
 

บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน)               
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำม
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 13.2 เก่ียวกบัหน้ีสิน                  
ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรถูกเรียกช ำระค่ำเช่ำท่ีดินเพิ่มเติมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้ห้
ขอ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

สุพรรณี ตริยำนนัทกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภำคม 2561 



ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 617,647             626,192             24,996               77,962               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 205,049             165,646             270,873             2,881                 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 421,358             399,655             -                         -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 39,778               44,205               39                      52                      
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,283,832          1,235,698          295,908             80,895               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  4 -                         -                         1,802,585          1,788,344          
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71,759               71,759               -                         -                         
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 5 694,126             696,969             -                         -                         
อาคารและอุปกรณ์ 6 113,218             119,859             81                      38                      
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 7 190,756             195,004             -                         -                         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน 8 3,756,993          3,717,024          -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 63,255               59,835               62,644               59,483               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,890,107          4,860,450          1,865,310          1,847,865          
รวมสินทรัพย์ 6,173,939          6,096,148          2,161,218          1,928,760          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 118,430             128,202             27,731               26,525               
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 10 244,083             118,536             60,000               60,000               
รายไดรั้บล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายได้
   ภายในหน่ึงปี 33,606               23,193               -                         -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,063               2,737                 -                         -                         
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 413,182             272,668             87,731               86,525               
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 10 2,110,585          2,237,051          100,000             130,000             
เงินมดัจาํการเช่าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 115,503             135,321             -                         -                         
รายไดรั้บล่วงหนา้ 25,195               25,580               -                         -                         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 331,068             297,177             -                         -                         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,750               10,695               3,876                 3,709                 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 2,593,101          2,705,824          103,876             133,709             
รวมหน้ีสิน 3,006,283          2,978,492          191,607             220,234             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(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             
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
      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          
ส่วนเกินทุนอ่ืน 971,318             971,318             -                         -                         
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21,431               21,431               21,431               21,431               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 719,629             586,762             362,945             101,860             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (345,062)            (278,467)            -                         -                         
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,952,551          2,886,279          1,969,611          1,708,526          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 215,105             231,377             -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,167,656          3,117,656          1,969,611          1,708,526          
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,173,939          6,096,148          2,161,218          1,928,760          

-                         -                         -                     -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 316,030            45,216              -                        -                        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 107,035            116,275            -                        -                        
รายไดเ้งินปันผล 4 -                        -                        269,182            108,701            
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 29,883              -                        -                        -                        
ดอกเบ้ียรับ 2,681                1,295                91                     232                   
รายไดอ่ื้น 3,822                4,271                486                   -                        
รวมรายได้ 459,451            167,057            269,759            108,933            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 78,395              11,636              -                        -                        
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 54,803              64,565              -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,014                2,569                -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30,907              29,119              6,685                6,437                
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 77,828              37,628              -                        292                   
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -                        14                     -                        -                        
รวมค่าใช้จ่าย 243,947            145,531            6,685                6,729                
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 215,504            21,526              263,074            102,204            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,673)              (3,818)              (1,989)              (2,595)              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 211,831            17,708              261,085            99,609              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (59,939)            (12,836)            -                        -                        
กําไรสําหรับงวด 151,892            4,872                261,085            99,609              

การแบ่งปันกําไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 132,867            2,007                261,085            99,609              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 19,025              2,865                

151,892            4,872                

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.142                0.002                0.279                0.107                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับงวด 151,892            4,872                261,085            99,609              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (69,106)            (199,936)          -                        -                        
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (69,106)            (199,936)          -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (69,106)            (199,936)          -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 82,786              (195,064)          261,085            99,609              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 66,272              (184,216)          261,085            99,609              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 16,514              (10,848)            

82,786              (195,064)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 211,831            17,708              261,085            99,609              
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 19,264              23,384              7                       7                       
   กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (29,883)            -                        -                        -                        
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (269,182)          (108,701)          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 167                   199                   167                   199                   
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง 31,192              37,628              669                   292                   
   ดอกเบ้ียรับ (2,681)              (1,295)              (91)                   (232)                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,673                3,818                1,989                2,595                
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 233,563            81,442              (5,356)              (6,231)              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (39,403)            16,859              1,191                -                        
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (17,455)            (23,184)            -                        -                        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,427                15,188              13                     76                     
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,419)              (11,535)            (3,161)              (11,610)            
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินอ่ืน (51,138)            (7,194)              1,390                14,807              
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 126,575            71,576              (5,923)              (2,958)              
   จ่ายภาษีเงินได้ (11,722)            (29,676)            -                        (78)                   
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 114,853            41,900              (5,923)              (3,036)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 2,681                1,582                91                     232                   
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงินลดลง -                        8,700                -                        -                        
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (41,723)            (43,728)            -                        -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 44,870              -                        -                        -                        
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (647)                 -                        (50)                   -                        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดินลดลง (เพิ่มข้ึน) (15,087)            49,186              -                        -                        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (9,906)              15,740              41                     232                   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่าย (29,004)            (19,091)            (1,991)              (4,992)              
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง -                        (509,876)          -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                        738,502            -                        -                        
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (34,284)            (30,000)            (30,000)            (30,000)            
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (14,241)            (13,936)            
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (63,288)            179,535            (46,232)            (48,928)            
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (52,195)            (142,774)          -                        -                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (10,536)            94,401              (52,114)            (51,732)            
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,991                (29,096)            (852)                 (4,139)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 626,192            418,158            77,962              216,394            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 617,647            483,463            24,996              160,523            

-                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

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

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินทุนจาก ผลต่างจาก ส่วนของผูม้ี
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก การรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลง การแปลงค่า รวม ส่วนไดเ้สียที่

ที่ออกและชาํระ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใชหุ้น้ ภายใตก้ารควบคุม สดัส่วนเงินลงทุน รวม งบการเงินที่เป็น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม
เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั เป็นเกณฑ์ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ส่วนเกินทุนอื่น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 467,500           1,117,735                22,442                   846,331                 102,545                 971,318                 17,931               268,477               113,783                 2,956,744          220,171             3,176,915          
กาํไรสาํหรับงวด -                       -                              -                             -                             -                            -                            -                         2,007                   -                             2,007                 2,865                 4,872                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                              -                             -                             -                            -                            -                         -                           (186,223)                (186,223)            (13,713)              (199,936)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                              -                             -                             -                            -                            -                         2,007                   (186,223)                (184,216)            (10,848)              (195,064)            
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                       -                              -                             -                             -                            -                            -                         -                           -                             -                         (12,011)              (12,011)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 467,500           1,117,735                22,442                   846,331                 102,545                 971,318                 17,931               270,484               (72,440)                  2,772,528          197,312             2,969,840          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 467,500           1,117,735                22,442                   846,331                 102,545                 971,318                 21,431               586,762               (278,467)                2,886,279          231,377             3,117,656          
กาํไรสาํหรับงวด -                       -                              -                             -                             -                            -                            -                         132,867               -                             132,867             19,025               151,892             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                              -                             -                             -                            -                            -                         -                           (66,595)                  (66,595)              (2,511)                (69,106)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                              -                             -                             -                            -                            -                         132,867               (66,595)                  66,272               16,514               82,786               
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                       -                              -                             -                             -                            -                            -                         -                           -                             -                         (32,786)              (32,786)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 467,500           1,117,735                22,442                   846,331                 102,545                 971,318                 21,431               719,629               (345,062)                2,952,551          215,105             3,167,656          

-                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

ส่วนเกินทุนอื่น

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน
และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 467,500                     1,117,735                  17,931                       95,601                       1,698,767                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 99,609                       99,609                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560 467,500                     1,117,735                  17,931                       195,210                     1,798,376                  
     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 467,500                     1,117,735                  21,431                       101,860                     1,708,526                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 261,085                     261,085                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 467,500                     1,117,735                  21,431                       362,945                     1,969,611                  
     -                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ                     
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น            
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย และได้จดัท าข้ึน                             
โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหว่างงวด ยกเวน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมระหวา่งกาลขอ้ 4 

1.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ                        
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว                              
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนำคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการ
ตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับ                       
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึง
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให ้                   
แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                            
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 41 20 41 20 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

     

รายไดเ้งินปันผล - - 269,182 108,701 ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 3,300 3,625 - - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 996 1,425 - - ราคาตลาด           
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2561 และ วันท่ี                                 
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ-กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 3,102 30 - - 
รวม 3,102 30 - - 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Amata City Bienhoa Joint Stock Company - - 223 - 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company - - - 967 
Amata Township Long Thanh Joint Stock Company - - 1,369 1,369 
รวม - - 1,592 2,336 
เงนิปันผลค้ำงรับจำกบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Amata City Bienhoa Joint Stock Company - - 269,182 - 
รวม - - 269,182 - 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ-กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 760 376 - - 
รวม 760 376 - - 

เจ้ำหนีอ่ื้น-กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
บริษทัใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 19,484 19,443 19,484 19,443 
บริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Amata City Bienhoa Joint Stock Company - - 2,517 493 

รวม 19,484 19,443 22,001 19,936 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,513 4,645 3,922 2,166 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 394 357 394 357 
รวม 7,907 5,002 4,316 2,523 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 3,102 30 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 175,961 136,474 - - 
ลูกหน้ือ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 1,592 2,336 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 25,986 29,142 99 545 
เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 2) - - 269,182 - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 205,049 165,646 270,873 2,881 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้า ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 แยกตามอายุหน้ี                                
ท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

อายหุน้ีคา้งช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม    

2561 
31 ธนัวาคม    

2560 
31 มีนาคม    

2561 
31 ธนัวาคม     

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,102 30 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,102 30 - - 
กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 164,403 129,216 - - 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 11,547 7,258 - - 
3 - 9 เดือน 11 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 175,961 136,474 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 179,063 136,504 - - 

4.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนใน Amata City Long Thanh Joint Stock Company 
และ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company เพิ่มเติมเป็นจ านวนบริษทัละ 7 ลา้นบาท โดย               
ไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯได้บันทึกรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย                        
เป็นจ านวนเงิน 269 ลา้นบาท (งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560: จ  านวน 109 ลา้นบาท) 

5. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 696,969 - 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 41,723 - 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี (14,987) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (14,587) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (14,992) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 694,126 - 
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6. อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 119,859 38 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 647 50 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (4,677) (7) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,611) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 113,218 81 

7. เงินจ่ำยล่วงหน้ำให้แก่หน่วยงำนรำชกำรเวียดนำม 

จ านวนน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าท่ีบริษทัย่อยจ่ายให้กบัหน่วยงานราชการของเวียดนาม โดยไดรั้บอนุมติัให้
สามารถน ามาหักกบัค่าเช่าท่ีดินท่ีรัฐบาลจะเรียกเก็บกบับริษทัย่อยในอนาคต ซ่ึงปัจจุบนับริษทัย่อยไดรั้บ
ยกเวน้ค่าเช่าท่ีดินจนถึงปี 2569 

8. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิในกำรใช้ที่ดิน 

จ านวนน้ีเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเพื่อพฒันาท่ีดิน
ดงักล่าวเป็นนิคมอุตสาหกรรมของบริษทัยอ่ยต่อไป ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
ดงักล่าวมาเป็นของบริษทัยอ่ย 

9.  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 760 376 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 40,244 55,406 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 19,484 19,443 22,001 19,936 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 52,773 47,897 5,577 6,434 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 5,169 5,080 153 155 

รวม 118,430 128,202 27,731 26,525 
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10. เงินกู้ยืมระยะยำว 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 2,355,587 190,000 
บวก: ขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียน 33,365 - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (34,284) (30,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนำคม 2561 2,354,668 160,000 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมก าหนดให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ี
ระบุในสญัญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี
ให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯจะไม่น าทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และหุ้นท่ีออก
โดยบริษทัยอ่ยท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืน
ตลอดอายุสัญญาเงินกู ้และการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากธนาคารก่อน เงินกูย้ืมของ 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company ค  ้ าประกันโดยบริษัทฯ และ Amata City Bienhoa Joint Stock 
Company 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน                                          
7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวน 652,072 ลา้นเวียดนามด่ง และจ านวน 641 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560:              
จ านวน 7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวน 652,072 ลา้นเวียดนามด่ง และจ านวน 641 ลา้นบาท) 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 160,000 190,000 160,000 190,000 
Amata City Bienhoa Joint Stock Company 124,350 131,499 - - 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company 2,070,318 2,034,088 - - 

รวม 2,354,668 2,355,587 160,000 190,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (244,083) (118,536) (60,000) (60,000) 

เงินกูย้มืระยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
  ภายในหน่ึงปี       2,110,585 2,237,051 100,000 130,000 
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11. ภำษีเงินได้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย   
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลส าหรับงวด 26,048 25,214 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 33,891 (12,378) - - 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 59,939 12,836 - - 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย ์       
ท่ียงัไม่รับรู้ทางภาษี 

12. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ                   
ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน                                                     
ท่ีรายงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส่วนงานพฒันา             

อสงัหาริมทรัพย ์
ส่วนงาน 

ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได ้ 316,030 45,216 56,025 60,405 51,010 55,870 423,065 161,491 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 237,635 33,580 39,148 39,650 13,084 12,060 289,867 85,290 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          
ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน      29,883 - 
ดอกเบ้ียรับ       2,681 1,295 
รายไดอ่ื้น       3,822 4,271 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (2,014) (2,569) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (30,907) (29,119) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน       (77,828) (37,628) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน       - (14) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (3,673) (3,818) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (59,939) (12,836) 

ก าไรส าหรับงวด       151,892 4,872 

13. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

13.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงิน 47,044 ลา้นเวียดนามด่ง                            
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภค (31 ธันวาคม 2560: จ านวน 109,334                    
ลา้นเวียดนามด่ง)  

13.2 หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ในระหว่างปี 2559 หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบ                                        
ท่ีนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายช าระค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายส่วนเดิมแลว้ บริษทัยอ่ยยงัมีภาระ
ตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินเพิ่มเติมส าหรับท่ีดินท่ีไดมี้การขายและรับเงินค่าเช่าจากผูซ้ื้อเตม็จ านวนแลว้ 

ในระหว่างปี 2560 หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามค านวณและเรียกเก็บค่าปรับเพิ่มเติมส าหรับ                         
การน าส่งค่าเช่าท่ีดินล่าชา้เป็นจ านวนรวม 318 ลา้นบาทนั้นเป็นการค านวณยอ้นหลงัตั้งแต่ช่วงท่ีบริษทัย่อย
ไดรั้บช าระค่าเช่าจากผูซ้ื้อจนถึงปัจจุบนั ซ่ึง ณ ขณะนั้นไม่ไดมี้ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายใดห้ามไม่ให้มีการเก็บ                                  
ค่าเช่าจากผูซ้ื้อทั้งจ  านวน และไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดว่าหากบริษทัยอ่ยเรียกเก็บค่าเช่าจากผูซ้ื้อทั้งจ  านวนจะตอ้งน าส่ง
หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามในทนัที ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยมีความเห็นว่าจ านวนเงินค่าปรับ                 
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ท่ีหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามเรียกเก็บควรค านวณโดยเร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการน าส่งค่าเช่าทั้งจ  านวนแก่หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามมีผลใชบ้งัคบัเท่านั้น บริษทัยอ่ยจึงได้
ท าการจ่ายช าระค่าปรับส าหรับช่วงเวลาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 97 ลา้นบาท และไม่ไดบ้นัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึน
จ านวน 221 ลา้นบาทไวใ้นบญัชี โดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดท้ าการเจรจากบัตวัแทนหน่วยงานราชการ
ของรัฐบาลเวียดนาม และได้ท าหนังสือหารือไปยงัหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามท่ีเก่ียวขอ้ง
เก่ียวกับการช าระค่าเช่าท่ีดินเพื่อขอค าช้ีแจงเก่ียวกับหลกัการนับระยะเวลาในการค านวณค่าปรับ และ                    
ขอผอ่นผนัไม่ใหมี้การคิดค่าปรับเพิ่มเติมระหวา่งการเจรจาดงักล่าวแลว้ 

ในปัจจุบนั บริษทัย่อยยงัอยู่ระหว่างการเจรจาและยงัไม่ไดรั้บหนงัสือตอบกลบัจากทางหน่วยงานราชการ
ของรัฐบาลเวียดนามท่ีเก่ียวขอ้ง 

14. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจ าปี 2561 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการส าหรับปี 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 28 ลา้นบาท 
โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 เงินปันผลน้ีจะถูกบนัทึกบญัชีในไตรมาสท่ีสองของ                  
ปีปัจจุบนั 

15. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษาคม 2561 
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