
 

บริษทั อมตะ วเีอน็ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลง          
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ          
งบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั อมตะ วเีอน็ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั อมตะ วเีอ็น จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำร
จดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำก                                
ผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้           
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 15.2 เก่ียวกบัหน้ีสิน                  
ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรถูกเรียกช ำระค่ำเช่ำท่ีดินเพิ่มเติมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้ห้
ขอ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

สุพรรณี ตริยำนนัทกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกำยน 2560 



ณ วันท ี30 กนัยายน 2560

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 957,183              418,158              97,704                216,394              

เงินลงทุนชวัคราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน -                         14,400                -                         -                         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 136,601              128,366              1,722                  64                       

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 2 -                         -                         74,250                -                         

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 518,184              544,616              -                         -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 49,806                39,902                168                     210                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,661,774           1,145,442           173,844              216,668              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  4 -                         -                         1,785,909           1,771,973           

เงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 71,759                71,759                -                         -                         

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 5 696,457              750,899              -                         -                         

อาคารและอุปกรณ์ 6 122,337              142,549              38                       66                       

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชที้ดิน 7 2,203,817           3,219,309           -                         -                         

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา 1,723,547           -                         -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 56,960                47,703                56,482                46,871                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,874,877           4,232,219           1,842,429           1,818,910           

รวมสินทรัพย์ 6,536,651           5,377,661           2,016,273           2,035,578           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



ณ วันท ี30 กนัยายน 2560

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 88,143                598,019              -                         -                         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 8 114,272              78,989                54,175                84,283                

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 40,000                -                         40,000                -                         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 9 91,274                60,000                60,000                60,000                

รายไดรั้บล่วงหนา้ทีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายได้

   ภายในหนึงปี 27,945                26,011                -                         -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 22,203                12,211                -                         -                         

ค่าเช่าทีดินคา้งจ่าย 10 144,915              334,634              -                         -                         

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 528,752              1,109,864           154,175              144,283              

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 9 2,382,239           658,800              130,000              190,000              

เงินมดัจาํการเช่าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 145,625              123,761              -                         -                         

รายไดรั้บล่วงหนา้ 39,671                35,709                -                         -                         

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 289,501              266,898              -                         -                         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 6,310                  5,714                  3,125                  2,528                  

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 2,863,346           1,090,882           133,125              192,528              

รวมหนสิีน 3,392,098           2,200,746           287,300              336,811              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



ณ วันท ี30 กนัยายน 2560

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

      หุน้สามญั 935,000,000 หุ้น 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 419,826              268,477              125,807              95,601                

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 897,405              1,085,101           -                         -                         

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,920,397           2,956,744           1,728,973           1,698,767           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 224,156              220,171              -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,144,553           3,176,915           1,728,973           1,698,767           

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,536,651           5,377,661           2,016,273           2,035,578           

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

กรรมการ

บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 333,824           24,265             -                       -                       

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภค 114,241           114,699           -                       -                       

ดอกเบียรับ 2,058               5,197               999                  4,504               

รายไดอื้น 2,696               2,010               -                       -                       

รวมรายได้ 452,819           146,171           999                  4,504               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 89,237             3,626               -                       -                       

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภค 60,980             62,483             -                       -                       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,752               1,452               -                       -                       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22,408             18,652             7,037               6,571               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 35,751             3,580               1,583               3,176               

ค่าใชจ่้ายอืน -                       6,975               -                       -                       

รวมค่าใช้จ่าย 211,128           96,768             8,620               9,747               

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 241,691           49,403             (7,621)              (5,243)              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,797)              (7,927)              (2,366)              (4,357)              

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 238,894           41,476             (9,987)              (9,600)              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (53,790)            (7,272)              -                       -                       

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 185,104           34,204             (9,987)              (9,600)              

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 164,088           29,486             (9,987)              (9,600)              

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 21,016             4,718               

   185,104           34,204             

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 12

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.18                 0.03                 (0.01)                (0.01)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วีเอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 185,104           34,204             (9,987)              (9,600)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,213)              (99,849)            -                       -                       

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,213)              (99,849)            -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (1,213)              (99,849)            -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 183,891           (65,645)            (9,987)              (9,600)              

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 162,997           (62,745)            (9,987)              (9,600)              

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,894             (2,900)              

   183,891           (65,645)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วีเอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 378,549           172,992           -                       -                       

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภค 345,288           352,423           -                       -                       

รายไดเ้งินปันผล -                       -                       108,701           316,220           

กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 42,069             -                       -                       -                       

ดอกเบียรับ 7,732               21,084             1,784               11,201             

รายไดอื้น 4,946               2,557               -                       -                       

รวมรายได้ 778,584           549,056           110,485           327,421           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 100,747           50,995             -                       -                       

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภค 188,139           190,244           -                       -                       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 6,850               6,123               -                       -                       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 76,390             74,308             22,758             24,762             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 93,974             4,911               3,463               3,589               

ค่าใชจ่้ายอืน 3,723               11,795             -                       -                       

รวมค่าใช้จ่าย 469,823           338,376           26,221             28,351             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 308,761           210,680           84,264             299,070           

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (7,309)              (27,862)            (7,309)              (24,292)            

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 301,452           182,818           76,955             274,778           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (73,487)            (35,907)            -                       -                       

กาํไรสําหรับงวด 227,965           146,911           76,955             274,778           

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 198,098           127,600           76,955             274,778           

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 29,867             19,311             

   227,965           146,911           

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 12

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.21                 0.14                 0.08                 0.29                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วีเอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

กาํไรสําหรับงวด 227,965           146,911           76,955             274,778           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (201,566)          (102,829)          -                       -                       

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (201,566)          (102,829)          -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (201,566)          (102,829)          -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 26,399             44,082             76,955             274,778           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,402             35,368             76,955             274,778           

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 15,997             8,714               

   26,399             44,082             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วีเอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 301,452           182,818           76,955             274,778           

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคา 68,514             66,323             28                    16                    

   กลบัรายการค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (15,337)            -                       -                       -                       

   กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (42,069)            -                       -                       -                       

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (108,701)          (316,220)          

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 596                  596                  596                  596                  

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 34,572             1,423               4,932               5,687               

   ดอกเบียรับ (7,732)              (21,084)            (1,784)              (11,201)            

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 7,309               27,862             7,309               24,292             

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 347,305           257,938           (20,665)            (22,052)            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6,814               5,686               (1,658)              -                       

   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 19,334             (113,981)          -                       -                       

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (9,904)              (10,774)            122                  (271)                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (9,257)              (38,566)            (9,611)              267                  

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง) 

   เจา้หนีการคา้และหนีสินอืน (128,900)          (16,209)            9,391               (11,531)            

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 225,392           84,094             (22,421)            (33,587)            

   จ่ายภาษีเงินได้ (40,893)            (26,567)            (79)                   (74)                   

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 184,499           57,527             (22,500)            (33,661)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ วีเอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 8,020               17,278             1,784               7,395               

เงินลงทุนชวัคราว - เงินฝากสถาบนัการเงินลดลง 14,400             227,900           -                       -                       

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย -                       -                       750                  -                       

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ยเพมิขึน -                       -                       (75,000)            (697,065)          

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       108,701           316,220           

ซืออสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (809)                 (18,411)            -                       -                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 56,800             -                       -                       -                       

ซืออาคารและอุปกรณ์ (56,520)            (1,227)              -                       (54)                   

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชที้ดินเพมิขึน (652,076)          (1,384,142)       -                       -                       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (630,185)          (1,158,602)       36,235             (373,504)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบียจ่าย (62,319)            (29,568)            (45,333)            (25,998)            

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินลดลง (509,876)          (329,889)          -                       (329,889)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 40,000             -                       40,000             -                       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,787,446        454,150           -                       -                       

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (60,000)            (60,000)            (60,000)            (60,000)            

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (13,936)            -                       

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (46,749)            (140,250)          (46,749)            (140,250)          

เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (12,012)            (32,156)            -                       -                       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 1,136,490        (137,713)          (126,018)          (556,137)          

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (144,473)          (81,829)            -                       -                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 546,331           (1,320,617)       (112,283)          (963,302)          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง

   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (7,306)              (1,423)              (6,407)              (1,492)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 418,158           1,678,776        216,394           1,161,492        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 957,183           356,736           97,704             196,698           

-                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วีเอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอนื

ผลตา่งจาก ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุน้ทีออก การแปลงค่า สาํรองสาํหรับ การรวมกิจการ การเปลียนแปลง รวม รวม ส่วนไดเ้สียที

และชาํระ ส่วนเกิน งบการเงินทเีป็น การจ่ายโดยใชหุ้น้ ภายใตก้ารควบคุม สัดส่วนเงินลงทุน องคป์ระกอบอนื ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เป็นเกณฑ์ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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 -                       -                       -                         127,600               -                             -                          -                           -                                -                            127,600             19,311               146,911             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                       -                       -                         -                           (92,232)                 -                          -                           -                                (92,232)                 (92,232)              (10,597)              (102,829)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                         127,600               (92,232)                 -                          -                           -                                (92,232)                 35,368               8,714                 44,082               

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 14) -                       -                       -                         (140,250)             -                             -                          -                           -                                -                            (140,250)            -                         (140,250)            

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                         -                           -                             -                          -                           -                                -                            -                         (32,156)              (32,156)              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2559 467,500           1,117,735        5,517                 358,675               20,992                   22,442                846,331               102,545                    992,310                2,941,737          220,003             3,161,740          

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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 -                       -                       -                         198,098               -                             -                          -                           -                                -                            198,098             29,867               227,965             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                       -                       -                         -                           (187,696)               -                          -                           -                                (187,696)               (187,696)            (13,870)              (201,566)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                         198,098               (187,696)               -                          -                           -                                (187,696)               10,402               15,997               26,399               

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 14) -                       -                       -                         (46,749)               -                             -                          -                           -                                -                            (46,749)              -                         (46,749)              

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                         -                           -                             -                          -                           -                                -                            -                         (12,012)              (12,012)              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30  กันยายน 2560 467,500           1,117,735        17,931               419,826               (73,913)                 22,442                846,331               102,545                    897,405                2,920,397          224,156             3,144,553          

-                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม

บริษัท อมตะ วีเอน็ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2559 467,500                     1,117,735                  5,517                         (8,961)                        1,581,791                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                                 - 274,778                     274,778                     

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 14) -                                 -                                 -                                 (140,250)                    (140,250)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 467,500                     1,117,735                  5,517                         125,567                     1,716,319                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 467,500                     1,117,735                  17,931                       95,601                       1,698,767                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 76,955                       76,955                       

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 14) -                                 -                                 -                                 (46,749)                      (46,749)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 467,500                     1,117,735                  17,931                       125,807                     1,728,973                  

     -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน                                
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯ                       
ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย และได้จดัท าข้ึน                             
โดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด ยกเวน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมระหวา่งกาลขอ้ 4 

1.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                               
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน                  
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน                               
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและ
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว                                      
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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1.4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 999 4,473 ร้อยละ 5.00 และ 5.30 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 580 649 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 999 1,514 - - ราคาตลาด  
ดอกเบ้ียจ่าย 30 - 30 - ร้อยละ 2.75 ต่อปี 

      
 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ ่      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 28 - 28 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดเ้งินปันผล - - 108,701 316,220 ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
ดอกเบ้ียรับ - - 1,435 4,473 ร้อยละ 5.00 และ 5.30 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 4,303 5,619 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 3,469 3,901 - - ราคาตามตลาด  
ดอกเบ้ียจ่าย 30 - 30 - ร้อยละ 2.75 ต่อปี 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี  30 กันยายน 2560 และ วันท่ี                                 
31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 32 - - - 
รวม 32 - - - 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Amata City Bienhoa Joint Stock Company - - 1,433 - 
รวม - - 1,433 - 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 355 382 - - 
รวม 355 382 - - 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทัใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 19,443 19,458 19,443 19,458 
บริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Amata City Bienhoa Joint Stock Company - - 29,719 61,548 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั 15 - 15 - 
บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วสิ จ ากดั 15 - 15 - 
รวม 19,473 19,458 49,192 81,006 
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เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี                              
30 กันยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าว                       
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2560 
 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั - 20,000 - 20,000 
บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วสิ จ ากดั - 20,000 - 20,000 
รวม - 40,000 - 40,000 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2560 
 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Amata City Bienhoa Joint Stock Company - 75,000 (750) 74,250 
รวม - 75,000 (750) 74,250 
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คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อย               
มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,043 7,625 3,633 1,934 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 636 141 636 141 
รวม 4,679 7,766 4,269 2,075 

     
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,644 17,758 11,415 6,332 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,420 455 1,420 455 
รวม 20,064 18,213 12,835 6,787 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 32 - - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 57,784 131,652 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 1,433 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 78,785 12,953 289 64 
รวม 136,601 144,605 1,722 64 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (16,239) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี - สุทธิ 136,601 128,366 1,722 64 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้า ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 แยกตามอายุหน้ี                                
ท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
อายหุน้ีคา้งช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน    
2560 

31 ธนัวาคม    
2559 

30 กนัยายน    
2560 

31 ธนัวาคม     
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 32 - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32 - - - 

กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกัน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 42,876 107,450 - - 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 14,083 4,411 - - 
มากกวา่ 3 - 9 เดือน 825 3,552 - - 
มากกวา่ 9 - 12 เดือน - - - - 
มากกวา่ 12 เดือน - 16,239 - - 

รวม 57,784 131,652 - - 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (16,239) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 57,784 115,413 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 57,816 115,413 - - 

4.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ลงทุนใน Amata City Long Thanh Joint Stock Company 
และ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company เพิ่มเติมเป็นจ านวน 3 ลา้นบาท และจ านวน 11 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

5. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 750,899 - 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 56,520 - 
โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  7,098 - 
โอนไปอาคารและอุปกรณ์ (1,830) - 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี (14,731) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (54,568) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (46,931) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560 696,457 - 

6. อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560  142,549 66 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 809 - 
โอนมาจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1,830 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (13,946) (28) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8,905) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560 122,337 38 

7. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิในกำรใช้ทีด่ิน 

จ านวนน้ีเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเพื่อพฒันาท่ีดิน
ดงักล่าวเป็นนิคมอุตสาหกรรมของบริษทัยอ่ยต่อไป ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
ดงักล่าวมาเป็นของบริษทัยอ่ย 
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8.  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 355 382 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 54,754 38,485 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 19,473 19,458 49,192 81,006 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 35,453 19,731 4,850 3,073 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,237 933 133 204 
รวม 114,272 78,989 54,175 84,283 

9. เงินกู้ยืมระยะยำว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) 190,000 250,000 190,000 250,000 
Amata City Bienhoa Joint Stock Company 140,891 - - - 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company 2,142,622 468,800 - - 
รวม 2,473,513 718,800 190,000 250,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (91,274) (60,000) (60,000) (60,000) 
เงินกูย้ืมระยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี 2,382,239 658,800 130,000 190,000 
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การเป ล่ียนแปลงของบัญ ชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวัน ท่ี  30 กันยายน 2560                             
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 718,800 250,000 
บวก: กูเ้พ่ิม 1,787,446 - 

ขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียน 27,267 - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (60,000) (60,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560 2,473,513 190,000 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมก าหนดให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ี
ระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี
ให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯจะไม่น าทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และหุ้นท่ีออก
โดยบริษทัยอ่ยท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืน
ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ และการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯจะตอ้งได้รับอนุมติัจากธนาคารก่อน เงินกู้ยืมของ 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company ค  ้ าประกันโดยบริษัทฯ และ Amata City Bienhoa Joint Stock 
Company 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษทัย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน 7                        
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 652,072 ล้านเวียดนามด่ง และจ านวน 641 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: จ  านวน 57                             
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และจ านวน 2,275 ลา้นบาท) 

10. ค่ำเช่ำทีด่ินค้ำงจ่ำย 

 จ านวนน้ีคือค่าเช่าท่ีดินรายปีท่ีบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระค่าเช่าท่ีจะตอ้งจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการของ
รัฐบาลในประเทศเวียดนามส าหรับท่ีดินท่ีไดมี้การขายและรับเงินค่าเช่าจากผูซ้ื้อแลว้ทั้งจ  านวนตั้งแต่ปี 2547 
ถึงปี 2552 ซ่ึงในระหวา่งปี 2559 หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามไดอ้อกประกาศกฎหมายฉบบัใหม่
ท่ีเก่ียวข้องกับค่าเช่าท่ีดินท่ีต้องน าส่งแก่รัฐบาล มีผลบังคบัให้บริษัทย่อยต้องช าระค่าเช่าท่ีดินค้างจ่าย                        
ทั้งจ  านวนแก่รัฐบาลภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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 การเคล่ือนไหวของบญัชีค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 
2559 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 
ยอดคงเหลือต้นงวด 334,634 93,075 
บนัทึกประมาณการหน้ีสินเพิ่มเติมระหวา่งงวด 15,171 - 
จ่ายช าระระหวา่งงวด (184,087) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (20,803) (2,749) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 144,915 90,326 

ในไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามไดป้ระกาศและเรียกเก็บค่าเช่าท่ีดินและ
ค่าปรับส าหรับบางสัญญาจ านวน 161 ล้านบาท จากบริษทัย่อยดงักล่าวแล้ว ซ่ึงบริษทัย่อยได้บนัทึกผลต่าง                  
ท่ีเกิดข้ึนจากการตั้งประมาณการหน้ีสินต ่าไปจ านวน 15 ลา้นบาทเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 

ต่อมา ในระหว่างไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนั หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามไดเ้รียกเก็บค่าเช่าท่ีดิน
และค่าปรับจ านวน 363 ลา้นบาท ส าหรับสัญญาอ่ืนๆเพิ่มเติมจากไตรมาสท่ีสอง บริษทัยอ่ยไดท้  าการเจรจากบั
หน่วยงานราชการดงักล่าวและจ่ายช าระเงินแก่หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามเพียงแค่ส่วนของค่าเช่า
ท่ี ดินค้างจ่ายจ านวน 184 ล้านบาทเท่านั้ น อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยย ังไม่ได้ท  าการจ่ายช าระค่าปรับ                    
ท่ี เก่ียวข้องตามท่ีได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล ข้อ 15.2                   
เร่ือง หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

11. ภำษีเงินได้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย   
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลส าหรับงวด 15,670 16,284 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราวและ     
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 38,120 (9,012) - - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 53,790 7,272 - - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลส าหรับงวด 50,884 35,043 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราวและ    
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 22,603 864 - - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 73,487 35,907 - - 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากค่าเช่าท่ีดินค้างจ่ายและ                               
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 หน้ี สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราวท่ี เกิดจากก าไรจากการขาย
อสังหาริมทรัพยท่ี์ยงัไม่รับรู้ทางภาษี 

12. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

13. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ                   
ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน                                                     
ท่ีรายงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงานพฒันา 
อสงัหาริมทรัพย ์

ส่วนงาน 
ให้เช่าทรัพยสิ์น 

ส่วนงานบริการ 
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได ้ 333,824 24,265 59,396 56,637 54,845 58,062 448,065 138,964 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 244,587 20,639 38,152 36,497 15,109 15,719 297,848 72,855 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
ดอกเบ้ียรับ       2,058 5,197 
รายไดอ่ื้น       2,696 2,010 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (2,752) (1,452) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (22,408) (18,652) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน       (35,751) (3,580) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน       - (6,975) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (2,797) (7,927) 

ภาษีเงินได ้       (53,790) (7,272) 

ก าไรส าหรับงวด       185,104 34,204 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงานพฒันา 
อสงัหาริมทรัพย ์

ส่วนงาน 
ให้เช่าทรัพยสิ์น 

ส่วนงานบริการ 
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได ้ 378,549 172,992 177,990 171,359 167,298 181,064 723,837 525,415 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 277,802 121,997 114,286 109,374 42,863 52,805 434,951 284,176 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน       42,069 - 
ดอกเบ้ียรับ       7,732 21,084 
รายไดอ่ื้น       4,946 2,557 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (6,850) (6,123) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (76,390) (74,308) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน       (93,974) (4,911) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน       (3,723) (11,795) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (7,309) (27,862) 

ภาษีเงินได ้       (73,487) (35,907) 

ก าไรส าหรับงวด       227,965 146,911 
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14 เงินปันผล 

เงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี ส าหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 46,749 0.05 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 46,749 0.05 

   
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 2559 ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 140,250 0.15 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 140,250 0.15 

15. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

15.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 84,199 ล้านเวียดนามด่ง                            
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภค (31 ธันวาคม 2559: จ านวน 103,339 
ลา้นเวยีดนามด่ง)  

15.2 หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ในระหว่างปี 2559 หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบ                                        
ท่ีนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายช าระค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายส่วนเดิมแลว้ บริษทัยอ่ยยงัมีภาระ
ตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินเพิ่มเติมส าหรับท่ีดินท่ีไดมี้การขายและรับเงินค่าเช่าจากผูซ้ื้อเตม็จ านวนแลว้ 

ทั้งน้ี ค่าปรับเพิ่มเติมท่ีหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามค านวณและเรียกเก็บส าหรับการน าส่งค่าเช่า
ท่ีดินล่าชา้เป็นจ านวนรวม 341 ลา้นบาทนั้นเป็นการค านวณยอ้นหลงัตั้งแต่ช่วงท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บช าระค่าเช่า                                                                           
จากผูซ้ื้อจนถึงปัจจุบนั ซ่ึง ณ ขณะนั้นไม่ไดมี้ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายใดห้ามไม่ให้มีการเก็บค่าเช่าจากผูซ้ื้อ                             
ทั้งจ  านวน และไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดวา่หากบริษทัยอ่ยเรียกเก็บค่าเช่าจากผูซ้ื้อทั้งจ  านวนจะตอ้งน าส่งหน่วยงาน
ราชการของรัฐบาลเวยีดนามในทนัที 

ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยมีความเห็นวา่จ านวนเงินค่าปรับท่ีหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวยีดนามเรียกเก็บ
ควรค านวณโดยเร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าส่งค่าเช่าทั้งจ  านวนแก่หน่วยงานราชการ
ของรัฐบาลเวียดนามมีผลใชบ้งัคบัเท่านั้น ซ่ึงยอดคงเหลือในบญัชีค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายเดิมจ านวน 145 ลา้นบาท
นั้นเพียงพอแลว้หากมีการค านวณค่าปรับเงินเพิ่มตามหลกัการดงักล่าว บริษทัยอ่ยจึงยงัมิไดบ้นัทึกผลต่างท่ี
เกิดข้ึนจ านวน 196 ลา้นบาทเพิ่มเติมไวใ้นบญัชี 
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ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมกบัตวัแทนหน่วยงานราชการของรัฐบาล
เวียดนาม และไดท้  าหนงัสือหารือไปยงัหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการช าระ
ค่าเช่าท่ีดินเพื่อขอ  ค าช้ีแจงเก่ียวกบัหลกัการนบัระยะเวลาในการค านวณค่าปรับ และขอผ่อนผนัไม่ให้มี
การคิดค่าปรับเพิ่มเติมระหว่างการเจรจาดงักล่าวแล้ว แต่ยงัไม่ไดรั้บหนังสือตอบกลบัจากทางหน่วยงาน
ราชการของรัฐบาลเวยีดนามท่ีเก่ียวขอ้ง 

16. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 
2560 
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