
 

บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทานและงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่

ของบริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ                                 

ของบริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก    

ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้           

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

สุพรรณี ตริยานนัทกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2562 



ณ วนัท ี30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,341,061           664,150              17,868                136,837              

เงินลงทุนชวัคราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน -                         187,198              -                         -                         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 146,801              115,135              1,785                  3,151                  

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 415,982              346,612              -                         -                         

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 35,841                32,397                228                     274                     

1,939,685           1,345,492           19,881                140,262              

สินทรัพยท์ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ีถือไวเ้พอืขาย 4.2 -                         -                         1,260,497           -                         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,939,685           1,345,492           1,280,378           140,262              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  4 -                         -                         2,655,840           2,393,314           

เงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 5 71,759                71,759                -                         -                         

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 6 669,133              760,264              -                         -                         

อาคารและอุปกรณ์ 7 109,271              108,599              2,584                  1,835                  

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา 342,417              -                         -                         -                         

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชที้ดิน 8 3,956,381           4,252,428           -                         -                         

เงินจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่หน่วยงานราชการเวยีดนาม 9 183,652              194,586              -                         -                         

เงินประกนัการพฒันาโครงการ 10 138,717              -                         -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 1,417                  448                     -                         -                         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,472,747           5,388,084           2,658,424           2,395,149           

รวมสินทรัพย์ 7,412,432           6,733,576           3,938,802           2,535,411           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



ณ วนัท ี30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1,425,334           221,411              1,216,365           -                         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 11 90,484                65,953                29,799                14,631                

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 12 191,829              621,819              70,000                60,000                

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัใหญ่ 2 -                         300,000              -                         300,000              

เงินมดัจาํรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4.2 -                         -                         230,850              -                         

รายไดรั้บล่วงหนา้ทีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายได้

   ภายในหนึงปี 14,359                8,266                  -                         -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,052                1,376                  -                         -                         

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,736,058           1,218,825           1,547,014           374,631              

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 12 1,983,869           1,772,891           200,000              270,000              

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัใหญ่ 2 300,000              -                         300,000              -                         

เงินมดัจาํการเช่าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 114,618              127,733              -                         -                         

รายไดรั้บล่วงหนา้ 23,479                25,203                -                         -                         

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 308,123              333,623              -                         -                         

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 12,712                11,239                6,142                  4,379                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 2,742,801           2,270,689           506,142              274,379              

รวมหนีสิน 4,478,859           3,489,514           2,053,156           649,010              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



ณ วนัท ี30 กันยายน 2562

30 กนัยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธันวาคม 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           

ส่วนเกินทุนอนื 971,318              971,318              -                         -                         

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 630,143              724,480              268,684              269,439              

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (499,545)            (300,917)            -                         -                         

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 2,718,878           3,011,843           1,885,646           1,886,401           

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 214,695              232,219              -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,933,573           3,244,062           1,885,646           1,886,401           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,412,432           6,733,576           3,938,802           2,535,411           

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ -                       117,530           -                       -                       

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภค 113,398           112,447           -                       -                       

รายไดเ้งินปันผล 5 4,691               4,809               -                       -                       

กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 43,873             - - -

ดอกเบียรับ 16,983             3,229               1                      7                      

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 133                  - - -

รายไดอื้น 1,209               5,331               12,493             -                       

รวมรายได้ 180,287           243,346           12,494             7                      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ -                       29,511             -                       -                       

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 54,657             57,273             -                       -                       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,481               2,001               -                       -                       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 31,136             22,999             12,092             8,070               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                       59,739             592                  3,280               

ค่าใชจ่้ายอืน 3                      12                    -                       -                       

รวมค่าใช้จ่าย 87,277             171,535           12,684             11,350             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 93,010             71,811             (190)                 (11,343)            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (28,425)            (4,651)              (25,383)            (4,731)              

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 64,585             67,160             (25,573)            (16,074)            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (12,703)            (25,141)            -                       -                       

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 51,882             42,019             (25,573)            (16,074)            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 43,766             34,012             (25,573)            (16,074)            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,116               8,007               

   51,882             42,019             

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.05                 0.04                 (0.03)                (0.02)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วีเอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 51,882             42,019             (25,573)            (16,074)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (5,410)              (150,491)          -                       -                       

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (5,410)              (150,491)          -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (5,410)              (150,491)          -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 46,472             (108,472)          (25,573)            (16,074)            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 38,511             (106,532)          (25,573)            (16,074)            

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,961               (1,940)              

   46,472             (108,472)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วีเอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ -                       544,984           -                       -                       

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภค 350,810           329,731           -                       -                       

รายไดเ้งินปันผล 4.1, 5 4,691               4,809               134,641           269,182           

กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 43,873             74,217             -                       -                       

ดอกเบียรับ 26,910             8,571               163                  194                  

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน -                       -                       -                       4,360               

รายไดอื้น 7,917               16,724             18,395             91                    

รวมรายได้ 434,201           979,036           153,199           273,827           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ -                       184,953           -                       -                       

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 173,342           168,802           -                       -                       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5,380               6,896               -                       -                       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 88,855             97,394             28,503             25,573             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 90,383             50,569             2,401               -                       

ค่าใชจ่้ายอืน 95                    22                    -                       -                       

รวมค่าใช้จ่าย 358,055           508,636           30,904             25,573             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 76,146             470,400           122,295           248,254           

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (48,062)            (11,675)            (38,901)            (9,115)              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 28,084             458,725           83,394             239,139           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (28,215)            (106,588)          -                       -                       

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (131)                 352,137           83,394             239,139           

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (10,188)            309,072           83,394             239,139           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,057             43,065             

   (131)                 352,137           

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.01)                0.33                 0.09                 0.26                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบกาํไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)

บริษัท อมตะ วีเอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (131)                 352,137           83,394             239,139           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (209,999)          (44,194)            -                       -                       

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (209,999)          (44,194)            -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (209,999)          (44,194)            -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (210,130)          307,943           83,394             239,139           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (208,816)          264,962           83,394             239,139           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,314)              42,981             

   (210,130)          307,943           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วีเอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินทุนจาก ผลต่างจาก ส่วนของผูมี้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก การรวมกิจการ การเปลียนแปลง การแปลงค่า รวม ส่วนไดเ้สียที

ทีออกและชาํระ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใชหุ้น้ ภายใตก้ารควบคุม สดัส่วนเงินลงทุน รวม งบการเงินทีเป็น ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

เตม็มูลค่าแลว้ 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 -                      -                      -                          -                          -                          -                          -                        309,072              -                               309,072            43,065              352,137            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                      -                      -                          -                          -                          -                          -                        -                          (44,110)                    (44,110)             (84)                    (44,194)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                          -                          -                          -                          -                        309,072              (44,110)                    264,962            42,981              307,943            

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 15) -                      -                      -                          -                          -                          -                          -                        (28,050)               -                               (28,050)             -                        (28,050)             

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30  กันยายน 2561 467,500          1,117,735       22,442                846,331              102,545              971,318              21,431              867,784              (322,577)                  3,123,191         241,572            3,364,763         

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         

กาํไรสาํหรับงวด -                      -                      -                          -                          -                          -                          -                        (10,188)               -                               (10,188)             10,057              (131)                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                      -                      -                          -                          -                          -                          -                        -                          (198,628)                  (198,628)           (11,371)             (209,999)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                          -                          -                          -                          -                        (10,188)               (198,628)                  (208,816)           (1,314)               (210,130)           

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 15) -                      -                      -                          -                          -                          -                          -                        (84,149)               -                               (84,149)             -                        (84,149)             

เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30  กันยายน 2562 467,500          1,117,735       22,442                846,331              102,545              971,318              31,727              630,143              (499,545)                  2,718,878         214,695            2,933,573         

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

ส่วนเกินทุนอืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุน้

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 239,139                      239,139                      

เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 15) -                                 -                                 -                                 (28,050)                      (28,050)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 467,500                      1,117,735                  21,431                        312,949                      1,919,615                  

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 83,394                        83,394                        

เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 15) -                                 -                                 -                                 (84,149)                      (84,149)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 467,500                      1,117,735                  31,727                        268,684                      1,885,646                  

     -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 28,084             458,725           83,394             239,139           

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคา 59,092             60,664             24                    49                    

   กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (43,873)            (74,217)            -                       -                       

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั (4,691)              (4,809)              (134,641)          (269,182)          

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,763               502                  1,763               502                  

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 82,802             57,042             2,451               812                  

   ดอกเบียรับ (26,910)            (8,571)              (163)                 (194)                 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 48,062             11,675             38,901             9,115               

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 144,329           501,011           (8,271)              (19,759)            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขนึ) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (19,597)            (60,337)            1,366               (37,879)            

   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (59,023)            41,428             -                       -                       

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (2,306)              7,864               49                    (171)                 

   เงินประกนัการพฒันาโครงการ (138,717)          - - -

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (969)                 25,563             -                       59,483             

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง) 

   เจา้หนีการคา้และหนีสินอืน 1,628               (100,480)          181                  (18,843)            

   เงินมดัจาํรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       230,850           -                       

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (74,655)            415,049           224,175           (17,169)            

จ่ายภาษีเงินได้ (22,437)            (37,989)            (3)                     (3)                     

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (97,092)            377,060           224,172           (17,172)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 14,841             8,084               163                  194                  

เงินลงทุนชวัคราว - เงินฝากสถาบนัการเงินลดลง (เพิมขนึ) 187,198           (76,340)            -                       -                       

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4,691               4,809               134,641           269,182           

ซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (1,804)              (110,058)          -                       -                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 46,659             91,562             -                       -                       

ซืออาคารและอุปกรณ์ (18,885)            (6,759)              (773)                 (1,811)              

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท้ีดินเพมิขนึ (210,005)          (354,615)          -                       -                       

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 22,695             (443,317)          134,031           267,565           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

ดอกเบียจ่าย (110,953)          (85,784)            (23,914)            (5,495)              

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขนึ 1,203,923        -                       1,216,365        -                       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัใหญ่ -                       300,000           -                       300,000           

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 145,035           -                       -                       -                       

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (334,196)          (194,536)          (60,000)            (60,000)            

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (1,523,023)       (470,164)          

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (16,210)            (28,050)            (84,149)            (28,050)            

เงินปันผลจ่ายแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (84,149)            (32,786)            -                       -                       

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 803,450           (41,156)            (474,721)          (263,709)          

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (49,681)            (22,488)            -                       -                       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 679,372           (129,901)          (116,518)          (13,316)            

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง

   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (2,461)              228                  (2,451)              (1,052)              

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,341,061        496,519           17,868             63,594             

-                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
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บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง

ฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ                     

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น            

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย และได้จดัทาํข้ึน                             

โดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างท่ีสําคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด ยกเวน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมระหวา่งกาลขอ้ 4 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                      

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน                         

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทาง                             

การบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                           

ดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษัทย่อย 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ                                   

สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

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 สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา

ท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับ                          

การรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินท่ีสะท้อนถึง                            

ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ 

และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการ

พิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน

เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย

ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                    

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลักการเก่ียวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน                             

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ 

จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมี                             

ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ                                 

การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  
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1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ ่      

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 128 73 128 73 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,477 3,017 3,477 3,017 ร้อยละ 4.55 ต่อปี 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 12,493 - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 5,682 499 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าไฟฟ้า 1,098 769 - - ราคาตลาด  

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ ่      

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 198 148 198 148 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 10,209 3,640 10,209 3,640 ร้อยละ 4.55 ต่อปี 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 18,395 - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 9,165 3,910 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าไฟฟ้า 3,140 3,039 - - ราคาตามตลาด  
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และวนั ที่                      

31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

Amata Power (Bien Hoa) Limited 5,626 30 - - 

รวม 5,626 30 - - 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

Amata Township Long Thanh Joint Stock Company - - - 1,369 

Amata City Halong Joint Stock Company - - 1,762 1,762 

รวม - - 1,762 3,131 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 11)     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

Amata Power (Bien Hoa) Limited 399 367 - - 

รวม 399 367 - - 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 11)     

บริษทัใหญ่     

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 17,327 7,118 17,327 7,118 

รวม 17,327 7,118 17,327 7,118 

เงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัใหญ่ 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและบริษทัใหญ่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2562 

 (ตรวจสอบแลว้)    

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัใหญ่     

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 300,000 - (300,000) - 

รวม 300,000 - (300,000) - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัใหญ ่     

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) - 300,000 - 300,000 

รวม - 300,000 - 300,000 

เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2562 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเงินกู้ยืมระยะสั้ นกับบริษัทใหญ่                             

เพื่อขยายระยะเวลาชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดในวนัท่ี 5 กนัยายน 2564 บริษทัฯจึงจดัประเภทเงินกูย้ืมระยะสั้ น

ดงักล่าวใหม่เป็น “เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัใหญ่” 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อย                

มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,025 7,104 3,825 3,706 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 433 399 433 399 

รวม 8,458 7,503 4,258 4,105 

     

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,388 21,672 14,457 11,571 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,290 1,188 1,290 1,188 

รวม 24,678 22,860 15,747 12,759 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 5,626 30 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 81,424 79,479 - - 

ลูกหน้ือ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 1,762 3,131 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 59,751 35,626 23 20 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 146,801 115,135 1,785 3,151 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้า ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 แยกตามอายุหน้ี                                

ท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

อายหุน้ีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน       

2562 

31 ธนัวาคม     

2561 

30 กนัยายน       

2562 

31 ธนัวาคม      

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,626 30 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,626 30 - - 

กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกัน     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 67,261 70,728 - - 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 12,793 8,238 - - 

3 - 9 เดือน 1,370 513 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 81,424 79,479 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 87,050 79,509 - - 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

4.1  รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินปันผลรับสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                         

30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ลงทุนใน Amata Township Long Thanh Joint Stock 

Company เพิ่มเติมเป็นจาํนวน 1,394 ล้านบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับโครงสร้างผูถื้อหุ้นใน

บริษทัดงักล่าว นอกจากน้ี Amata City Long Thanh Joint Stock Company ไดล้งทุนในหุ้นสามญัใน Amata 

Service City Long Thanh 1 Company Limited และ Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited 

ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศเวียดนามและดาํเนินธุรกิจในการพฒันาพื้นท่ีพาณิชยกรรมและท่ีพกั

อาศยั เป็นจาํนวนเงินบริษทัละ 1 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ของ

บริษทัดงักล่าว ดงันั้นบริษทัฯจึงรวมงบการเงินของ Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited 

และ Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited ในงบการเงินรวมตั้ งแต่ไตรมาสท่ีสามของ                   

ปีปัจจุบนั 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ลงทุนใน Amata City Halong Joint Stock Company 

เพิ่มเติมเป็นจาํนวน 74 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ลงทุนใน Amata City Halong Joint Stock Company 

เพิ่มเติมเป็นจาํนวน 55 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

 ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษทัฯได้บนัทึกรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย                     

เป็นจาํนวน 135 ลา้นบาท (งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561: จาํนวน 269 ลา้นบาท) 

4.2 การจดัประเภทเงินลงทุนเป็นสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมติัการจาํหน่ายหุ้นสามญัของ 

Amata Township Long Thanh Joint Stock Company (“ATLT”) ใ ห้แ ก่  Amata City Bienhoa Joint Stock 

Company (“ACBH”) เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ โดย ATLT ยงัเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั

ฯเช่นเดิม ต่อมา เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญามดัจาํค่าหุน้กบั ACBH เพื่อจาํหน่ายหุ้น

ของ ATLT จาํนวน 92 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 11,000 เวียดนามด่ง รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,012 พนัล้าน

เวียดนามด่งหรือเทียบเท่า 1,344 ล้านบาท โดยบริษทัฯได้รับเงินมดัจาํจาก ACBH เป็นจาํนวนเงิน 175 

พนัลา้นเวียดนามด่งหรือเทียบเท่า 231 ลา้นบาทแลว้ ซ่ึงไดแ้สดงไวเ้ป็น “เงินมดัจาํรับจากการจาํหน่ายเงิน

ลงทุนในบริษทัย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ดงันั้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย

และการดาํเนินงานท่ียกเลิก บริษทัฯจึงไดแ้สดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทัดงักล่าวในส่วนท่ีจะมี

การจาํหน่ายจาํนวน 1,260 ล้านบาทเป็นรายการแยกต่างหากภายใตห้ัวข้อ “สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็น

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
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5. เงินลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

 จาํนวนน้ีเป็นเงินลงทุนใน Amata Power (Bien Hoa) Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการโรงไฟฟ้าใน

นิคมอุตสาหกรรมของ Amata City Bienhoa Joint Stock Company (“ACBH”) โดย  ACBH ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษทัย่อยได้รับเงินปันผลจาก                        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561: 

จาํนวน 5 ลา้นบาท) 

6. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 760,264 - 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,804 - 

โอนเขา้ 588 - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี (2,786) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (48,016) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (42,721) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 669,133 - 

7. อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 108,599 1,835 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 18,885 773 

โอนออก (1,139) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (11,076) (24) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,998) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 109,271 2,584 

8. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ทีด่ิน 

จาํนวนน้ีเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเพื่อพฒันาท่ีดิน

ดงักล่าวเป็นนิคมอุตสาหกรรมของบริษทัย่อยในอนาคต ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยู่ในกระบวนการโอนกรรมสิทธ์ิ                  

ในท่ีดินดงักล่าวมาเป็นของบริษทัยอ่ย  
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9. เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 

 จาํนวนน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหก้บัหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม โดยไดรั้บอนุมติั

ให้สามารถนาํมาหกักบัค่าเช่าท่ีดินท่ีรัฐบาลจะเรียกเก็บกบับริษทัยอ่ยในอนาคต ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดรั้บ

ยกเวน้ค่าเช่าท่ีดินจนถึงปี 2569 

10. เงินประกนัการพฒันาโครงการ 

จํานวนน้ีเป็นเงินประกันท่ีหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามเรียกเก็บจากบริษัทย่อย เพื่อเป็น

หลกัประกนัในการพฒันาโครงการ โดยบริษทัจะไดรั้บเงินประกนัดงักล่าวคืนตามความคืบหนา้ของโครงการ 

11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 399 367 - - 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,143 33,361 - - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 17,327 7,118 17,327 7,118 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 17,783 18,931 6,821 6,677 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 9,832 6,176 5,651 836 

รวม 90,484 65,953 29,799 14,631 

12. เงินกู้ยืมระยะยาว 

  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 กนัยายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 270,000 330,000 270,000 330,000 

Amata City Long Thanh Joint Stock Company 1,905,698 2,064,710 - - 

รวม 2,175,698 2,394,710 270,000 330,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (191,829) (621,819) (70,000) (60,000) 

เงินกูย้ืมระยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ  

ภายในหน่ึงปี 1,983,869 1,772,891 200,000 270,000 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 2,394,710 330,000 

บวก: กูเ้พ่ิม 145,035 - 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (334,196) (60,000) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/กาํไรจาก                                       

อตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (29,851) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 2,175,698 270,000 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมกาํหนดให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ี

ระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี

ให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯจะไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และหุ้นท่ีออก

โดยบริษทัยอ่ยท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯไปจาํหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืน

ตลอดอายุสัญญาเงินกู ้และการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯจะตอ้งได้รับอนุมติัจากธนาคารก่อน เงินกูย้ืมของ 

Amata City Long Thanh Joint Stock Company คํ้ าประกันโดยบริษัทฯ และ Amata City Bienhoa Joint Stock 

Company 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจาํนวน                                

7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 652 พนัลา้นเวียดนามด่งและจาํนวน 531 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: จาํนวน                                      

7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 652 พนัลา้นเวยีดนามด่งและจาํนวน 641 ลา้นบาท) 
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13. ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ระหว่างกาลตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บ                        

ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณด้วยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลสาํหรับงวด 14,117 12,929 - - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว                  

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,432) 24,523 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 18 (12,311) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 12,703 25,141 - - 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลสาํหรับงวด 35,113 48,469 - - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว                 

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว  (25,500) 60,666 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 18,602 (2,547) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 28,215 106,588 - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากกาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพย ์                                       

ท่ียงัไม่รับรู้ทางภาษี 
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14. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ                   

ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงาน                                                     

ท่ีรายงาน 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                

งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสุดวนัท่ี                  

30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงานพฒันา 

อสงัหาริมทรัพย ์

ส่วนงาน 

ให้เช่าทรัพยสิ์น 

ส่วนงานบริการ 

สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายได ้ - 117,530 58,266 59,136 55,132 53,311 113,398 229,977 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน - 88,019 39,849 40,152 18,892 15,022 58,741 143,193 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วนงาน:        

รายไดเ้งินปันผล       4,691 4,809 

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน      43,873 - 

ดอกเบ้ียรับ       16,983 3,229 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน       133 - 

รายไดอ่ื้น       1,209 5,331 

ค่าใชจ่้ายในการขาย       (1,481) (2,001) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (31,136) (22,999) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน       - (59,739) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน       (3) (12) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (28,425) (4,651) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (12,703) (25,141) 

กาํไรสาํหรับงวด       51,882 42,019 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงานพฒันา 

อสงัหาริมทรัพย ์

ส่วนงาน 

ให้เช่าทรัพยสิ์น 

ส่วนงานบริการ 

สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายได ้ - 544,984 183,377 171,625 167,433 158,106 350,810 874,715 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน - 360,031 127,413 117,677 50,055 43,252 177,468 520,960 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วนงาน:        

รายไดเ้งินปันผล       4,691 4,809 

กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน       43,873 74,217 

ดอกเบ้ียรับ       26,910 8,571 

รายไดอ่ื้น       7,917 16,724 

ค่าใชจ่้ายในการขาย       (5,380) (6,896) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (88,855) (97,394) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน       (90,383) (50,569) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน       (95) (22) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (48,062) (11,675) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (28,215) (106,588) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด       (131) 352,137 

15. เงินปันผล 

 เงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี สาํหรับปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 84,149 0.09 

รวมเงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 84,149 0.09 

   

เงินปันผลประจาํปี สาํหรับปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 28,050 0.03 

รวมเงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 28,050 0.03 

16. ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวน 48 พนัล้านเวียดนามด่ง                            

(31 ธันวาคม 2561: จาํนวน 27 พนัลา้นเวียดนามด่ง) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบ

สาธารณูปโภค  

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
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