
 

บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และงบแสดงการเปล่ียนแปลง          
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ          
งบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการ
จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก                               
ผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 14.2 เก่ียวกบัหน้ีสิน                  
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกเรียกชาํระค่าเช่าท่ีดินเพิ่มเติมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้
ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

สุพรรณี ตริยานนัทกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2561 



ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 803,328           626,192           309,660             77,962             
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 79,530             -                       -                         -                       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 128,924           165,646           62,142               2,881               
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 376,863           399,655           -                         -                       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 48,875             44,205             262                    52                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,437,520        1,235,698        372,064             80,895             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  4 -                       -                       2,009,069          1,788,344        
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71,759             71,759             -                         -                       
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 5 728,931           696,969           -                         -                       
อาคารและอุปกรณ์ 6 118,462           119,859           105                    38                    
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 7 201,411           195,004           -                         -                       
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน 8 3,999,024        3,717,024        -                         -                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 35,714             59,835             -                         59,483             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,155,301        4,860,450        2,009,174          1,847,865        
รวมสินทรัพย์ 6,592,821        6,096,148        2,381,238          1,928,760        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

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

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 67,936             128,202           31,505               26,525             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ 2 250,000           -                       250,000             -                       
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 10 341,781           118,536           60,000               60,000             
รายไดรั้บล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายได้
   ภายในหน่ึงปี 16,320             23,193             -                         -                       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,029             2,737               -                         -                       
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 692,066           272,668           341,505             86,525             
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 10 1,916,779        2,237,051        100,000             130,000           
เงินมดัจาํการเช่าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 118,639           135,321           -                         -                       
รายไดรั้บล่วงหนา้ 26,430             25,580             -                         -                       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 354,578           297,177           -                         -                       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11,094             10,695             4,044                 3,709               
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 2,427,520        2,705,824        104,044             133,709           
รวมหน้ีสิน 3,119,586        2,978,492        445,549             220,234           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

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

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 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 833,772           586,762           329,023             101,860           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (182,033)          (278,467)          -                         -                       
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,229,723        2,886,279        1,935,689          1,708,526        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 243,512           231,377           -                         -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,473,235        3,117,656        1,935,689          1,708,526        
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,592,821        6,096,148        2,381,238          1,928,760        

-                       -                       -                     -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

กรรมการ

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

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 111,424        -                     -                     -                    
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภค 110,249        114,772        -                     -                    
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 43,872          42,224          -                     -                    
ดอกเบ้ียรับ 2,661            4,379             96                  553               
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 86,998          -                     7,245              -                    
รายไดอ่ื้น 8,033            -                     -                     -                    
รวมรายได้ 363,237        161,375        7,341              553               
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 77,047          -                     -                     -                    
ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภค 56,726          62,594          -                     -                    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,881            1,529             -                     -                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 43,488          24,863          10,818            9,284            
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                    20,595          -                     1,588            
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 10                 5,027             -                     -                    
รวมค่าใช้จ่าย 180,152        114,608        10,818            10,872          
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 183,085        46,767          (3,477)             (10,319)         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,351)           (1,917)           (2,395)             (2,348)           
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 179,734        44,850          (5,872)             (12,667)         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (21,508)         (6,861)           -                     -                    
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 158,226        37,989          (5,872)             (12,667)         

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 142,193        32,003          (5,872)             (12,667)         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 16,033          5,986             

158,226        37,989          

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.15              0.03               (0.01)               (0.01)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 158,226        37,989          (5,872)             (12,667)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 175,403        (417)               -                     -                    
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 175,403        (417)               -                     -                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 175,403        (417)               -                     -                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 333,629        37,572          (5,872)             (12,667)         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 305,222        31,621          (5,872)             (12,667)         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 28,407          5,951             

333,629        37,572          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 427,454        44,725          -                     -                    
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภค 217,284        231,047        -                     -                    
รายไดเ้งินปันผล 4 -                    -                     269,182          108,701        
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 73,755          42,224          -                     -                    
ดอกเบ้ียรับ 5,342            5,674             187                 785               
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 9,170            -                     7,640              -                    
รายไดอ่ื้น 11,855          2,985             91                  -                    
รวมรายได้ 744,860        326,655        277,100          109,486        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 155,442        11,510          -                     -                    
ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภค 111,529        127,159        -                     -                    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4,895            4,098             -                     -                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 74,395          53,982          17,503            15,721          
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                    58,223          -                     1,880            
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 10                 4,613             -                     -                    
รวมค่าใช้จ่าย 346,271        259,585        17,503            17,601          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 398,589        67,070          259,597          91,885          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (7,024)           (4,512)           (4,384)             (4,943)           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 391,565        62,558          255,213          86,942          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (81,447)         (19,697)         -                     -                    
กําไรสําหรับงวด 310,118        42,861          255,213          86,942          

การแบ่งปันกําไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 275,060        34,010          255,213          86,942          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 35,058          8,851             

310,118        42,861          

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.29              0.04               0.27                0.09              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับงวด 310,118        42,861          255,213          86,942          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 106,297        (200,353)      -                     -                    
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 106,297        (200,353)      -                     -                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 106,297        (200,353)      -                     -                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 416,415        (157,492)      255,213          86,942          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 371,494        (152,595)      255,213          86,942          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 44,921          (4,897)           

416,415        (157,492)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินทุนจาก ผลต่างจาก ส่วนของผูม้ี
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจาก การรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลง การแปลงค่า รวม ส่วนไดเ้สียที่

ที่ออกและชาํระ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใชหุ้้น ภายใตก้ารควบคุม สัดส่วนเงินลงทุน รวม งบการเงินที่เป็น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม
เต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ส่วนเกินทุนอื่น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

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 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        34,010                -                               34,010              8,851                42,861              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                          (186,605)                  (186,605)           (13,748)             (200,353)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        34,010                (186,605)                  (152,595)           (4,897)               (157,492)           
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 13) -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        (46,749)               -                               (46,749)             -                        (46,749)             
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                          -                               -                        (12,012)             (12,012)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 467,500           1,117,735        22,442             846,331           102,545           971,318           17,931              255,738              (72,822)                    2,757,400         203,262            2,960,662         

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 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        275,060              -                               275,060            35,058              310,118            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                          96,434                      96,434              9,863                106,297            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        275,060              96,434                      371,494            44,921              416,415            
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 13) -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        (28,050)               -                               (28,050)             -                        (28,050)             
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                          -                               -                        (32,786)             (32,786)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2561 467,500           1,117,735        22,442             846,331           102,545           971,318           21,431              833,772              (182,033)                  3,229,723         243,512            3,473,235         

-                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

ส่วนเกินทุนอื่น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 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 - -                               - 86,942                    86,942                     
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 13) -                              -                               -                              (46,749)                   (46,749)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2560 467,500                  1,117,735               17,931                    135,794                  1,738,960               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 467,500                  1,117,735               21,431                    101,860                  1,708,526               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                               -                              255,213                  255,213                   
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 13) -                              -                               -                              (28,050)                   (28,050)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2561 467,500                  1,117,735               21,431                    329,023                  1,935,689               
     -                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 391,565         62,558            255,213            86,942            
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 39,911           46,352            40                     14                   
   กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -                     (15,393)           -                      -                     
   กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (73,755)          (42,224)           -                      -                     
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                      (269,182)           (108,701)         
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 335                397                 335                   397                 
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,393)            29,153            (2,339)               3,312              
   ดอกเบ้ียรับ (5,342)            (5,674)             (187)                 (785)               
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 7,024             4,512              4,384                4,943              
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 356,345         79,681            (11,736)             (13,878)           
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 35,738           30,198            (1,130)               (486)               
   ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 16,385           (76,155)           -                      -                     
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,714)            2,663              (252)                 126                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 24,122           (7,680)             2,744                (7,855)             
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินอ่ืน (83,480)          20,065            4,377                7,416              
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 344,396         48,772            (5,997)               (14,677)           
   จ่ายภาษีเงินได้ (22,248)          (7,531)             (3)                     (78)                 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 322,148         41,241            (6,000)               (14,755)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 6,325             5,962              187                   786                 
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (79,530)          14,400            -                      -                     
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                     -                      -                      (75,000)           
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                      (28,780)             -                     
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                      269,182            108,701          
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (58,797)          (52,624)           -                      -                     
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 91,169           56,955            -                      -                     
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (4,370)            (789)               (63)                   -                     
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดินเพิ่มข้ึน (227,047)        (478,028)         -                      -                     
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (272,250)        (454,124)         240,526            34,487            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่าย (60,591)          (35,255)           (3,781)               (42,947)           
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง -                     (509,876)         -                      -                     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัใหญ่ 250,000         -                      250,000            -                     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                     1,127,639       -                      -                     
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (161,499)        (30,000)           (30,000)             (30,000)           
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                      (191,945)           (13,936)           
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (28,050)          (46,749)           (28,050)             (46,749)           
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (32,786)          (12,012)           -                      -                     
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (32,926)          493,747          (3,776)               (133,632)         
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ขึน้ (ลดลง) 159,047         (189,517)         -                      -                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 176,019         (108,653)         230,750            (113,900)         
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,117             (5,310)             948                   (4,787)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 626,192         418,158          77,962              216,394          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 803,328         304,195          309,660            97,707            

-                     -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

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

(หน่วย: พนับาท)
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บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ             
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น            
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย และได้จดัทาํข้ึน             
โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีสาํคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหว่างงวด ยกเวน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมระหวา่งกาลขอ้ 4 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับ              
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว             
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้กาํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับ             
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึง
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให ้            
แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                     
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 34 69 34 69 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 623 - 623 - ร้อยละ 4.55 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย  
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - - 436 ร้อยละ 5.30 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 111 98 - - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 1,274 1,045 - - ราคาตลาด 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 75 89 75 89 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 623 - 623 - ร้อยละ 4.55 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)  
รายไดเ้งินปันผล - - 269,182 108,701 ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
ดอกเบ้ียรับ - - - 436 ร้อยละ 5.30 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 3,411 3,723 - - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 2,270 2,470 - - ราคาตลาด 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ  บริษัทย่อยและกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน  ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน  2561 และ            
วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 

2561
31 ธนัวาคม 

2560
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560
 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)  
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
Amata Power (Bien Hoa) Limited 31 30 - -
รวม 31 30 - - 
ลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)  
บริษทัยอ่ย  
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)  
Amata City Long Thanh Joint Stock Company - - - 967
Amata Township Long Thanh Joint Stock Company - - 1,369 1,369
Amata City Halong Joint Stock Company - - 60,718 -
รวม - - 62,087 2,336 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
Amata Power (Bien Hoa) Limited 407 376 - -
รวม 407 376 - - 
เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)  
บริษทัใหญ่  
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 20,101 19,443 20,101 19,443
บริษทัยอ่ย  
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)  
Amata City Bienhoa Joint Stock Company - - 5,345 493
รวม 20,101 19,443 25,446 19,936 
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เงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัใหญ่ 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและบริษทัใหญ่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2561 
 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) - 250,000 - 250,000 
รวม - 250,000 - 250,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อย             
มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,055 9,956 3,943 5,616 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 395 427 395 427 
รวม 7,450 10,383 4,338 6,043 

(หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,568 14,601 7,865 7,782 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 789 784 789 784 
รวม 15,357 15,385 8,654 8,566 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 31 30 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 92,800 136,474 - - 
ลูกหน้ือ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 62,087 2,336 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 36,093 29,142 55 545 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 128,924 165,646 62,142 2,881 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 แยกตามอายุหน้ี                    
ท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
อายหุน้ีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 30 มิถุนายน    
2561

31 ธนัวาคม    
2560

30 มิถุนายน    
2561 

31 ธนัวาคม    
2560

 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 31 30 - -
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 30 - -
กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน  
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 85,469 129,216 - -
คา้งชาํระ  
ไม่เกิน 3 เดือน 6,100 7,258 - -
3 - 9 เดือน 1,231 - - -

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 92,800 136,474 - -
รวมลูกหน้ีการคา้ 92,831 136,504 - - 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั ราคาทุน

เงินปันผลรับ 
สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน* 

เงินปันผลรับ 
สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน*

30 มิถุนายน 
2561

31 ธนัวาคม 
2560 2561 2560 2561 2560

 (ตรวจสอบแลว้)   
Amata City Bienhoa Joint Stock Company 745,019 745,019 - - 269,182 108,701
Amata City Long Thanh Joint Stock Company 724,511 717,090 - - - -
Amata Township Long Thanh Joint Stock Company 510,759 326,235 - - - -
Amata City Halong Joint Stock Company 28,780 - - - - -
รวม 2,009,069 1,788,344 - - 269,182 108,701 

*บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลจากกาํไรตามงบการเงินท่ีบริษทัยอ่ยใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายประเทศเวยีดนาม 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนหุ้นสามญัใน Amata City Halong Joint Stock 
Company ซ่ึงเป็นบริษทัฯท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศเวียดนาม และดาํเนินธุรกิจในการพฒันานิคมอุตสาหกรรม
เป็นจาํนวนเงิน 29 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 
ดังนั้ น  บริษัทฯจึงรวมงบการเงินของ  Amata City Halong Joint Stock Company ในงบการเงินรวม             
ตั้งแต่ไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั นอกจากน้ี บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มใน Amata Township Long Thanh Joint 
Stock Company เป็นจาํนวนเงิน 178 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับโครงสร้างผูถื้อหุ้นใน
บริษทัดงักล่าว  
ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ลงทุนเพิ่มใน Amata City Long Thanh Joint Stock 
Company และ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company เป็นจาํนวนเงินบริษทัละ 7 ลา้นบาท 
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2560 บริษทัฯไดล้งทุนใน Amata City Long Thanh Joint Stock Company 
และ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company เพิ่มเติมเป็นจาํนวน  3 ล้านบาท และจํานวน            
11 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 
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5. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 696,969 - 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 58,797 - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี (17,414) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (30,516) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 21,095 - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 728,931 - 

6. อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 119,859 38 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,370 63 
โอนเขา้ 44 44 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (9,395) (40) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3,584 - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 118,462 105 

7. เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่หน่วยงานราชการเวยีดนาม 
จาํนวนน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายให้กบัหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม โดยไดรั้บอนุมติั
ให้สามารถนาํมาหักกบัค่าเช่าท่ีดินท่ีรัฐบาลจะเรียกเก็บกบับริษทัยอ่ยในอนาคต ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดรั้บ
ยกเวน้ค่าเช่าท่ีดินจนถึงปี 2569 

8. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ีดิน 
จาํนวนน้ีเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเพื่อพฒันาท่ีดิน
ดงักล่าวเป็นนิคมอุตสาหกรรมของบริษทัย่อยในอนาคต ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยู่ในกระบวนการโอนกรรมสิทธ์ิ             
ในท่ีดินดงักล่าวมาเป็นของบริษทัยอ่ย 
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9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 

2561
31 ธนัวาคม 

2560
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560
 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 407 376 - -
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 25,930 55,406 - -
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 20,101 19,443 25,446 19,936
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16,469 47,897 5,925 6,434
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 5,029 5,080 134 155
รวม 67,936 128,202 31,505 26,525 

10. เงินกู้ยืมระยะยาว 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน  2561 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,355,587 190,000 
บวก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน       

 ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 64,472 - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (161,499) (30,000)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 2,258,560 160,000

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 

2561
31 ธนัวาคม 

2560
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560
 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) 160,000 190,000 160,000 190,000
Amata City Bienhoa Joint Stock Company - 131,499 - -
Amata City Long Thanh Joint Stock Company 2,098,560 2,034,088 - -
รวม 2,258,560 2,355,587 160,000 190,000
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (341,781) (118,536) (60,000) (60,000)
เงินกูย้มืระยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
  ภายในหน่ึงปี       1,916,779 2,237,051 100,000 130,000 
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมกาํหนดให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ี
ระบุในสญัญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี
ให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯจะไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และหุ้นท่ีออก
โดยบริษทัยอ่ยท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯไปจาํหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืน
ตลอดอายุสัญญาเงินกู ้และการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากธนาคารก่อน เงินกูย้ืมของ 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company คํ้ าประกันโดยบริษัทฯ และ Amata City Bienhoa Joint Stock 
Company 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้             
เป็นจาํนวน 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 652 พนัลา้นเวียดนามด่งและจาํนวน 841 ลา้นบาท และเฉพาะของ
บริษทัฯ เป็นจาํนวน 200 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: จาํนวน 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 652 พนัลา้น
เวียดนามด่งและจาํนวน 641 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯไม่มีวงเงินกูร้ะยะยาวท่ียงัมิไดเ้บิกใช)้ 

11. ภาษีเงินได้ 
บริษทัฯและบริษัทย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ระหว่างกาลตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บ                     
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้
ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2561 2560 2561 2560
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลสาํหรับงวด 16,492 10,084 - -
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราวและ     
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 23,510 (3,139) - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (18,494) (84) - -
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 21,508 6,861 - - 

(หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2561 2560 2561 2560
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลสาํหรับงวด 35,540 18,520 - -
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราวและ     
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 57,401 (15,517) - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11,494) 16,694 - -
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 81,447 19,697 - - 
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 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากกาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพย ์       
ท่ียงัไม่รับรู้ทางภาษี 

12. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ                   
ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงาน                    
ท่ีรายงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส่วนงานพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์
ส่วนงาน

ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได ้ 111,424 - 56,464 58,189 53,785 56,583 221,673 114,772 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 34,377 - 38,377 36,484 15,146 15,694 87,900 52,178 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน: 
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 43,872 42,224
ดอกเบ้ียรับ 2,661 4,379 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 86,998 - 
รายไดอ่ื้น 8,033 -
ค่าใชจ่้ายในการขาย (2,881) (1,529) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (43,488) (24,863) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - (20,595)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (10) (5,027) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,351) (1,917) 
ภาษีเงินได ้ (21,508) (6,861) 
กาํไรสาํหรับงวด 158,226 37,989 
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(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส่วนงานพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์
ส่วนงาน

ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได ้ 427,454 44,725 112,489 118,594 104,795 112,453 644,738 275,772 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 272,012 33,215 77,525 76,134 28,230 27,754 377,767 137,103 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน: 
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 73,755 42,224 
ดอกเบ้ียรับ 5,342 5,674 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 9,170 -
รายไดอ่ื้น 11,855 2,985 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (4,895) (4,098) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (74,395) (53,982) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - (58,223)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (10) (4,613) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (7,024) (4,512) 
ภาษีเงินได ้ (81,447) (19,697) 
กาํไรสาํหรับงวด 310,118 42,861 

13. เงินปันผล 

 เงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี สาํหรับปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 28,050 0.03 
รวมเงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 28,050 0.03 
   
เงินปันผลประจาํปี สาํหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 46,749 0.05 
รวมเงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 46,749 0.05 
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14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวน 69 พนัลา้นเวียดนามด่ง                    
ท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภค (31 ธันวาคม 2560: จาํนวน 109                    
พนัลา้นเวียดนามด่ง) 

14.2 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

ในระหว่างปี 2559 หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบ                    
ท่ีนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายชาํระค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายส่วนเดิมแลว้ บริษทัยอ่ยยงัมีภาระ
ตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินเพิ่มเติมสาํหรับท่ีดินท่ีไดมี้การขายและรับเงินค่าเช่าจากผูซ้ื้อเตม็จาํนวนแลว้ 

ในระหว่างปี 2560 หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามคาํนวณและเรียกเก็บค่าปรับเพิ่มเติมสําหรับ                    
การนําส่งค่าเช่าท่ีดินล่าชา้เป็นจาํนวนรวม 318 ลา้นบาทหรือ 228 พนัลา้นเวียดนามด่งนั้นเป็นการคาํนวณ
ยอ้นหลงัตั้งแต่ช่วงท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระค่าเช่าจากผูซ้ื้อจนถึงปัจจุบนั ซ่ึง ณ ขณะนั้นไม่ไดมี้ขอ้บงัคบัหรือ
กฎหมายใดหา้มไม่ใหมี้การเก็บค่าเช่าจากผูซ้ื้อทั้งจาํนวนและไม่ไดมี้ขอ้กาํหนดว่าหากบริษทัยอ่ยเรียกเก็บค่าเช่า
จากผูซ้ื้อทั้งจาํนวนจะตอ้งนาํส่งหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามในทนัที ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย                    
มีความเห็นว่าจาํนวนเงินค่าปรับท่ีหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามเรียกเก็บควรคาํนวณโดยเร่ิม
นบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํส่งค่าเช่าทั้งจาํนวนแก่หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามมี
ผลใชบ้งัคบัเท่านั้น บริษทัยอ่ยจึงไดท้าํการจ่ายชาํระค่าปรับสาํหรับช่วงเวลาดงักล่าวเป็นจาํนวน 97 ลา้นบาท
หรือ 69 พนัล้านบาทเวียดนามด่งและไม่ได้บันทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนจาํนวนประมาณ  221 ล้านบาทหรือ            
159 พนัลา้นเวียดนามด่งไวใ้นบญัชี โดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไดท้าํการหารือกบัตวัแทนหน่วยงาน
ราชการของรัฐบาลเวียดนาม  โดยได้ทําหนังสือไปยังหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม             
ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าท่ีดินเพื่อขอคาํช้ีแจงเก่ียวกบัหลกัการนบัระยะเวลาในการคาํนวณค่าปรับ 
และขอผอ่นผนัไม่ใหมี้การคิดค่าปรับเพิ่มเติมระหวา่งการหารือดงักล่าวแลว้ 

ในปัจจุบัน บริษัทย่อยยงัไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจากทางหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม                    
ท่ีเก่ียวขอ้งจากการหารือดงักล่าวขา้งตน้ 

15. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 
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