
 

บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และงบแสดงการเปล่ียนแปลง          
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ          
งบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการ
จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก                                
ผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้           
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 15.2 เก่ียวกบัหน้ีสิน                  
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกเรียกชาํระค่าเช่าท่ีดินเพิ่มเติมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้
ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

สุพรรณี ตริยานนัทกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2560 



ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 304,195             418,158             97,707               216,394             
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน -                         14,400               -                         -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 113,274             128,366             550                    64                      
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย -                         -                         75,000               -                         
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 1,850,572          544,616             -                         -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 37,239               39,902               84                      210                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,305,280          1,145,442          173,341             216,668             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  4 -                         -                         1,785,909          1,771,973          
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71,759               71,759               -                         -                         
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 5 710,039             750,899             -                         -                         
อาคารและอุปกรณ์ 6 127,006             142,549             52                      66                      
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน 7 2,472,206          3,219,309          -                         -                         
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา 19,959               -                         -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 55,383               47,703               54,804               46,871               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,456,352          4,232,219          1,840,765          1,818,910          
รวมสินทรัพย์ 5,761,632          5,377,661          2,014,106          2,035,578          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 88,143               598,019             -                         -                         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 90,046               78,989               52,221               84,283               
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 9 60,000               60,000               60,000               60,000               
รายไดรั้บล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายได้
   ภายในหน่ึงปี 30,795               26,011               -                         -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 23,200               12,211               -                         -                         
ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 10 331,338             334,634             -                         -                         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 623,522             1,109,864          112,221             144,283             
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 9 1,750,720          658,800             160,000             190,000             
เงินมดัจาํการเช่าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 135,840             123,761             -                         -                         
รายไดรั้บล่วงหนา้ 33,396               35,709               -                         -                         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 251,381             266,898             -                         -                         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,111                 5,714                 2,925                 2,528                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,177,448          1,090,882          162,925             192,528             
รวมหนีสิ้น 2,800,970          2,200,746          275,146             336,811             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 935,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 467,500             467,500             467,500             467,500             
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 
      หุน้สามญั 935,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 467,500             467,500             467,500             467,500             
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,117,735          1,117,735          1,117,735          1,117,735          
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 17,931               17,931               17,931               17,931               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 255,738             268,477             135,794             95,601               
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 898,496             1,085,101          -                         -                         
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,757,400          2,956,744          1,738,960          1,698,767          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 203,262             220,171             -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,960,662          3,176,915          1,738,960          1,698,767          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,761,632          5,377,661          2,014,106          2,035,578          

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
(หน่วย: พนับาท)

บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ -                       74,107              -                       -                       
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 114,772           120,082            -                       -                       
กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 42,224             -                       -                       -                       
ดอกเบ้ียรับ 4,379               7,006                553                   2,514                
รายไดอ่ื้น -                       1,039                -                       -                       
รวมรายได้ 161,375           202,234            553                   2,514                
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ -                       24,066              -                       -                       
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 62,594             64,502              -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,529               2,040                -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24,863             24,925              9,284                8,050                
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 20,595             -                       1,588                413                   
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,027               2,570                -                       -                       
รวมค่าใช้จ่าย 114,608           118,103            10,872              8,463                
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 46,767             84,131              (10,319)             (5,949)               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,917)              (8,448)               (2,348)               (8,448)               
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 44,850             75,683              (12,667)             (14,397)             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (6,861)              (16,250)             -                       -                       
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 37,989             59,433              (12,667)             (14,397)             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 32,003             51,980              (12,667)             (14,397)             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,986               7,453                

37,989             59,433              

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 12
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.03                 0.06                  (0.01)                (0.02)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 37,989             59,433              (12,667)             (14,397)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (417)                 -                       -                       -                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (417)                 -                       -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (417)                 -                       -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 37,572             59,433              (12,667)             (14,397)             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 31,621             51,980              (12,667)             (14,397)             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,951               7,453                

37,572             59,433              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 44,725             148,727            -                       -                       
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 231,047           237,724            -                       -                       
รายไดเ้งินปันผล -                       -                       108,701            316,220            
กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 42,224             -                       -                       -                       
ดอกเบ้ียรับ 5,674               15,887              785                   6,697                
รายไดอ่ื้น 2,985               547                   -                       -                       
รวมรายได้ 326,655           402,885            109,486            322,917            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 11,510             47,369              -                       -                       
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 127,159           127,761            -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4,098               4,671                -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 53,982             55,656              15,721              18,191              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 58,223             1,331                1,880                413                   
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,613               4,820                -                       -                       
รวมค่าใช้จ่าย 259,585           241,608            17,601              18,604              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 67,070             161,277            91,885              304,313            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4,512)              (19,935)             (4,943)               (19,935)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 62,558             141,342            86,942              284,378            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (19,697)            (28,635)             -                       -                       
กําไรสําหรับงวด 42,861             112,707            86,942              284,378            

การแบ่งปันกําไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 34,010             98,114              86,942              284,378            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,851               14,593              

42,861             112,707            

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 12
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.04                 0.10                  0.09                  0.30                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กําไรสําหรับงวด 42,861             112,707            86,942              284,378            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (200,353)          (2,980)               -                       -                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (200,353)          (2,980)               -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (200,353)          (2,980)               -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (157,492)          109,727            86,942              284,378            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (152,595)          98,113              86,942              284,378            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (4,897)              11,614              

(157,492)          109,727            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 62,558             141,342            86,942              284,378            
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 46,352             45,514              14                     9                       
   กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (15,393)            -                       -                       -                       
   กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (42,224)            -                       -                       -                       
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (108,701)           (316,220)           
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 397                  397                   397                   397                   
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (409)                 413                   3,312                -                       
   ดอกเบ้ียรับ (5,674)              (15,887)             (785)                 (6,697)               
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4,512               19,935              4,943                19,935              
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 50,119             191,714            (13,878)             (18,198)             
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 30,198             (18,082)             (486)                 1,071                
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (76,155)            (78,457)             -                       -                       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,663               (7,626)               126                   (262)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (7,680)              (154)                 (7,855)               738                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินอ่ืน 20,065             1,216                7,416                (4,724)               
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 19,210             88,611              (14,677)             (21,375)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (24,225)            (15,041)             (78)                   (74)                   
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (5,015)              73,570              (14,755)             (21,449)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 5,962               15,514              786                   6,324                
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงินลดลง 14,400             241,850            -                       -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                       -                       (75,000)             -                       
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       108,701            -                       
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (52,624)            (8,462)               -                       -                       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 56,955             -                       -                       -                       
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (789)                 (1,059)               -                       (13)                   
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดินเพิ่มข้ึน (478,028)          (669,619)           -                       -                       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (454,124)          (421,776)           34,487              6,311                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่าย (35,255)            (21,620)             (42,947)             (21,620)             
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง (509,876)          (702,154)           -                       (711,754)           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,127,639        -                       -                       -                       
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (30,000)            (30,000)             (30,000)             (30,000)             
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (13,936)             -                       
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (46,749)            (140,250)           (46,749)             (140,250)           
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (12,012)            -                       -                       -                       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 493,747           (894,024)           (133,632)           (903,624)           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (143,261)          -                       -                       -                       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (108,653)          (1,242,230)        (113,900)           (918,762)           
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (5,310)              (413)                 (4,787)               -                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 418,158           1,678,776         216,394            1,161,492         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 304,195           436,133            97,707              242,730            

-                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น
ผลต่างจาก ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุ้นที่ออก การแปลงค่า สาํรองสาํหรับ การรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลง รวม รวม ส่วนไดเ้สียที่
และชาํระ ส่วนเกิน งบการเงินที่เป็น การจ่ายโดยใชหุ้้น ภายใตก้ารควบคุม สัดส่วนเงินลงทุน องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เป็นเกณฑ์ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 467,500          1,117,735       5,517                371,325              113,224               22,442              846,331              102,545                  1,084,542            3,046,619         243,445            3,290,064         
กาํไรสาํหรับงวด -                     -                     -                       98,114               -                           -                        -                         -                             -                          98,114              14,593              112,707            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                     -                     -                       -                         (1)                         -                        -                         -                             (1)                        (1)                     (2,979)               (2,980)               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                     -                       98,114               (1)                         -                        -                         -                             (1)                        98,113              11,614              109,727            
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 14) -                     -                     -                       (140,250)            -                           -                        -                         -                             -                          (140,250)           -                       (140,250)           
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                     -                     -                       -                         -                           -                        -                         -                             -                          -                       (32,156)             (32,156)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 467,500          1,117,735       5,517                329,189              113,223               22,442              846,331              102,545                  1,084,541            3,004,482         222,903            3,227,385         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 467,500          1,117,735       17,931              268,477              113,783               22,442              846,331              102,545                  1,085,101            2,956,744         220,171            3,176,915         
กาํไรสาํหรับงวด -                     -                     -                       34,010               -                           -                        -                         -                             -                          34,010              8,851                42,861              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                     -                     -                       -                         (186,605)              -                        -                         -                             (186,605)              (186,605)           (13,748)             (200,353)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                     -                       34,010               (186,605)              -                        -                         -                             (186,605)              (152,595)           (4,897)               (157,492)           
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 14) -                     -                     -                       (46,749)              -                           -                        -                         -                             -                          (46,749)             -                       (46,749)             
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                     -                     -                       -                         -                           -                        -                         -                             -                          -                       (12,012)             (12,012)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2560 467,500          1,117,735       17,931              255,738              (72,822)                22,442              846,331              102,545                  898,496               2,757,400         203,262            2,960,662         

-                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน
และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 467,500                    1,117,735                 5,517                        (8,961)                       1,581,791                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                                - 284,378                    284,378                    
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 14) -                                -                                -                                (140,250)                   (140,250)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2559 467,500                    1,117,735                 5,517                        135,167                    1,725,919                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 467,500                    1,117,735                 17,931                      95,601                      1,698,767                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                86,942                      86,942                      
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 14) -                                -                                -                                (46,749)                     (46,749)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2560 467,500                    1,117,735                 17,931                      135,794                    1,738,960                 
     -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน             
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯ             
ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย และได้จดัทาํข้ึน             
โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีสาํคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหว่างงวด ยกเวน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมระหวา่งกาลขอ้ 4 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                     
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน                  
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน                     
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและ
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว                     
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 17 - 17 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 436 - ร้อยละ 5.30 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 98 4,390 - - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 1,045 990 - - ราคาตลาด 
      
 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 28 - 28 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดเ้งินปันผล - - 108,701 316,220 ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
ดอกเบ้ียรับ - - 436 - ร้อยละ 5.30 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 3,723 4,970 - - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 2,470 2,387 - - ราคาตลาด 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2560 และ วันท่ี                      
31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 33 - - - 

รวม 33 - - - 

ลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Amata City Bienhoa Joint Stock Company - - 436 - 

รวม - - 436 - 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 8)     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 371 382 - - 
รวม 371 382 - - 

เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 8)     
บริษทัใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 19,461 19,458 19,461 19,458 
บริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Amata City Bienhoa Joint Stock Company - - 27,985 61,548 
รวม 19,461 19,458 47,446 81,006 
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เงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2560 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Amata City Bienhoa Joint Stock Company - 75 - 75 

รวม - 75 - 75 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,956 4,134 5,616 1,945 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 427 346 427 346 
รวม 10,383 4,480 6,043 2,291 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,601 10,133 7,782 4,398 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 784 711 784 711 
รวม 15,385 10,844 8,566 5,109 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 33 - - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 55,288 131,652 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 436 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 57,953 12,953 114 64 
รวม 113,274 144,605 550 64 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (16,239) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี - สุทธิ 113,274 128,366 550 64 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 แยกตามอายุหน้ี                    
ท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

อายหุน้ีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน    

2560 
31 ธนัวาคม    

2559 
30 มิถุนายน    

2560 
31 ธนัวาคม     

2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 33 - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 - - - 
กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 44,846 107,450 - - 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 9,399 4,411 - - 
มากกวา่ 3 - 9 เดือน 1,043 3,552 - - 
มากกวา่ 9 - 12 เดือน - - - - 
มากกวา่ 12 เดือน - 16,239 - - 

รวม 55,288 131,652 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (16,239) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 55,288 115,413 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 55,321 115,413 - - 
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4.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบัน  บริษัทฯได้ลงทุนใน  Amata City Long Thanh Joint Stock 
Company และ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company เพิ่มเติมเป็นจาํนวน 3 ลา้นบาท และ
จาํนวน 11 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

5. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 750,899 - 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 52,624 - 
โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  7,103 - 
โอนไปอาคารและอุปกรณ์ (1,830) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี (14,731) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (37,095) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (46,931) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 710,039 - 

6. อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  142,549 66 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 789 - 
โอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1,830 - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (9,257) (14) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8,905) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 127,006 52 

7. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ีดิน 

จาํนวนน้ีเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเพื่อพฒันาท่ีดิน
ดงักล่าวเป็นนิคมอุตสาหกรรมของบริษทัยอ่ยต่อไป ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
ดงักล่าวมาเป็นของบริษทัยอ่ย 
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8. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 371 382 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 51,601 38,485 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 19,461 19,458 47,446 81,006 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,435 19,731 4,621 3,073 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,178 933 154 204 

รวม 90,046 78,989 52,221 84,283 

9. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) 220,000 250,000 220,000 250,000 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company 1,590,720 468,800 - - 

รวม 1,810,720 718,800 220,000 250,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (60,000) (60,000) (60,000) (60,000) 

เงินกูย้มืระยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
   ภายในหน่ึงปี 1,750,720 658,800 160,000 190,000 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวัน ท่ี  30 มิ ถุนายน  2560                    
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 718,800 250,000 
บวก: กูเ้พิ่ม 1,127,639 - 

กาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียน (5,719) - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (30,000) (30,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560 1,810,720 220,000 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมกาํหนดให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ี
ระบุในสญัญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี
ให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯจะไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และหุ้นท่ีออก
โดยบริษทัยอ่ยท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯไปจาํหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืน
ตลอดอายุสัญญาเงินกู ้และการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากธนาคารก่อน เงินกูย้ืมของ 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวน 24                     
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 446,000 ลา้นเวียดนามด่ง และจาํนวน 1,151 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: จาํนวน 24                  
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และจาํนวน 2,275 ลา้นบาท) 

10. ค่าเช่าท่ีดินค้างจ่าย 

จาํนวนน้ีคือค่าเช่าท่ีดินรายปีท่ีบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระค่าเช่าท่ีจะตอ้งจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการของ
รัฐบาลในประเทศเวียดนามสาํหรับท่ีดินท่ีไดมี้การขายและรับเงินค่าเช่าจากผูซ้ื้อแลว้ทั้งจาํนวนตั้งแต่ปี 2547 
ถึงปี 2552 ซ่ึงในระหว่างปี 2559 หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามไดอ้อกประกาศกฎหมายฉบบัใหม่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค่าเช่าท่ีดินท่ีตอ้งนาํส่งแก่รัฐบาล มีผลบงัคบัใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายทั้งจาํนวน
แก่รัฐบาลภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

ต่อมา ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั หน่วยราชการของรัฐบาลเวียดนามไดเ้รียกเก็บค่าเช่าท่ีดินคา้ง
จ่ายดังกล่าวพร้อมทั้ งค่าปรับเพิ่มเติมสําหรับบางสัญญาแลว้ บริษัทย่อยดังกล่าวได้บันทึกผลต่างจาํนวน                     
15 ลา้นบาทสาํหรับทั้งค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายและค่าปรับท่ีเกิดข้ึนจริงมากกว่าจาํนวนท่ีเคยประมาณการไวภ้ายใต้
หวัขอ้ “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร” ในงบกาํไรขาดทุน 

ในปัจจุบนั บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหว่างการเจรจาเพิ่มเติมกบัหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามเก่ียวกบั
การชาํระค่าเช่าท่ีดินส่วนท่ียงัไม่มีการเรียกเกบ็และค่าปรับทั้งหมด 
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11. ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย   
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลสาํหรับงวด 10,0000 10,399 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราวและ      
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,139) 5,851 - - 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 6,861 16,250 - - 
	

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลสาํหรับงวด 35,214 18,759 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราวและ      
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (15,517) 9,876 - - 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 19,697 28,635 - - 

 สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายและ                    
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 หน้ีสินภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราวท่ี เกิดจากกําไรจากการขาย
อสงัหาริมทรัพยท่ี์ยงัไม่รับรู้ทางภาษี 

12. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

13. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ                   
ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงาน                    
ท่ีรายงาน 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์

ส่วนงาน 
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได ้ - 74,107 58,189 58,259 56,583 61,823 114,772 194,189 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน - 50,041 36,484 37,384 15,694 18,196 52,178 105,621 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน: 
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 42,224 -
ดอกเบ้ียรับ 4,379 7,006 
รายไดอ่ื้น - 1,039 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,529) (2,040) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (24,863) (24,925) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (20,595) - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (5,027) (2,570) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,917) (8,448) 

ภาษีเงินได ้ (6,861) (16,250) 

กาํไรสาํหรับงวด 37,989 59,433 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์

ส่วนงาน 
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได ้ 44,725 148,727 118,594 114,722 112,453 123,002 275,772 386,451 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 33,215 101,358 76,134 72,877 27,754 37,086 137,103 211,321 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:   
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 42,224 - 
ดอกเบ้ียรับ 5,674 15,887 
รายไดอ่ื้น 2,985 547 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (4,098) (4,671) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (53,982) (55,656) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (58,223) (1,331) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (4,613) (4,820) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4,512) (19,935) 

ภาษีเงินได ้ (19,697) (28,635) 

กาํไรสาํหรับงวด 42,861 112,707 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14 เงินปันผล 

เงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี สาํหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 46,749 0.05 
รวมเงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 46,749 0.05 

   
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2559 ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 140,250 0.15 
รวมเงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 140,250 0.15 

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 33,699 ลา้นเวียดนามด่ง                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภค (31 ธันวาคม 2559: จาํนวน 103,339                     
ลา้นเวียดนามด่ง) 

15.2 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

 ในระหว่างปี 2559 หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบ                     
ท่ีนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายชาํระค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายส่วนเดิมตามท่ีได้กล่าวไวใ้น     
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 10 แลว้ บริษทัยอ่ยยงัมีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินเพิ่มเติม
สําหรับท่ีดินท่ีไดมี้การขายและรับเงินค่าเช่าจากผูซ้ื้อเต็มจาํนวนแลว้ ทั้งน้ี วิธีการและขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้น   
การคาํนวณจะถูกประกาศเพิ่มเติมในภายหลงัโดยหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามภายใตก้ฎหมาย
ดงักล่าว 

 ในปัจจุบัน หน่วยงานดังกล่าวได้ประกาศและเรียกเก็บค่าเช่าท่ีดินเพิ่มเติมและค่าปรับจากบริษัทย่อย
ดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวน 4 สัญญาจากทั้งหมด 9 สัญญา บริษทัย่อยดงักล่าวไดบ้นัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 10 แลว้ 

 สําหรับค่าเช่าท่ีดินเพิ่มเติมของสัญญาท่ีเหลือ หน่วยงานดงักล่าวยงัไม่ไดอ้อกประกาศหรือขอ้กาํหนดใด
เพิ่มเติม ทาํให้ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไม่สามารถประมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ                    
จึงยงัมิไดบ้นัทึกหน้ีสินสาํหรับค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายส่วนเพิ่มสาํหรับท่ีดินส่วนดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

16. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 
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