่อพฒันำท่ีดิน
ดงักล่ำวเป็นนิคมอุตสำหกรรมของบริษทัยอ่ยต่อไป ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนกำรโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
ดังกล่ำวมำเป็นของบริษัทย่อย ทั้ งน้ี ในจ ำนวนน้ีมีเงินจ่ำยล่วงหน้ำ 2,410 ล้ำนบำท (2563: จ ำนวน                    
2,137 ลำ้นบำท) เป็นเงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับสิทธิในกำรใชท่ี้ดินท่ีผำ่นกระบวนกำรกำรประกำศเวนคืนโดย
หน่วยงำนรัฐบำลแลว้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ผูร่้วมลงทุนของบริษทัยอ่ยไดน้ ำเอกสำรสิทธ์ิในกำรใชท่ี้ดินจ ำนวน 646 ลำ้นบำท 
(2563: ไม่มี) ไปใช้ในกำรจดจ ำนองกำรค ้ ำประกันเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส ำหรับกำร
สนบัสนุนเงินลงทุนในกำรเขำ้ซ้ือหุ้นร่วมทุน โดยกำรจดจ ำนองเอกสำรสิทธ์ิในกำรใชท่ี้ดินดงักล่ำวเป็นไป
ตำมสดัส่วนของกำรถือหุน้ของผูร่้วมลงทุนตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 11.4 

16. เงินจ่ำยล่วงหน้ำให้แก่หน่วยงำนรำชกำรเวียดนำม 

 จ ำนวนน้ีเป็นเงินจ่ำยล่วงหน้ำท่ีบริษทัย่อยจ่ำยให้กบัหน่วยงำนรำชกำรของเวียดนำม โดยไดรั้บอนุมติัให้
สำมำรถน ำมำหักกบัค่ำเช่ำท่ีดินท่ีรัฐบำลจะเรียกเก็บกบับริษทัย่อยในอนำคต ซ่ึงปัจจุบนับริษทัย่อยไดรั้บ
ยกเวน้ค่ำเช่ำท่ีดินจนถึงปี 2574 

17. เงินประกนักำรพฒันำโครงกำร 

 จ ำนวนน้ีเป็นเงินประกันท่ีหน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลเวียดนำมเรียกเก็บจำกบริษัทย่อย เพื่อเป็น
หลกัประกันในกำรพฒันำโครงกำร โดยบริษทัจะได้รับเงินประกันดังกล่ำวคืนตำมควำมคืบหน้ำของ
โครงกำร 

18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 จ ำนวนน้ีเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงินของบริษัทฯ ซ่ึงไม่มีหลักทรัพย์ค  ้ ำประกันและ                                   
ครบก ำหนดช ำระคืนเงินต้นทั้ งหมดภำยในเดือนมกรำคม 2565 และเดือนมีนำคม 2565 โดยเงินกู้ยืม
ดงักล่ำวคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.83 และร้อยละ 1.90 ต่อปี 

19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 529 408 - - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 497,989 59,992 - - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 38 85 38 85 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 125,568 23,928 2,894 2,688 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 5,820 4,883 15 - 
รวม 629,944 89,296 2,947 2,773 
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20. เงินกู้ยืมระยะยำว 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) 200,000 400,000 200,000 400,000 
Amata City Bienhoa Joint Stock Company 922,775 1,023,117 - - 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company 1,741,607 2,167,083 - - 
Amata City Halong Joint Stock Company 985,943 26,054 - - 
รวม 3,850,325 3,616,254 200,000 400,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,194,577) (916,949) (200,000) (200,000) 
เงินกูย้มืระยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหน่ึงปี 2,655,748 2,699,305 - 200,000 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2564 มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 3,616,254 400,000 
บวก: กูเ้พิ่ม 1,322,865 - 
หกั: จ่ำยคืนเงินกู ้ (1,342,808) (200,000) 
 ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน/ขำดทุนจำก               
  อตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 254,014 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 3,850,325 200,000 

 บริษทัฯ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 เ งินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรของบริษัทฯมีวงเงินรวม 300 ล้ำนบำท                                
(2563: จ ำนวน 500 ลำ้นบำท) เงินกูย้ืมดงักล่ำวคิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืม                                           
ขั้นต ่ำของธนำคำร (MLR) และมีก ำหนดช ำระเงินตน้เป็นรำยปีและคร่ึงปี ส ำหรับดอกเบ้ียช ำระเป็นประจ ำ
ทุกเดือน และต้องช ำระคืนเงินต้นทั้งหมดภำยในเดือนธันวำคม 2565 (2563: เดือนมีนำคม 2564 และ                                                 
เดือนพฤศจิกำยน 2565) 
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 บริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำรของบริษทัยอ่ยมีวงเงิน 70 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ
จ ำนวน 1,596 พนัลำ้นเวียดนำมด่งและจ ำนวน 2,275 ลำ้นบำท (2563: จ ำนวน 40 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ
จ ำนวน 1,366 พนัลำ้นเวียดนำมด่งและจ ำนวน 2,275 ลำ้นบำท) เงินกูย้มืส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิง
กบัดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืขั้นต ่ำของธนำคำร (MLR) ลบอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำและมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียเป็น
ประจ ำทุกเดือนและช ำระคืนเงินตน้เป็นรำยไตรมำส ซ่ึงตอ้งช ำระคืนเงินตน้ทั้งหมดภำยในเดือนกรกฎำคม 
2566 ถึงเดือนธนัวำคม 2572 (2563: เดือนกรกฎำคม 2566 ถึงเดือนธนัวำคม 2568) 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืมฉบบัดงักล่ำวก ำหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร                            
ตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหน้ีให้เป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯจะไม่น ำทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และ
หุน้ท่ีออกโดยบริษทัยอ่ยท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯไปจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือก่อภำระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบั
บุคคลอ่ืนตลอดอำยุสัญญำเงินกูแ้ละกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัฯจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกธนำคำรก่อน                              
เงินกูย้มืของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company ค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ และ Amata City Bienhoa 
Joint Stock Company ส ำหรับเงินกูย้มืของ Amata City Bienhao Joint Stock Company และ Amata City Halong 
Joint Stock Company ค  ้ำประกนัโดยบริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวของสัญญำเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ ำนวน               
32 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ และจ ำนวน 309 พนัลำ้นเวียดนำมด่ง (2563: จ ำนวน 22 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ)  

21. สัญญำเช่ำ  

21.1 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ  

 กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยมีอำยุสัญญำส ำหรับท่ีดิน  
24 - 50 ปี และยำนพำหนะ 5 ปี 

 ทั้งน้ี ตำมลกัษณะของกำรด ำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะน ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชบ้ำงส่วนโอนให้กบัลูกคำ้ 
เพื่อใช้ประโยชน์ตำมระยะเวลำท่ีเหลือของสัญญำและเก็บค่ำเช่ำตำมอตัรำค่ำเช่ำท่ีรัฐบำลเรียกเก็บจำก                                 
กลุ่มบริษทั ส่งผลให้มีกำรบนัทึกลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำเงินทุนในเง่ือนไขดงักล่ำว ซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้
ส่วนท่ีเหลือประกอบดว้ยสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้ยงัไม่ไดโ้อนใหลู้กคำ้เพื่อใชป้ระโยชน์ และเป็นส่วนหน่ึง
ของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
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ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563       
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน ยำนพำหนะ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 28,982 1,799 30,781 
เพิ่มข้ึน 7,355 - 7,355 
กำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญำเช่ำ (1,529) - (1,529) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (2,022) (647) (2,669) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (52) - (52) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 32,734 1,152 33,886 
โอนออก (15,474) - (15,474) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1,047) (647) (1,694) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 4,117 - 4,117 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 20,330 505 20,835 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยำนพำหนะ 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,799 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (647) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,152 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (647) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 505 

ขอ้มูลรำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้งักล่ำว ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้จดั
ประเภทเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงแสดงรำยละเอียดไวใ้นหมำยเหตุ 13 
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ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 1,495,068 1,209,958 538 1,227 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (1,117,740) (939,070) (10) (49) 

รวม 377,328 270,888 528 1,178 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (24,771) (14,911) (528) (650) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 352,557 255,977 - 528 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563                      
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 270,888 266,020 1,178 1,799 
เพ่ิมข้ึน - 7,355 - - 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 33,914 25,073 38 67 
กำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญำเช่ำ 60,589 (12,456) - - 
จ่ำยค่ำเช่ำ (23,008) (14,627) (688) (688) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 34,945 (477) - - 

ยอดคงเหลือปลำยปี 377,328 270,888 528 1,178 

ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 3,774 647 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 33,914 38 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสั้น 1,600 37 
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ง) อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 จ ำนวน 
25 ลำ้นบำท (2563: จ ำนวน 16 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 1 ลำ้นบำท 2563: จ ำนวน 1 ลำ้นบำท) 
ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสญัญำเช่ำระยะสั้น  

21.2 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ให้เช่ำ 

 กลุ่มบริษทัเขำ้ท ำสญัญำเช่ำเงินทุนส ำหรับท่ีดิน โดยมีอำยสุญัญำระหวำ่ง 24 - 50 ปี  

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำของลูกหน้ี
ภำยใตส้ญัญำเช่ำเงินทุนก่อนคิดลด     
ภำยใน 1 ปี  27,063 17,231 - - 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 114,841 76,801 - - 
มำกกวำ่ 5 ปี 803,535 645,780 - - 

รวม  945,439 739,812 - - 
หกั: ดอกเบ้ียคำ้งรับรอตดับญัชี (659,796) (565,825) - - 
สุทธิ 285,643 173,987 - - 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำเงินทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 
2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 173,987 181,461 - - 
เพิ่มข้ึน 20,986 - - - 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 27,408 20,421 - - 
กำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญำเช่ำ 59,388 (12,114) - - 
รับช ำระค่ำเช่ำ (23,764) (15,391) - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 27,638 (390) - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 285,643 173,987 - - 

 กลุ่มบริษทัเข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงประกอบด้วยอำคำร
ส ำนกังำนและโรงงำน โดยมีอำยสุญัญำระหวำ่ง 23 - 40 ปี  
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 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกกำรให้เช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำน                           
ท่ียกเลิกไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 

ภำยใน 1 ปี 144,523 225,268 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 231,698 379,898 
มำกกวำ่ 5 ปี 55,669 67,617 
รวม 431,890 672,783 

ในระหวำ่งปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำช่วงเป็นจ ำนวนเงิน 266 ลำ้นบำท (2563: จ ำนวน 247                           
ลำ้นบำท) 

22. ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติมให้แก่หน่วยงำนรำชกำรเวียดนำม 

 ในระหว่ำงปี 2563 บริษทัย่อยไดจ่้ำยช ำระค่ำปรับเพิ่มเติมเป็นจ ำนวนเงิน 30 ลำ้นบำท หรือ 22 พนัลำ้น
เวียดนำมด่งใหแ้ก่รัฐบำลกลำงเวียดนำมซ่ึงเป็นค่ำปรับจำกกำรช ำระล่ำชำ้ส ำหรับช่วงระหวำ่งกำรหำรือกบั
หน่วยงำนรำชกำรกลำงของรัฐบำลเวียดนำมเร่ืองขอผอ่นผนัค่ำปรับเพิ่มเติม  

 ทั้งน้ีค่ำปรับดังกล่ำวสืบเน่ืองจำกในปี 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้รับหนังสือทวงถำมจำกหน่วยงำน
รำชกำรทอ้งถ่ินของรัฐบำลเวียดนำมเพื่อเรียกเก็บค่ำปรับส ำหรับกำรน ำส่งค่ำเช่ำท่ีดินล่ำชำ้เป็นจ ำนวนรวม 
319 ลำ้นบำทหรือจ ำนวน 227 พนัลำ้นเวียดนำมด่ง ซ่ึงบริษทัย่อยไดช้ ำระค่ำปรับส ำหรับกำรน ำส่งค่ำเช่ำ
ท่ีดินล่ำชำ้บำงส่วนในปี 2560 เป็นจ ำนวน 97 ลำ้นบำทหรือจ ำนวน 69 พนัลำ้นเวียดนำมด่ง ต่อจำกนั้นไดมี้
ควำมพยำยำมในกำรหำรือกบัตวัแทนหน่วยงำนรำชกำรกลำง ของรัฐบำลเวียดนำม โดยกำรท ำหนงัสือไป
ยงัหน่วยงำนรำชกำรกลำงของรัฐบำลเวียดนำมท่ีเก่ียวขอ้ง กบักำรช ำระค่ำเช่ำท่ีดินเพื่อขอค ำช้ีแจงเก่ียวกบั
หลกักำรนับระยะเวลำในกำรค ำนวณค่ำปรับและขอผ่อนผนัไม่ให้มีกำรคิดค่ำปรับเพิ่มเติม ในระหว่ำงปี 
2561 บริษทัย่อยไดรั้บหนงัสือทวงถำมฉบบัท่ีสองจำกหน่วยงำนรำชกำรทอ้งถ่ินของรัฐบำลเวียดนำมให้
ช ำระค่ำปรับคงเหลือจ ำนวน 222 ลำ้นบำทหรือจ ำนวน 158 พนัลำ้นเวียดนำมด่งในทนัที ฝ่ำยบริหำรของ
กลุ่มบริษทัจึงไดพ้ิจำรณำช ำระเงินค่ำปรับคงเหลือจ ำนวนดงักล่ำวให้กบัหน่วยงำนรำชกำรทอ้งถ่ินของ
รัฐบำลเวียดนำม ซ่ึงในขณะนั้นไม่มีแจง้เพื่อกำรเรียกเก็บค่ำปรับใดๆ เพิ่มจนบริษทัย่อยไดถู้กเรียกเก็บ
ค่ำปรับดงักล่ำวในปี 2563 ภำยหลงัจำกกำรช ำระค่ำปรับดงักล่ำว บริษทัย่อยไดรั้บหนังสือตอบกลบัจำก
หน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลเวียดนำมยืนยนัว่ำในปัจจุบันบริษทัย่อยไม่มีภำระคงค้ำงกับหน่วยงำน
รำชกำรของรัฐบำลเวียดนำมแลว้ 
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23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วย                        
ยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

24. รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

 รำยได้ท่ีคำดว่ำจะรับรู้ส ำหรับภำระท่ียงัปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะมีรำยไดท่ี้รับรู้ในอนำคตส ำหรับภำระท่ีปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน 
(หรือยงัไม่เสร็จส้ินบำงส่วน) ของสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำจ ำนวน 1,777 ล้ำนบำท (2563: จ ำนวน 1,717                            
ลำ้นบำท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัของสญัญำดงักล่ำวเสร็จส้ินภำยใน 1 ปี 

25. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 67,886 68,335 20,234 20,064 
ค่ำนำยหนำ้ 19,350 - - - 
ค่ำสำธำรณูปโภค 1,465 1,709 - - 
ค่ำเช่ำ 5,752 2,914 37 47 
ค่ำเส่ือมรำคำ 6,274 7,950 1,553 1,332 
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ 15,109 14,284 2,426 5,897 
อ่ืน ๆ 39,946 24,961 2,631 3,714 
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26. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 91,281 35,462 - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง 
   ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 95,365 (6,110) - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (42,280) 407 - - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 144,366 29,759 - - 

 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 889,144 9,199 72,712 169,161 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 177,829 1,840 14,542 33,832 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับค่ำใชจ่้ำยตอ้งห้ำม 3,320 5,673 351 402 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (25,055) (7,579) - - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน - - (24,300) (50,075) 
ผลกระทบจำกกำรใชข้ำดทุนทำงภำษี (19,931) - - - 
ผลกระทบจำกผลขำดทุนส ำหรับปี 9,407 26,290 9,407 15,841 
อ่ืน ๆ (1,204) 3,535 - - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 144,366 29,759 - - 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ (459,311) (348,634) - - 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 2,019 2,278 - - 
ค่ำเช่ำท่ีดินคำ้งจ่ำย 19,960 18,477 - - 
อ่ืน ๆ 31,092 17,004 - - 

รวมหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (406,240) (310,875) - - 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯมีรำยกำรผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ ำนวน 278 ล้ำนบำท                           
(2563: จ ำนวน 289 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกบริษทัฯ              
พิจำรณำแลว้เห็นวำ่บริษทัฯอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้
ใชข้ำ้งตน้มำใชป้ระโยชน์ได ้ผลขำดทุนทำงภำษีดงักล่ำวจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ภำยใน                
ปี 2569 

27. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

28. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 6 
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 ขอ้มูลรำยได ้ก ำไรและสินทรัพยร์วมของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 

ส่วนงำนพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์ ส่วนงำนใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น 

ส่วนงำนบริกำร
สำธำรณูปโภค รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รำยได ้ 1,068,728 - 266,161 247,457 223,093 219,289 1,557,982 466,746 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 267,315 - 199,932 172,960 72,071 69,643 539,318 242,603 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รำยไดเ้งินปันผล       4,835 4,670 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน       168,542 - 
ก ำไรจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน       449,893 29,281 
รำยไดอ่ื้น       8,541 6,799 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย       (30,789) (8,532) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร       (124,993) (111,621) 
ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรเวียดนำม      - (30,024) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน      - (15,805) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน       (10,664) (929) 
รำยไดท้ำงกำรเงิน       37,120 26,868 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน       (152,659) (134,111) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้       (144,366) (29,759) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี       744,778 (20,560) 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 

ส่วนงำนพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์ ส่วนงำนใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น 

ส่วนงำนบริกำร
สำธำรณูปโภค รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 1,005,824 423,168 - - - - 1,005,824 423,168 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - - 478,884 620,636 - - 478,884 620,636 
อำคำรและอุปกรณ์ 96,887 99,623 - - 27,314 22,251 124,201 121,874 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์                 
รอกำรพฒันำ - 526,411 - - - - - 526,411 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิในกำรใชท่ี้ดิน 7,242,155 5,195,611 - - - - 7,242,155 5,195,611 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ใหแ้ก่หน่วยงำน  
รำชกำรเวียดนำม 198,100 180,936 - - - - 198,100 180,936 

เงินประกนักำรพฒันำโครงกำร 154,077 136,665 - - - - 154,077 136,665 
สินทรัพยส่์วนกลำง       2,643,691 615,245 

รวมสินทรัพย ์       11,846,932 7,820,546 
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กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศเวียดนำม ดงันั้น รำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่
ในงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

 ในปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 1 รำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,069 ลำ้นบำท ซ่ึง
มำจำกส่วนงำนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์(ปี 2563: ไม่มี) 

29. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ถึง        
ร้อยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนทิสโก ้จ ำกดั 
และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้น
ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2564 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำว                                      
เป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 1 ลำ้นบำท (2563: จ ำนวน 1 ลำ้นบำท) 

30. เงินปันผล 

 เงินปันผลส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

  เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2563 46,745 0.05 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2563  46,745 0.05 

31. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน 13 พันล้ำนเวียดนำมด่ง                                               
(2563: จ ำนวน 21 พนัลำ้นเวียดนำมด่ง) เก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโรงงำนใหเ้ช่ำและระบบระบำยน ้ำ  

32. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

32.1 วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ 
เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยำว กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้เครดิต 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำย
และขั้นตอนในกำรควบคุมสินเช่ืออย่ำงเหมำะสม กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมยอดคงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้ 
อย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกน้ีกำรให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัเป็นกำรให้สินเช่ือแบบไม่กระจุกตวัเน่ืองจำก               
กลุ่มบริษัทมีฐำนลูกค้ำจ ำนวนมำกและหลำกหลำย ดังนั้ น กลุ่มบริษัทจึงไม่คำดว่ำจะเกิดผลขำดทุน                     
ทำงกำรเงินท่ีเป็นสำระส ำคญัโดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคัญอันเก่ียวเน่ืองจำกมีเงินฝำกสถำบันกำรเงินและ                                             
เงินกูย้มืเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเงินฝำกท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 177,194 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ (2563: ไม่มี) และเฉพำะของบริษทัฯ เป็นจ ำนวน 474 ลำ้นเวียดนำมด่ง (2563: จ ำนวน 
601 ลำ้นเวียดนำมด่ง) และบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 20 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ และจ ำนวน 1,062 ลำ้นบำท 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร สินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี                                    
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 

32.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

33. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถึงกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไขทำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกู้ โดยกลุ่มบริษทัได้ปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวตลอดระยะเวลำท่ีรำยงำน  
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.35:1 (2563: 1.75:1) และเฉพำะ
บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.39:1 (2563: 0.43:1) 

34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2565 
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