
 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำนและขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม      
ระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”)                                                    
ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำม
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

สุพรรณี ตริยำนนัทกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 10 สิงหำคม 2563 



ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 102,486              498,068              20,283                84,674                
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 2 -                          784,284              -                          -                          
เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะสั้น 2 456,230              -                          -                          -                          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 124,898              142,613              161,939              1,785                  
ส่วนของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 8 15,019                -                          -                          -                          
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 426,932              407,320              -                          -                          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 49,143                69,407                149                     238                     
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,174,708           1,901,692           182,371              86,697                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 166,028              -                          -                          -                          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 36,100                -                          1,479                  -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  5 -                          -                          2,710,524           2,710,524           
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71,759                71,759                -                          -                          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 6 666,076              637,924              -                          -                          
อาคารและอุปกรณ์ 7 123,460              119,066              4,177                  3,343                  
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน 4,867,918           4,117,154           -                          -                          
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา 501,266              363,296              -                          -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 185,463              181,284              -                          -                          
เงินประกนัการพฒันาโครงการ 140,084              136,928              -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,824                9,432                  -                          -                          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,772,978           5,636,843           2,716,180           2,713,867           
รวมสินทรัพย์ 7,947,686           7,538,535           2,898,551           2,800,564           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 316,365              316,365              316,365              316,365              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 111,211              103,615              33,596                34,601                
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 8 13,853                -                          636                     -                          
รายไดรั้บล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายได้
   ภายในหน่ึงปี 22,398                11,786                -                          -                          
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 10 734,517              441,629              100,000              170,000              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,485                  39,313                -                          -                          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,205,829           912,708              450,597              520,966              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 10 2,765,903           2,970,727           100,000              100,000              
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 8 258,156              -                          856                     -                          
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัใหญ่ 3 300,000              300,000              300,000              300,000              
เงินมดัจาํการเช่าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 103,496              112,577              -                          -                          
รายไดรั้บล่วงหนา้ 23,074                23,022                -                          -                          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 320,514              316,986              -                          -                          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13,317                12,852                6,799                  6,354                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,784,460           3,736,164           407,655              406,354              
รวมหนีสิ้น 4,990,289           4,648,872           858,252              927,320              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

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

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 935,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 467,500              467,500              467,500              467,500              
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
      หุน้สามญั 935,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 467,500              467,500              467,500              467,500              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,117,735           1,117,735           1,117,735           1,117,735           
ส่วนเกินทุนอ่ืน 850,423              850,423              -                          -                          
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 38,832                35,282                38,832                35,282                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 615,809              638,335              416,232              252,727              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (461,172)             (561,918)             -                          -                          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,629,127           2,547,357           2,040,299           1,873,244           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 328,270              342,306              -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,957,397           2,889,663           2,040,299           1,873,244           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,947,686           7,538,535           2,898,551           2,800,564           

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

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

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 119,539          118,318          -                      -                      
รายไดด้อกเบ้ีย 4,732              2,911              123                 154                 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                      -                      14                   -                      
รายไดอ่ื้น 332                 1,941              -                      5,902              
รวมรายได้ 124,603          123,170          137                 6,056              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 56,800            60,356            -                      -                      
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1,647              1,231              -                      -                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26,077            25,111            9,761              9,882              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 82,225            54,655            -                      1,797              
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 91                   92                   -                      -                      
รวมค่าใช้จ่าย 166,840          141,445          9,761              11,679            
ขาดทุนจากกิจกรรมดําเนินงาน (42,237)           (18,275)           (9,624)             (5,623)             
ตน้ทุนทางการเงิน (28,060)           (9,500)             (9,569)             (6,669)             
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (70,297)           (27,775)           (19,193)           (12,292)           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (6,830)             (7,147)             -                      -                      
ขาดทุนสําหรับงวด (77,127)           (34,922)           (19,193)           (12,292)           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (75,917)           (35,572)           (19,193)           (12,292)           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,210)             650                 

(77,127)           (34,922)           

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.08)               (0.04)               (0.02)               (0.01)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

ขาดทุนสําหรับงวด (77,127)           (34,922)           (19,193)           (12,292)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (124,151)         (135,861)         -                      -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (124,151)         (135,861)         -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (201,278)         (170,783)         (19,193)           (12,292)           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (192,631)         (163,322)         (19,193)           (12,292)           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (8,647)             (7,461)             

(201,278)         (170,783)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 237,508          237,412          -                      -                      
รายไดด้อกเบ้ีย 24,066            9,927              123                 162                 
รายไดเ้งินปันผล 5 -                      -                      250,374          134,641          
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 25,967            -                      -                      -                      
รายไดอ่ื้น 3,188              6,708              -                      5,902              
รวมรายได้ 290,729          254,047          250,497          140,705          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 115,209          118,685          -                      -                      
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 4,112              3,899              -                      -                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 54,329            57,719            15,932            16,411            
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                      90,516            238                 1,809              
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 91                   92                   -                      -                      
รวมค่าใช้จ่าย 173,741          270,911          16,170            18,220            
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 116,988          (16,864)           234,327          122,485          
ตน้ทุนทางการเงิน (67,411)           (19,637)           (20,527)           (13,518)           
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 49,577            (36,501)           213,800          108,967          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (13,672)           (15,512)           -                      -                      
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 35,905            (52,013)           213,800          108,967          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 27,769            (53,954)           213,800          108,967          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,136              1,941              

35,905            (52,013)           

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.03                (0.06)               0.23                0.12                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 35,905            (52,013)           213,800          108,967          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 107,878          (204,589)         -                      -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 107,878          (204,589)         -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 143,783          (256,602)         213,800          108,967          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 128,515          (247,327)         213,800          108,967          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 15,268            (9,275)             

143,783          (256,602)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน 2563
(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุน ผลต่างจาก ส่วนของผูม้ี
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก การรวมกิจการ จากการเปลี่ยนแปลง การแปลงค่า รวม ส่วนไดเ้สียที่

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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)             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                          -                          -                      -                        -                          (193,373)                  (193,373)           (11,216)             (204,589)           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                          -                          -                      -                        (53,954)               (193,373)                  (247,327)           (9,275)               (256,602)           
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 13) -                      -                      -                      -                          -                          -                      -                        (84,149)               -                               (84,149)             -                        (84,149)             
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      -                          -                          -                      -                        -                          -                               -                        (16,210)             (16,210)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 467,500          1,117,735       22,442            846,331              (18,350)               850,423          35,282              638,335              (561,918)                  2,547,357         342,306            2,889,663         
กาํไรสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                          -                          -                      -                        27,769                -                               27,769              8,136                35,905              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                          -                          -                      -                        -                          100,746                    100,746            7,132                107,878            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                          -                          -                      -                        27,769                100,746                    128,515            15,268              143,783            
โอนกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                      -                      -                      -                          -                          -                      3,550                (3,550)                 -                               -                        -                        -                        
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 13) -                      -                      -                      -                          -                          -                      -                        (46,745)               -                               (46,745)             -                        (46,745)             
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      -                          -                          -                      -                        -                          -                               -                        (29,304)             (29,304)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 467,500          1,117,735       22,442            846,331              (18,350)               850,423          38,832              615,809              (461,172)                  2,629,127         328,270            2,957,397         

-                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

ส่วนเกินทุนอื่น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน
และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 467,500                     1,117,735                  31,727                       269,439                     1,886,401                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 108,967                     108,967                     
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 13) -                                 -                                 -                                 (84,149)                      (84,149)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 467,500                     1,117,735                  31,727                       294,257                     1,911,219                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 467,500                     1,117,735                  35,282                       252,727                     1,873,244                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 213,800                     213,800                     
โอนกาํไรสะสมไปสาํรองตามกฎหมาย -                                 -                                 3,550                         (3,550)                        -                                 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 13) -                                 -                                 -                                 (46,745)                      (46,745)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 467,500                     1,117,735                  38,832                       416,232                     2,040,299                  
     -                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 49,577              (36,501)             213,800            108,967            
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 42,296              39,613              553                   16                     
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (250,374)           (134,641)           
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 445                   351                   445                   351                   
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (45,877)             83,544              238                   1,858                
   ดอกเบ้ียรับ (24,066)             (9,927)               (123)                  (162)                  
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 67,411              19,637              20,527              13,518              
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 89,786              96,717              (14,934)             (10,093)             
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 11,219              (806)                  -                        (3,277)               
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 7,882                -                        -                        -                        
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (24,033)             (48,748)             -                        -                        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,264              (14,917)             89                     (5)                      
   เงินประกนัการพฒันาโครงการ -                        (138,717)           -                        -                        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (163)                  108                   -                        -                        
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินอ่ืน (11,753)             (14,088)             (3,701)               (792)                  
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 93,202              (120,451)           (18,546)             (14,167)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (49,349)             (19,438)             -                        -                        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 43,853              (139,889)           (18,546)             (14,167)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 20,157              11,360              123                   162                   
เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะสั้นลดลง 328,054            181,924            -                        -                        
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        90,220              134,641            
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (32)                    (1,396)               -                        -                        
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (9,985)               (10,792)             (1,067)               (6)                      
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดินเพ่ิมข้ึน (729,229)           (168,488)           -                        -                        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (391,035)           12,608              89,276              134,797            
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
ดอกเบ้ียจ่าย (109,338)           (64,016)             (17,794)             (7,612)               
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง -                        (12,442)             -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 138,643            145,035            -                        -                        
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (77,989)             (300,241)           (70,000)             (30,000)             
เงินสดจ่ายตามหน้ีสินสญัญาเช่า (7,469)               -                        (344)                  -                        
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (129,154)           
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (46,745)             (84,149)             (46,745)             (84,149)             
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (10,024)             (16,210)             -                        -                        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (112,922)           (332,023)           (134,883)           (250,915)           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 64,589              (45,835)             -                        -                        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (395,515)           (505,139)           (64,153)             (130,285)           
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (67)                    (1,802)               (238)                  (1,858)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 498,068            664,150            84,674              136,837            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 102,486            157,209            20,283              4,694                

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม:
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:
   รับโอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ยงัไม่ไดช้าํระ 7,539                -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

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

(หน่วย: พนับาท)
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บริษัท อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการ                                 
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                      
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น            
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของกลุ่มบริษัท และได้จัดท าข้ึนโดยใช้
หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ 
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว 
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน 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) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ                                 
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ส าหรับสญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                                           
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสญัญาเช่า 

1.5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนหรือราคาทุนตดั
จ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์      และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณา
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผือ่
ผลขาดทุนด้านเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ยกเวน้
ส าหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั 
และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ  
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1.5.2 สัญญำเช่ำ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก
การวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญา
เช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจาก
วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุด
อายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่ม
บริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สญัญาเช่าใหม่ 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

2. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่                             
มำถือปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ                
ทางการเงิน 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 784,284 (784,284) - - 
เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะสั้น - 784,284 - 784,284 
ส่วนของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 14,579 14,579 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 637,924 - 53,778 691,702 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 30,781 30,781 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 166,882 166,882 

หนีสิ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี - - 14,721 14,721 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 251,299 251,299 

 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 1,799 1,799 
หนีสิ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด 
ช าระภายในหน่ึงปี - 621 621 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง 
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 1,178 1,178 

2.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามหลกัการ 
บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน                    
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 498,068 - 498,068 498,068 
เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะสั้น 784,284 - 784,284 784,284 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 142,613 - 142,613 142,613 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 181,461 - 181,461 181,461 
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71,759 71,759 - 71,759 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 1,678,185 71,759 1,606,426 1,678,185 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตาม
หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน                    
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 84,674 - 84,674 84,674 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,785 - 1,785 1,785 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 86,459 - 86,459 86,459 

2.2 สัญญำเช่ำ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน จากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 264,221 - 
ยานพาหนะ 1,799 1,799 

รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำเงินทุน 266,020 1,799 
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 62 - 62 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,385 3,366 3,385 3,366 ร้อยละ 4.55 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - - 5,902 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค - 147 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 801 1,106 - - ราคาตลาด 

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

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 70 70 70 70 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,788 6,732 6,788 6,732 ร้อยละ 4.55 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - - 5,902 ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 3,492 3,483 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 1,962 2,042 - - ราคาตลาด 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี                                                 
31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 4)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 29 30 - - 

รวม 29 30 - - 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Amata City Bienhoa Joint Stock Company - - 160,155 - 
Amata City Halong Joint Stock Company - - 1,762 1,762 
รวม - - 161,917 1,762 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 313 424 - - 
รวม 313 424 - - 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
บริษทัใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 27,527 20,801 27,527 20,801 
รวม 27,527 20,801 27,527 20,801 
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เงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัใหญ่ 

 ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและบริษทัใหญ่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2563 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 300,000 - - 300,000 

รวม 300,000 - - 300,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,694 7,153 4,143 5,054 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 448 436 448 436 
รวม 8,142 7,589 4,591 5,490 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,374 15,363 9,143 10,632 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 896 857 896 857 
รวม 16,270 16,220 10,039 11,489 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 29 30 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 44,640 67,483 - - 
ลูกหน้ือ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - - 161,917 1,762 
ลูกหน้ือ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 80,229 75,100 22 23 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 124,898 142,613 161,939 1,785 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แยกตามอายุหน้ี                                
ท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
อายหุน้ีคา้งช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 29 30 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29 30 - - 

กจิกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 31,725 61,515 - - 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 11,319 5,924 - - 
3 - 9 เดือน 1,596 44 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  44,640 67,483 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 44,669 67,513 - - 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯได้บนัทึกรับเงินปันผลจากบริษทัย่อย                     
เป็นจ านวน 250 ลา้นบาท (งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562: จ านวน 135 ลา้นบาท) 

6. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 637,924 - 
บวก: รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16                                 
 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมายเหตุ 2) 53,778 - 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 32 - 
โอนเขา้ 243 - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 15,872 - 

หกั:  การเปล่ียนแปลงแกไ้ขสัญญา (9,212) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (31,749) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - จากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (812) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 666,076 - 

7. อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 119,066 3,343 
บวก: ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,985 1,067 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,820 - 
หกั: ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,411) (233) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 123,460 4,177 
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8. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำเงินทุนและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

8.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ (ภำยใต้บัญชี “อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน”) 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (ภายใต้บญัชี “อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน”) 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - - 
บวก: รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน า   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16                                 
 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมายเหตุ 2) 53,778 - 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,168 - 
หกั: การเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญาเช่า (9,212) - 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (812) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 44,922 - 

8.2 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - - 
บวก: รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน า   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16                                 
 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมายเหตุ 2) 30,781 1,799 

 เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 7,539 - 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 629 - 
หกั: การเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญาเช่า (1,525) - 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,324) (320) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 36,100 1,479 
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8.3 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำเงินทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563  - - 
บวก: รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16                                 
 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมายเหตุ 2) 181,461 - 

 รับรู้เป็นดอกเบ้ียรับในระหวา่งงวด 10,405 - 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4,679 - 
หกั: การเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญาเช่า (7,616) - 
 รับช าระในระหวา่งงวด (7,882) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 181,047 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (15,019) - 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำเงินทุน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนด                                 
ช ำระในหน่ึงปี 166,028 - 

8.4 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563  - - 
บวก:  รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16                                 
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมายเหตุ 2) 266,020 1,799 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 7,539 - 
รับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ายในระหวา่งงวด 12,567 37 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5,735 - 

หกั:  การเปล่ียนแปลงแกไ้ขสัญญาเช่า (12,383) - 
จ่ายช าระในระหวา่งงวด (7,469) (344) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 272,009 1,492 
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มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ่ึงจะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
อายสุญัญาเช่าหรือจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,247,706 1,571 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (975,697) (79) 
รวม 272,009 1,492 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (13,853) (636) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด                                 
ช าระในหน่ึงปี 258,156 856 

ทั้งน้ี ตามลกัษณะของการด าเนินธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะน าสินทรัพยสิ์ทธิการใชบ้างส่วนโอนให้กบัลูกคา้ 
เพื่อใช้ประโยชน์ตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาและเก็บค่าเช่าตามอตัราค่าเช่าท่ีรัฐบาลเรียกเก็บจาก             
กลุ่มบริษทัฯ ส่งผลใหมี้การบนัทึกลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุนในเง่ือนไขดงักล่าว ซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ส่วนท่ีเหลือประกอบดว้ยสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ยงัไม่ไดโ้อนใหลู้กคา้เพื่อใชป้ระโยชน์ และเป็นส่วนหน่ึง
ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

9. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 313 424 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 33,045 40,869 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 27,527 20,801 27,527 20,801 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 44,857 30,729 5,013 8,653 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 5,469 10,792 1,056 5,147 
รวม 111,211 103,615 33,596 34,601 
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10. เงินกู้ยืมระยะยำว 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 3,412,356 270,000 
บวก: กูเ้พิ่ม 138,643 - 
  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ก าไรจาก                                       
  อตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 27,410 - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (77,989) (70,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 3,500,420 200,000 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมก าหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้
เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯจะไม่น าทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และหุน้ท่ีออกโดย
บริษทัย่อยท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืน
ตลอดอายสุัญญาเงินกู ้และการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากธนาคารก่อน เงินกูย้ืมของ 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company ค  ้ าประกันโดยบริษทัฯ และ Amata City Bienhoa Joint Stock 
Company ส าหรับเงินกูย้มืของ Amata City Bienhao Joint Stock Company ค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) 200,000 270,000 200,000 270,000 
Amata City Bienhoa Joint Stock Company 1,101,151 1,052,393 - - 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company 2,199,269 2,089,963 - - 
รวม 3,500,420 3,412,356 200,000 270,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (734,517) (441,629) (100,000) (170,000) 
เงินกูย้มืระยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ   
ภายในหน่ึงปี 2,765,903 2,970,727 100,000 100,000 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน                                
3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2562: จ านวน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จ านวน 111 พนัลา้นเวียดนามด่ง                      
และจ านวน 464 ลา้นบาท) 

11. ภำษีเงินได้ 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ                                        
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ี
ประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลส าหรับงวด 5,796 10,083 - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว          
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (11,060) (15,295) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 12,094 12,359 - - 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 6,830 7,147 - - 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลส าหรับงวด 17,522 20,996 - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว              
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,529 (24,068) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7,379) 18,584 - - 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 13,672 15,512 - - 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย ์                                       
ท่ียงัไม่รับรู้ทางภาษี 

12. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการในระหว่างงวด
ปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน                 
ระหวา่งกาลขอ้ 3 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงาน 
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได ้ - - 64,073 61,249 55,466 57,069 119,539 118,318 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน - - 45,305 42,553 17,434 15,409 62,739 57,962 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดด้อกเบ้ีย       4,732 2,911 
รายไดอ้ื่น       332 1,941 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย       (1,647) (1,231) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (26,077) (25,111) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน       (82,225) (54,655) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน       (91) (92) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (28,060) (9,500) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (6,830) (7,147) 

ขาดทุนส าหรับงวด       (77,127) (34,922) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงาน 
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได ้ - - 125,372 125,111 112,136 112,301 237,508 237,412 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน - - 87,470 87,564 34,829 31,163 122,299 118,727 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดด้อกเบ้ีย       24,066 9,927 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน       25,967 - 
รายไดอ้ื่น       3,188 6,708 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย       (4,112) (3,899) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (54,329) (57,719) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน       - (90,516) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน       (91) (92) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (67,411) (19,637) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (13,672) (15,512) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด       35,905 (52,013) 

13. เงินปันผล 

 เงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   

เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 46,745 0.05 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 46,745 0.05 

   
เงินปันผลประจ าปี ส าหรับปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 84,149 0.09 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 84,149 0.09 
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14. ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวน 24 พนัลา้นเวียดนามด่ง                            
(31 ธนัวาคม 2562: จ านวน 27 พนัลา้นเวียดนามด่ง) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบ
สาธารณูปโภค  

15. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 
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