
 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำนและขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่ง
กำลแบบยอ่ของบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษทั 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 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน                                              
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 2564 



ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2564

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 616,820              103,883              7,613                  8,458                  
เงินลงทนุในสินทรัพยก์ารเงินระยะสั้น 3,621                  3,378                  -                          -                          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 80,301                67,684                114,882              65,968                
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 4 104,760              -                          -                          -                          
ส่วนของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทนุท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 24,443                16,327                -                          -                          
ตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 457,241              423,168              -                          -                          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 111,514              96,429                90                       188                     
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,398,700           710,869              122,585              74,614                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทนุ - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 223,561              157,660              -                          -                          
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย  4 -                          -                          2,776,471           2,776,471           
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5 116,281              116,281              -                          -                          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 6 646,578              620,636              -                          -                          
อาคารและอุปกรณ์ 7 126,916              121,874              3,283                  3,725                  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 34,773                33,886                831                     1,152                  
ตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา 711,013              526,411              -                          -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สิทธิในการใชท่ี้ดิน 5,970,091           5,195,611           -                          -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 193,959              180,936              -                          -                          
เงินประกนัการพฒันาโครงการ 146,502              136,665              -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,271                  19,717                -                          -                          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,178,945           7,109,677           2,780,585           2,781,348           
รวมสินทรัพย์ 9,577,645           7,820,546           2,903,170           2,855,962           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2564

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 88,953                89,296                2,853                  2,773                  
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี 10 1,063,671           916,949              250,000              200,000              
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 8 23,747                14,911                664                     649                     
รายไดรั้บล่วงหนา้ท่ีถึงก าหนดรับรู้เป็นรายได้
   ภายในหน่ึงปี 29,802                15,512                -                          -                          
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 313,793              -                          -                          -                          
เงินมดัจ ารับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 4 97,754                -                          -                          -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,674                  8,424                  -                          -                          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,627,394           1,045,092           253,517              203,422              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 10 2,577,030           2,699,305           100,000              200,000              
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 8 330,492              255,977              193                     528                     
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัใหญ่ 2 450,000              450,000              450,000              450,000              
เงินมดัจ าการเช่าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ระยะยาว 104,575              127,678              -                          -                          
รายไดรั้บล่วงหนา้ 23,300                22,044                -                          -                          
เงินมดัจ ารับจากกการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 4 -                          30,397                -                          -                          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 318,196              310,875              -                          -                          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13,332                12,752                6,780                  6,370                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,816,925           3,909,028           556,973              656,898              
รวมหนีสิ้น 5,444,319           4,954,120           810,490              860,320              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2564

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 935,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท 467,500              467,500              467,500              467,500              

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้ 
      หุ้นสามญั 935,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท 467,500              467,500              467,500              467,500              
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 1,117,735           1,117,735           1,117,735           1,117,735           
ส่วนเกินทนุอ่ืน 4 1,404,046           850,423              -                          -                          
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 43,789                43,789                43,789                43,789                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 645,277              552,981              463,656              366,618              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (250,427)             (502,714)             -                          -                          
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,427,920           2,529,714           2,092,680           1,995,642           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 705,406              336,712              -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,133,326           2,866,426           2,092,680           1,995,642           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,577,645           7,820,546           2,903,170           2,855,962           

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 122,888          119,539          -                     -                     
รายไดเ้งินปันผล 4, 5 4,636              -                     -                     -                     
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 39,283            -                     2,406              14                   
รายไดอ่ื้น 1,620              332                 -                     -                     
รวมรายได้ 168,427          119,871          2,406              14                   
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุจากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 55,712            56,800            -                     -                     
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 2,190              1,647              -                     -                     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29,027            26,168            6,944              9,761              
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -                     82,225            -                     -                     
รวมค่าใช้จ่าย 86,929            166,840          6,944              9,761              
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนนิงาน 81,498            (46,969)          (4,538)            (9,747)            
รายไดท้างการเงิน 9,674              4,732              11                   123                 
ตน้ทนุทางการเงิน (36,190)          (28,060)          (8,817)            (9,569)            
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 54,982            (70,297)          (13,344)          (19,193)          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (6,220)            (6,830)            -                     -                     
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 48,762            (77,127)          (13,344)          (19,193)          

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 43,069            (75,917)          (13,344)          (19,193)          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 5,693              (1,210)            

48,762            (77,127)          

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.05                (0.08)              (0.01)              (0.02)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 48,762            (77,127)          (13,344)          (19,193)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 94,094            (124,151)        -                     -                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 94,094            (124,151)        -                     -                     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 142,856          (201,278)        (13,344)          (19,193)          

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 131,984          (192,631)        (13,344)          (19,193)          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,872            (8,647)            

142,856          (201,278)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 240,300          237,508          -                     -                     
รายไดเ้งินปันผล 4, 5 4,636              -                     121,500          250,374          
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 95,662            25,967            6,948              -                     
รายไดอ่ื้น 4,635              3,188              72                   -                     
รวมรายได้ 345,233          266,663          128,520          250,374          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุจากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 108,336          115,209          -                     -                     
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 6,278              4,112              -                     -                     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 54,881            54,420            13,754            15,932            
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -                     -                     -                     238                 
รวมค่าใช้จ่าย 169,495          173,741          13,754            16,170            
ก าไรจากกิจกรรมด าเนนิงาน 175,738          92,922            114,766          234,204          
รายไดท้างการเงิน 16,138            24,066            11                   123                 
ตน้ทนุทางการเงิน (72,068)          (67,411)          (17,739)          (20,527)          
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 119,808          49,577            97,038            213,800          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (15,118)          (13,672)          -                     -                     
ก าไรส าหรับงวด 104,690          35,905            97,038            213,800          

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 92,296            27,769            97,038            213,800          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 12,394            8,136              

104,690          35,905            

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.10                0.03                0.10                0.23                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบก าไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

ก าไรส าหรับงวด 104,690          35,905            97,038            213,800          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 267,603          107,878          -                     -                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 267,603          107,878          -                     -                     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 372,293          143,783          97,038            213,800          

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 344,583          128,515          97,038            213,800          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 27,710            15,268            

372,293          143,783          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ผลต่างจากการ รวม ส่วนของผูมี้
ส่วนเกินทุนจาก การรวมกิจการ ทุนจากการเปล่ียนแปลง แปลงคา่งบการเงิน องคป์ระกอบอ่ืน รวม ส่วนไดเ้สียท่ี

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใชหุ้น้ ภายใตก้ารควบคุม สดัส่วนเงินลงทุน รวม ท่ีเป็นเงินตรา ส ารองส าหรับ ของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจควบคุม รวม
ท่ีออกและช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั เป็นเกณฑ์ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ส่วนเกินทุนอ่ืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ มูลคา่ยติุธรรม ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 467,500                 1,117,735               22,442                   846,331                  (18,350)                  850,423                   35,282               638,335            (561,918)               -                         (561,918)            2,547,357             342,306                2,889,663             
ก าไรส าหรับงวด -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         27,769              -                            -                         -                         27,769                  8,136                    35,905                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         -                        100,746                -                         100,746             100,746                7,132                    107,878                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         27,769              100,746                -                         100,746             128,515                15,268                  143,783                
โอนก าไรสะสมเป็นส ารองตามกฎหมาย -                             -                              -                             -                              -                              -                               3,550                 (3,550)               -                            -                         -                         -                            -                            -                            
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 13) -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         (46,745)             -                            -                         -                         (46,745)                -                            (46,745)                
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         -                        -                            -                         -                         -                            (29,304)                (29,304)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2563 467,500                 1,117,735               22,442                   846,331                  (18,350)                  850,423                   38,832               615,809            (461,172)               -                         (461,172)            2,629,127             328,270                2,957,397             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 467,500                 1,117,735               22,442                   846,331                  (18,350)                  850,423                   43,789               552,981            (552,771)               50,057               (502,714)            2,529,714             336,712                2,866,426             
ก าไรส าหรับงวด -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         92,296              -                            -                         -                         92,296                  12,394                  104,690                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         -                        252,287                -                         252,287             252,287                15,316                  267,603                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         92,296              252,287                -                         252,287             344,583                27,710                  372,293                
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยไม่สูญเสียการควบคุม (หมายเหตุ 4) -                             -                              -                             -                              553,623                  553,623                   -                         -                        -                            -                         -                         553,623                355,686                909,309                
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                               
   ของบริษทัยอ่ย -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         -                        -                            -                         -                         -                            (14,702)                (14,702)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 467,500                 1,117,735               22,442                   846,331                  535,273                  1,404,046                43,789               645,277            (300,484)               50,057               (250,427)            3,427,920             705,406                4,133,326             

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ส่วนเกินทุนอ่ืน

ก าไรสะสม

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน
และช าระเตม็มูลคา่แลว้ มูลคา่หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 467,500                      1,117,735                   35,282                        252,727                      1,873,244                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  213,800                      213,800                      
โอนก าไรสะสมไปส ารองตามกฎหมาย -                                  -                                  3,550                          (3,550)                        -                                  
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 13) -                                  -                                  -                                  (46,745)                      (46,745)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 467,500                      1,117,735                   38,832                        416,232                      2,040,299                   
     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 467,500                      1,117,735                   43,789                        366,618                      1,995,642                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  97,038                        97,038                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 467,500                      1,117,735                   43,789                        463,656                      2,092,680                   
     -                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
ก าไรก่อนภาษี 119,808            49,577              97,038              213,800            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 41,192              42,296              764                   553                   
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 410                   445                   410                   445                   
   (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (93,684)            (45,877)            (6,925)              238                   
   รายไดเ้งินปันผล (4,636)              -                       (121,500)          (250,374)          
   รายไดท้างการเงิน (16,138)            (24,066)            (11)                   (123)                 
   ตน้ทนุทางการเงิน 72,068              67,411              17,739              20,527              
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 119,020            89,786              (12,485)            (14,934)            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (7,833)              11,219              (4)                     -                       
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทนุ 10,867              7,882                -                       -                       
   ตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (47,172)            (24,033)            -                       -                       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (14,846)            20,264              98                    89                    
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 573                   (163)                 -                       -                       
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินอ่ืน 10,317              (11,753)            126                   (3,701)              
   เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 345,520            -                       -                       -                       
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 416,446            93,202              (12,265)            (18,546)            
   จ่ายภาษีเงินได้ (28,321)            (49,349)            -                       -                       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนนิงาน 388,125            43,853              (12,265)            (18,546)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทนุในสินทรัพยท์างการเงินระยะสั้นลดลง -                       328,054            -                       -                       
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดินเพ่ิมข้ึน (486,781)          (729,229)          -                       -                       
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (114)                 (32)                   -                       -                       
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (7,024)              (9,985)              -                       (1,067)              
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 2,446                20,157              10                    123                   
เงินสดรับจากเงินปันผล -                       -                       79,515              90,220              
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (491,473)          (391,035)          79,525              89,276              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 323,839            138,643            -                       -                       
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (427,036)          (77,989)            (50,000)            (70,000)            
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (10,469)            (7,469)              (344)                 (344)                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 804,549            -                       -                       -                       
จ่ายดอกเบ้ีย (119,531)          (109,338)          (17,761)            (17,794)            
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ -                       (46,745)            -                       (46,745)            
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       (10,024)            -                       -                       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 571,352            (112,922)          (68,105)            (134,883)          
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึน้ 44,927              64,589              -                       -                       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 512,931            (395,515)          (845)                 (64,153)            
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6                      (67)                   -                       (238)                 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 103,883            498,068            8,458                84,674              
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 616,820            102,486            7,613                20,283              

-                       -                       
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม:
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:
   รับโอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ยงัไม่ไดช้ าระ -                       7,539                -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มี 
การเปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

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

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

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของกลุ่มบริษัท และได้จัดท าข้ึนโดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด  
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ                                 
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2565 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซ่ึงจะมี                              
ผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้
ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ                                    
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4,207 3,385 4,207 3,385 อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืขั้นต ่าของ

ธนาคาร (MLR) ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าไฟฟ้า 979 801 - - ราคาตลาด 

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

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 70 - 70 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 8,368 6,788 8,368 6,788 อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืขั้นต ่าของ

ธนาคาร (MLR) ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี 
      
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 3,492 3,492 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 2,115 1,962 - - ราคาตลาด 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี                                                 
31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 163 29 - - 

รวม 163 29 - - 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Amata City Bienhoa Joint Stock Company - - 113,093 64,183 
Amata City Halong Joint Stock Company - - 1,762 1,762 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 4,829 - - - 

รวม 4,829 - 114,855 65,945 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 403 408 - - 

รวม 403 408 - - 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
บริษทัใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 114 85 114 85 

รวม 114 85 114 85 
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เงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัใหญ่ 

 ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและบริษทัใหญ่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2564 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 450,000 - - 450,000 
รวม 450,000 - - 450,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,166 7,694 3,380 4,143 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 284 448 284 448 
รวม 6,450 8,142 3,664 4,591 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,728 15,374 7,870 9,143 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 586 896 586 896 
รวม 12,314 16,270 8,456 10,039 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 163 29 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,984 41,360 - - 
ลูกหน้ือ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 4,829 - 114,855 65,945 
ลูกหน้ือ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 28,325 26,295 27 23 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 80,301 67,684 114,882 65,968 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แยกตามอายุหน้ี                                
ท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
อายหุน้ีคา้งช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน   
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 163 29 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 163 29 - - 

กจิกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 30,969 31,400 - - 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 15,551 9,341 - - 
3 - 9 เดือน 452 619 - - 
9 - 12 เดือน 12 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  46,984 41,360 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 47,147 41,389 - - 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

4.1 เม่ือวันท่ี  2 พฤศจิกายน 2563 Amata City Long Thanh Joint Stock Company (“ACLT”) ได้ท าสัญญา
กรอบความตกลงว่าดว้ยการโอนหุ้นใน Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited (“ASCLT 1”) 
และ Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited (“ASCLT 2”) กบับริษทัในประเทศเวียดนาม
สองแห่ง โดย ACLT จะทยอยโอนหุน้และรับช าระเงินค่าหุน้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาภายในปี 2565                                                          
นอกจากน้ี ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายช าระเงินมดัจ าจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน ASCLT 1 และ ASCLT 2 ให้กบั 
ACLT จ านวน 70 พนัลา้นเวียดนามด่งหรือเทียบเท่า 98 ลา้นบาท ปัจจุบนั ACLT ไดรั้บเงินมดัจ าดงักล่าว
จากผูซ้ื้อแล้วทั้ งจ านวน ซ่ึงได้แสดงไวเ้ป็น “เงินมัดจ าจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ใน                                        
งบแสดงฐานะการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ACLT ไดท้ าสัญญาซ้ือขายหุ้นของ ASCLT 1 และ ASCLT 2 จ านวนร้อยละ 49 
กับผูซ้ื้อภายใต้สัญญากรอบความตกลงว่าด้วยการโอนหุ้นดังกล่าว ต่อมา เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2564  
ACLT ได้โอนหุ้นจ านวนร้อยละ 49 ของ ASCLT 1 และ ASCLT 2 ให้กับผู ้ซ้ือ โดย ACLT ได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 752 พนัลา้นเวียดนามด่งหรือเทียบเท่า 1,048 ลา้นบาทจากผูซ้ื้อ โดยแบ่ง
ช าระเป็นสองงวด งวดแรกเป็นเงินสดร้อยละ 90 ไดรั้บช าระในวนัท่ีโอนหุน้จ านวน 677 พนัลา้นเวียดนาม
ด่งหรือเทียบเท่า 943 ลา้นบาทและงวดท่ีสองอีกร้อยละ 10 จ านวน 75 พนัลา้นเวียดนามด่งหรือเทียบเท่า 
105 ลา้นบาท จะช าระตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุน้ ลูกหน้ีค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือดงักล่าวไดแ้สดงไว้
เป็น “ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงิน ท าให้ ACLT มีสัดส่วน
การถือหุน้ใน ASCLT 1 และ ASCLT 2 ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 ของจ านวนหุน้ท่ีออก    ฝ่าย
บริหารไดพ้ิจารณาว่าการจ าหน่ายหุ้นสามญัดงักล่าว ASCLT 1 และ ASCLT 2 ยงัคงเป็นบริษทัย่อยของ 
ACLT เช่นเดิม กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากการ
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 554 ลา้นบาทภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 รายการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ราคาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,047,603 
หกั: ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งบนงบการเงินรวม (138,294) 
ราคาจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 909,309 
หกั: ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีถูกปรับปรุง (355,686) 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 553,623 

4.2 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯได้บันทึกรับเงินปันผลจากบริษทัย่อย                     
เป็นจ านวน 122 ลา้นบาท (งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563: จ านวน 250 ลา้นบาท) 
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5. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 จ านวนน้ีเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนไดแ้ก่ Amata Power (Bien Hoa) Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมของ Amata City Bienhoa Joint Stock Company ซ่ึงถือหุ้นในบริษทั
ดงักล่าวร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท (งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563: ไม่มี) 

6. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 620,636 - 
บวก: ซ้ือเพิ่ม 114 - 
 โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 76 - 

การเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญา 14,271 - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 43,057 - 

หกั: ตดัจ าหน่าย (240) - 
 โอนออก (1,615) - 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (29,721) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 646,578 - 

7. อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 121,874 3,725 
บวก: ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 7,024 - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 8,504 - 
หกั: ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (10,486) (442) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 126,916 3,283 
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8. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำเงินทุนและหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

8.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 33,886 1,152 
บวก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,872 - 
หกั: โอนออก (1,000) - 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (985) (321) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 34,773 831 

8.2 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำเงินทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 173,987 - 
บวก: โอนเขา้ 2,615 - 
 การเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญาเช่า 53,213 - 
 รับรู้เป็นดอกเบ้ียรับในระหวา่งงวด 13,545 - 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 15,511 - 
หกั: รับช าระในระหวา่งงวด (10,867) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 248,004 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (24,443) - 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำเงินทุน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนด                                 
ช ำระในหน่ึงปี 223,561 - 
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8.3 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,434,102 883 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (1,079,863) (26) 

รวม 354,239 857 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (23,747) (664) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด                                 
ช าระในหน่ึงปี 330,492 193 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 270,888 1,178 
บวก: การเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญาเช่า 57,610 - 

รับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ายในระหวา่งงวด 16,796 23 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 19,414 - 

หกั: จ่ายช าระในระหวา่งงวด (10,469) (344) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 354,239 857 

9. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 403 408 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,409 59,992 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 114 85 114 85 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 38,970 23,928 2,739 2,688 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,057 4,883 - - 
รวม 88,953 89,296 2,853 2,773 
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10. เงินกู้ยืมระยะยำว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) 350,000 400,000 350,000 400,000 
Amata City Bienhoa Joint Stock Company 987,084 1,023,117 - - 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company 1,951,849 2,167,083 - - 
Amata City Halong Joint Stock Company 351,768 26,054 - - 
รวม 3,460,701 3,616,254 350,000 400,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,063,671) (916,949) (250,000) (200,000) 
เงินกูย้มืระยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี 2,577,030 2,699,305 100,000 200,000 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 3,616,254 400,000 
บวก: กูเ้พิ่ม 323,839 - 
  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุนจาก                                       
  อตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 127,644 - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (427,036) (50,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 3,640,701 350,000 

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน                                
12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2563: จ านวน 22 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

11. ภำษีเงินได้ 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ                                        
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ี
ประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลส าหรับงวด 9,987 5,796 - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว          
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 4,257 (11,060) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8,024) 12,094 - - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 6,220 6,830 - - 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลส าหรับงวด 29,571 17,522 - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว              
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 7,321 3,529 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (21,774) (7,379) - - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 15,118 13,672 - - 
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 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์
ท่ียงัไม่รับรู้ทางภาษี 

12. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการในระหว่างงวด
ปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน                 
ระหวา่งกาลขอ้ 2 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงาน 
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได ้ - - 65,423 64,073 57,465 55,466 122,888 119,539 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน - - 48,526 45,305 18,650 17,434 67,176 62,739 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดเ้งินปันผล       4,636 - 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน     39,283 (82,225) 
รายไดอ้ื่น       1,620 332 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย       (2,190) (1,647) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (29,027) (26,168) 
รายไดท้างการเงิน       9,674 4,732 
ตน้ทุนทางการเงิน       (36,190) (28,060) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (6,220) (6,830) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด       48,762 (77,127) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงาน 
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได ้ - - 128,115 125,372 112,185 112,136 240,300 237,508 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน - - 94,902 87,470 37,062 34,829 131,964 122,299 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดเ้งินปันผล       4,636 - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน       95,662 25,967 
รายไดอ้ื่น       4,635 3,188 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย       (6,278) (4,112) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (54,881) (54,420) 
รายไดท้างการเงิน       16,138 24,066 
ตน้ทุนทางการเงิน       (72,068) (67,411) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (15,118) (13,672) 

ก าไรส าหรับงวด       104,690 35,905 

13. เงินปันผล 

 เงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 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 

14. ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวน 23 พนัลา้นเวียดนามด่ง                            
(31 ธนัวาคม 2563: จ านวน 21 พนัลา้นเวียดนามด่ง) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบ
สาธารณูปโภค  

15. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 
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