
 

บริษทั อมตะ วเีอน็ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำนและงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั อมตะ วเีอน็ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วน
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของ
ขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำนรหสั 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  

สุพรรณี ตริยำนนัทกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 9 สิงหำคม 2562 



ณ วันท ี30 มิถุนายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 157,209             664,150             4,694                 136,837             

เงินลงทุนชวัคราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 5,274                 187,198             -                         -                         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 114,508             115,135             6,428                 3,151                 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 403,066             346,612             -                         -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 47,314               32,397               279                    274                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 727,371             1,345,492          11,401               140,262             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  4 -                         -                         2,522,468          2,393,314          

เงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 71,759               71,759               -                         -                         

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 5 689,961             760,264             -                         -                         

อาคารและอุปกรณ์ 6 105,985             108,599             1,825                 1,835                 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชที้ดิน 7 4,230,045          4,252,428          -                         -                         

เงินจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 8 183,652             194,586             -                         -                         

เงินประกนัการพฒันาโครงการ 9 138,717             -                         -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 340                    448                    -                         -                         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,420,459          5,388,084          2,524,293          2,395,149          

รวมสินทรัพย์ 6,147,830          6,733,576          2,535,694          2,535,411          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วีเอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)



ณ วันท ี30 มิถุนายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 208,969             221,411             -                         -                         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 10 60,283               65,953               19,745               14,631               

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 11 662,004             621,819             100,000             60,000               

เงินกูยื้มระยะสนัจากบริษทัใหญ่ 2 -                         300,000             -                         300,000             

รายไดรั้บล่วงหนา้ทีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายได้

   ภายในหนึงปี 16,209               8,266                 -                         -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,935                 1,376                 -                         -                         

รวมหนีสินหมุนเวียน 950,400             1,218,825          119,745             374,631             

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 11 1,547,651          1,772,891          200,000             270,000             

เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัใหญ่ 2 300,000             -                         300,000             -                         

เงินมดัจาํการเช่าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 118,161             127,733             -                         -                         

รายไดรั้บล่วงหนา้ 23,635               25,203               -                         -                         

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 309,555             333,623             -                         -                         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 11,327               11,239               4,730                 4,379                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 2,310,329          2,270,689          504,730             274,379             

รวมหนีสิน 3,260,729          3,489,514          624,475             649,010             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วีเอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



ณ วันท ี30 มิถุนายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,117,735          1,117,735          1,117,735          1,117,735          

ส่วนเกินทุนอืน 971,318             971,318             -                         -                         

กาํไรสะสม  

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 31,727               31,727               31,727               31,727               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 586,377             724,480             294,257             269,439             

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (494,290)            (300,917)            -                         -                         

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,680,367          3,011,843          1,911,219          1,886,401          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 206,734             232,219             -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,887,101          3,244,062          1,911,219          1,886,401          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,147,830          6,733,576          2,535,694          2,535,411          

-                         -                         -                     -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการ

บริษัท อมตะ วีเอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ - 111,424          - -                      

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 118,318          110,249          -                      -                      

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                      43,872            -                      -                      

ดอกเบียรับ 2,911              2,661              154                 96                   

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน -                      86,998            -                      7,245              

รายไดอื้น 1,941              8,033              5,902              -                      

รวมรายได้ 123,170          363,237          6,056              7,341              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ -                      77,047            -                      -                      

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 60,356            56,726            -                      -                      

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,231              2,881              -                      -                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25,111            43,488            9,882              10,818            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 54,655            -                      1,797              -                      

ค่าใชจ่้ายอืน 92                   10                   -                      -                      

รวมค่าใช้จ่าย 141,445          180,152          11,679            10,818            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (18,275)           183,085          (5,623)             (3,477)             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9,500)             (3,351)             (6,669)             (2,395)             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (27,775)           179,734          (12,292)           (5,872)             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (7,147)             (21,508)           -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (34,922)           158,226          (12,292)           (5,872)             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (35,572)           142,193          (12,292)           (5,872)             

ส่วนทเีป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 650                 16,033            

(34,922)           158,226          

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.04)               0.15                (0.01)               (0.01)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงเป็นบาท)

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (34,922)           158,226          (12,292)           (5,872)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทจีะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทเีป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (135,861)         175,403          -                      -                      

รายการทจีะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (135,861)         175,403          -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (135,861)         175,403          -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (170,783)         333,629          (12,292)           (5,872)             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (163,322)         305,222          (12,292)           (5,872)             

ส่วนทเีป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (7,461)             28,407            

(170,783)         333,629          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ -                      427,454          -                      -                      

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 237,412          217,284          -                      -                      

รายไดเ้งินปันผล 4 -                      -                      134,641          269,182          

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                      73,755            -                      -                      

ดอกเบียรับ 9,927              5,342              162                 187                 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน -                      9,170              -                      7,640              

รายไดอื้น 6,708              11,855            5,902              91                   

รวมรายได้ 254,047          744,860          140,705          277,100          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ -                      155,442          -                      -                      

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 118,685          111,529          -                      -                      

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,899              4,895              -                      -                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 57,719            74,395            16,411            17,503            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 90,516            -                      1,809              -                      

ค่าใชจ่้ายอืน 92                   10                   -                      -                      

รวมค่าใช้จ่าย 270,911          346,271          18,220            17,503            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (16,864)           398,589          122,485          259,597          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (19,637)           (7,024)             (13,518)           (4,384)             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (36,501)           391,565          108,967          255,213          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (15,512)           (81,447)           -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (52,013)           310,118          108,967          255,213          

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (53,954)           275,060          108,967          255,213          

ส่วนทเีป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,941              35,058            

(52,013)           310,118          

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.06)               0.29                0.12                0.27                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (52,013)           310,118          108,967          255,213          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทจีะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทเีป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (204,589)         106,297          -                      -                      

รายการทจีะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (204,589)         106,297          -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (204,589)         106,297          -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (256,602)         416,415          108,967          255,213          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (247,327)         371,494          108,967          255,213          

ส่วนทเีป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (9,275)             44,921            

(256,602)         416,415          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินทุนจาก ผลต่างจาก ส่วนของผูมี้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก การรวมกิจการ การเปลียนแปลง การแปลงค่า รวม ส่วนไดเ้สียที

ทีออกและชาํระ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใชหุ้น้ ภายใตก้ารควบคุม สัดส่วนเงินลงทุน รวม งบการเงินทีเป็น ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

เต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั เป็นเกณฑ์ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ส่วนเกินทุนอืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                          96,434                      96,434               9,863                 106,297             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        275,060              96,434                      371,494             44,921               416,415             

เงินปันผลจา่ยใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 14) -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        (28,050)               -                                (28,050)             -                        (28,050)             

เงินปันผลจา่ยใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                          -                                -                        (32,786)             (32,786)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถนุายน 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          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 467,500           1,117,735        22,442             846,331           102,545           971,318           31,727               724,480              (300,917)                   3,011,843          232,219             3,244,062          

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        (53,954)               -                                (53,954)             1,941                 (52,013)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                          (193,373)                   (193,373)           (11,216)             (204,589)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        (53,954)               (193,373)                   (247,327)           (9,275)               (256,602)           

เงินปันผลจา่ยใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 14) -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        (84,149)               -                                (84,149)             -                        (84,149)             

เงินปันผลจา่ยใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                          -                                -                        (16,210)             (16,210)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2562 467,500           1,117,735        22,442             846,331           102,545           971,318           31,727               586,377              (494,290)                   2,680,367          206,734             2,887,101          

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ส่วนเกินทุนอืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 467,500                     1,117,735                  21,431                       101,860                     1,708,526                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                                 - 255,213                     255,213                     

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 14) -                                 -                                 -                                 (28,050)                      (28,050)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561 467,500                     1,117,735                  21,431                       329,023                     1,935,689                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 467,500                     1,117,735                  31,727                       269,439                     1,886,401                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 108,967                     108,967                     

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 14) -                                 -                                 -                                 (84,149)                      (84,149)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 467,500                     1,117,735                  31,727                       294,257                     1,911,219                  

     -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (36,501)          391,565           108,967             255,213             

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคา 39,613           40,955             16                      40                      

   กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -                     (73,755)            -                        -                        

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                       (134,641)           (269,182)           

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 351                335                  351                    335                    

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 83,544           (3,393)              1,858                 (2,339)               

   ดอกเบียรับ (9,927)            (5,342)              (162)                  (187)                  

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 19,637           7,024               13,518               4,384                 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 96,717           357,389           (10,093)             (11,736)             

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (806)               35,738             (3,277)               (1,130)               

   ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (48,748)          16,385             -                        -                        

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (14,917)          (4,714)              (5)                      (252)                  

   เงินประกนัการพฒันาโครงการ (138,717)        -                       -                        -                        

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 108                24,122             -                        2,744                 

หนีสินดาํเนินงานลดลง

   เจา้หนีการคา้และหนีสินอนื (14,088)          (83,480)            (792)                  4,377                 

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (120,451)        345,440           (14,167)             (5,997)               

   จ่ายภาษีเงินได้ (19,438)          (22,248)            -                        (3)                      

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (139,889)        323,192           (14,167)             (6,000)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 11,360           6,325               162                    187                    

เงินลงทุนชวัคราว - เงินฝากสถาบนัการเงินลดลง (เพมิขึน) 181,924         (79,530)            -                        -                        

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                       -                        (28,780)             

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                       134,641             269,182             

ซืออสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (1,396)            (58,797)            -                        -                        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -                     91,169             -                        -                        

ซืออาคารและอุปกรณ์ (10,792)          (4,370)              (6)                      (63)                    

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชที้ดินเพมิขึน (168,488)        (227,047)          -                        -                        

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 12,608           (272,250)          134,797             240,526             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบียจ่าย (64,016)          (60,591)            (7,612)               (3,781)               

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง (12,442)          -                       -                        -                        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบริษทัใหญ่ -                     250,000           -                        250,000             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 145,035         -                       -                        -                        

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (300,241)        (161,499)          (30,000)             (30,000)             

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                       (129,154)           (191,945)           

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (84,149)          (28,050)            (84,149)             (28,050)             

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (16,210)          (32,786)            -                        -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (332,023)        (32,926)            (250,915)           (3,776)               

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพมิขึน (ลดลง) (45,835)          158,003           -                        -                        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (505,139)        176,019           (130,285)           230,750             

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง

สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1,802)            1,117               (1,858)               948                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 664,150         626,192           136,837             77,962               

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 157,209         803,328           4,694                 309,660             

-                     -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
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บริษัท อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ                     
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

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

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย และได้จดัท าข้ึน                             
โดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด ยกเวน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมระหวา่งกาลขอ้ 4 

1.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                      
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน                         
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทาง                             
การบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                           
ดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษัทย่อย 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการส าคัญ                                   
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี                   
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับ                          
การรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึง                            
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ 
และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการ
พิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี                        
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                    
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน                             
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ 
จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมี                             
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ                                 
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  
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1.4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 62 34 62 34 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,366 623 3,366 623 ร้อยละ 4.55 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 5,902 - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 147 111 - - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 1,106 1,274 - - ราคาตลาด 
  
 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 70 75 70 75 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,732 623 6,732 623 ร้อยละ 4.55 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 5,902 - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 3,483 3,411 - - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 2,042 2,270 - - ราคาตลาด 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัที่                      
31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 30 30 - - 
รวม 30 30 - - 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Amata Township Long Thanh Joint Stock Company - - 1,368 1,369 
Amata City Halong Joint Stock Company - - 5,040 1,762 
รวม - - 6,408 3,131 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 10)     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 402 367 - - 
รวม 402 367 - - 
เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 10)     
บริษทัใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 13,890 7,118 13,890 7,118 
รวม 13,890 7,118 13,890 7,118 

เงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัใหญ่ 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและบริษทัใหญ่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2562 
 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 300,000 - (300,000) - 
รวม 300,000 - (300,000) - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2562 
 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) - 300,000 - 300,000 
รวม - 300,000 - 300,000 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเงินกู้ยืมระยะสั้ นกับบริษัทใหญ่                             
เพื่อขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกูท้ ั้งหมดในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2564 บริษทัฯจึงจดัประเภทเงินกูย้มืระยะสั้น
ดงักล่าวใหม่เป็น “เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัใหญ่” 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อย                
มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,153 7,055 5,054 3,943 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 436 395 436 395 
รวม 7,589 7,450 5,490 4,338 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,363 14,568 10,632 7,865 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 857 789 857 789 
รวม 16,220 15,357 11,489 8,654 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 30 30 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,295 79,479 - - 
ลูกหน้ือ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 6,408 3,131 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 39,183 35,626 20 20 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 114,508 115,135 6,428 3,151 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 แยกตามอายุหน้ี                                
ท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
อายหุน้ีคา้งช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน       
2562 

31 ธนัวาคม     
2561 

30 มิถุนายน         
2562 

31 ธนัวาคม      
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 30 30 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 30 - - 

กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกัน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 66,715 70,728 - - 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 8,036 8,238 - - 
3 - 9 เดือน 544 513 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,295 79,479 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 75,325 79,509 - - 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ลงทุนใน Amata City Halong Joint Stock Company 
เพิ่มเติมเป็นจ านวน 74 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ลงทุนใน Amata City Halong Joint Stock Company 
เพิ่มเติมเป็นจ านวน 55 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯได้บนัทึกรับเงินปันผลจากบริษทัย่อย                     
เป็นจ านวน 135 ลา้นบาท (งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561: จ านวน 269 ลา้นบาท) 

5. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 760,264 - 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,396 - 
โอนเขา้ 3,229 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (32,207) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (42,721) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2562 689,961 - 

6. อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 108,599 1,835 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 10,792 6 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (7,406) (16) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6,000) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2562 105,985 1,825 

7. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิในกำรใช้ทีด่ิน 

จ านวนน้ีเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเพื่อพฒันาท่ีดิน
ดงักล่าวเป็นนิคมอุตสาหกรรมของบริษทัย่อยในอนาคต ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยู่ในกระบวนการโอนกรรมสิทธ์ิ                  
ในท่ีดินดงักล่าวมาเป็นของบริษทัยอ่ย 
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8. เงินจ่ำยล่วงหน้ำให้แก่หน่วยงำนรำชกำรเวียดนำม 

 จ านวนน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหก้บัหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม โดยไดรั้บอนุมติั
ให้สามารถน ามาหกักบัค่าเช่าท่ีดินท่ีรัฐบาลจะเรียกเก็บกบับริษทัยอ่ยในอนาคต ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดรั้บ
ยกเวน้ค่าเช่าท่ีดินจนถึงปี 2569 

9. เงินประกนักำรพฒันำโครงกำร 

จ านวนน้ีเป็นเงินประกันท่ีหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามเรียกเก็บจากบริษัทย่อย เพื่อเป็น
หลกัประกนัในการพฒันาโครงการ โดยบริษทัจะไดรั้บเงินประกนัดงักล่าวคืนตามความคืบหนา้ของโครงการ 

10. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 402 367 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 24,363 33,361 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 13,890 7,118 13,890 7,118 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16,575 18,931 5,806 6,677 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 5,053 6,176 49 836 
รวม 60,283 65,953 19,745 14,631 

11. เงินกู้ยืมระยะยำว 

  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) 300,000 330,000 300,000 330,000 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company 1,909,655 2,064,710 - - 

รวม 2,209,655 2,394,710 300,000 330,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (662,004) (621,819) (100,000) (60,000) 

เงินกูย้ืมระยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ  
ภายในหน่ึงปี 1,547,651 1,772,891 200,000 270,000 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 2,394,710 330,000 
บวก: กูเ้พิ่ม 145,035 - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (300,241) (30,000) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ก าไรจาก                                       
อตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (29,849) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 2,209,655 300,000 

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน                                
7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จ านวน 652 พนัลา้นเวียดนามด่งและจ านวน 531 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: จ  านวน                                      
7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จ านวน 652 พนัลา้นเวยีดนามด่งและจ านวน 641 ลา้นบาท) 

12. ภำษีเงินได้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ระหว่างกาลตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บ                        
ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณด้วยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้
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ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลส าหรับงวด 10,083 16,492 - - 
ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว          
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (15,295) 23,510 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 12,359 (18,494) - - 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 7,147 21,508 - - 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลส าหรับงวด 20,996 35,540 - - 
ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว              
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (24,068) 57,401 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 18,584 (11,494) - - 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 15,512 81,447 - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย ์                                       
ท่ียงัไมรั่บรู้ทางภาษี 

13. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ                   
ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน                                                     
ท่ีรายงาน 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2  
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสุดวนัท่ี                  
30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส่วนงานพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์
ส่วนงาน 

ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายได ้ - 111,424 61,249 56,464 57,069 53,785 118,318 221,673 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน - 34,377 42,553 38,377 15,409 15,146 57,962 87,900 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน      - 43,872 
ดอกเบ้ียรับ       2,911 2,661 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน       - 86,998 
รายไดอ่ื้น       1,941 8,033 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (1,231) (2,881) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (25,111) (43,488) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน       (54,655) - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน       (92) (10) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (9,500) (3,351) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (7,147) (21,508) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด       (34,922) 158,226 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส่วนงานพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์
ส่วนงาน 

ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายได ้ - 427,454 125,111 112,489 112,301 104,795 237,412 644,738 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน - 272,012 87,564 77,525 31,163 28,230 118,727 377,767 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน      - 73,755 
ดอกเบ้ียรับ       9,927 5,342 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน       - 9,170 
รายไดอ่ื้น       6,708 11,855 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (3,899) (4,895) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (57,719) (74,395) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน       (90,516) - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน       (92) (10) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (19,637) (7,024) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (15,512) (81,447) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด       (52,013) 310,118 
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14. เงินปันผล 

 เงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี ส าหรับปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 84,149 0.09 

รวมเงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 84,149 0.09 

   
เงินปันผลประจ าปี ส าหรับปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 28,050 0.03 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 28,050 0.03 

15. ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวน 55 พนัล้านเวียดนามด่ง                            
(31 ธันวาคม 2561: จ านวน 27 พนัลา้นเวียดนามด่ง) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบ
สาธารณูปโภค  

16. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน  

เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯได้ลงทุนเพิ่มใน Amata Township Long Thanh Joint Stock Company                    
เป็นจ านวน 1,216 ล้านบาท (หรือจ านวน 920 พนัล้านเวียดนามด่ง) โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับ
โครงสร้างผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าว ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้น
กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศไทย เพื่อใช้ลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 40 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่า เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืม
ขั้นต ่าของธนาคาร (MLR) และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นประจ าทุกเดือนและช าระคืนเงินตน้ทั้งจ  านวน                     
ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีการน าหลกัทรัพยใ์ดๆไปค ้าประกนัและภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม
ฉบบัดงักล่าวก าหนดให้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น                      
การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไป                  
ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากธนาคารก่อนการจ่ายเงินปันผล 

17. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
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