
 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทานและขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่ง

กาลแบบยอ่ของบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”)                                                     

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน                                              

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้           

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

สุพรรณี ตริยานนัทกลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 8 พฤศจิกายน 2564 



ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 404,133              103,883              7,375                  8,458                  
เงินลงทุนในสินทรัพยก์ารเงินระยะสั้น 3,875                  3,378                  -                          -                          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 88,520                67,684                122,841              65,968                
ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 112,133              -                          -                          -                          
ส่วนของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุนท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 26,163                16,327                -                          -                          
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,218,278           423,168              -                          -                          
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 152,434              96,429                183                     188                     
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,005,536           710,869              130,399              74,614                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 237,236              157,660              -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  4 -                          -                          2,776,471           2,776,471           
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 5 116,281              116,281              -                          -                          
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 6 677,065              620,636              -                          -                          
อาคารและอุปกรณ์ 7 132,180              121,874              3,101                  3,725                  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 36,752                33,886                668                     1,152                  
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา -                          526,411              -                          -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน 7,013,923           5,195,611           -                          -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่หน่วยงานราชการเวยีดนาม 207,609              180,936              -                          -                          
เงินประกนัการพฒันาโครงการ 156,812              136,665              -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 15,803                19,717                -                          -                          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,593,661           7,109,677           2,780,240           2,781,348           
รวมสินทรัพย์ 10,599,197         7,820,546           2,910,639           2,855,962           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 115,125              89,296                8,103                  2,773                  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ 2 10,000                -                          10,000                -                          
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
   ภายในหน่ึงปี 10 1,173,400           916,949              250,000              200,000              
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 8 25,298                14,911                625                     649                     
รายไดรั้บล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายได้

   ภายในหน่ึงปี 25,950                15,512                -                          -                          
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 854,699              -                          -                          -                          
เงินมดัจาํรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 104,633              -                          -                          -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,085                8,424                  -                          -                          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,326,190           1,045,092           268,728              203,422              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 10 2,418,328           2,699,305           100,000              200,000              
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 8 356,217              255,977              68                       528                     
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัใหญ่ 2 450,000              450,000              450,000              450,000              
เงินมดัจาํการเช่าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ระยะยาว 114,103              127,678              -                          -                          
รายไดรั้บล่วงหนา้ 24,763                22,044                -                          -                          
เงินมดัจาํรับจากกการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                          30,397                -                          -                          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 336,392              310,875              -                          -                          
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 13,743                12,752                6,985                  6,370                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,713,546           3,909,028           557,053              656,898              
รวมหนีสิ้น 6,039,736           4,954,120           825,781              860,320              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(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 4 1,404,046           850,423              -                          -                          
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 43,789                43,789                43,789                43,789                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 725,858              552,981              455,834              366,618              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 67,645                (502,714)             -                          -                          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,826,573           2,529,714           2,084,858           1,995,642           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 732,888              336,712              -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,559,461           2,866,426           2,084,858           1,995,642           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,599,197         7,820,546           2,910,639           2,855,962           

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภค 120,189          114,356          -                      -                      
รายไดเ้งินปันผล 4, 5 -                      4,699              -                      -                      
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 91,909            41,623            8,038              -                      
รายไดอ่ื้น 413                 457                 7                     -                      
รวมรายได้ 212,511          161,135          8,045              -                      
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภค 50,648            54,932            -                      -                      
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 2,225              1,899              -                      -                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 38,799            26,448            7,372              8,272              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                      -                      -                      10                   
รวมค่าใช้จ่าย 91,672            83,279            7,372              8,282              
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 120,839          77,856            673                 (8,282)             
รายไดท้างการเงิน 10,615            2,253              -                      -                      
ตน้ทุนทางการเงิน (35,981)           (31,290)           (8,495)             (9,443)             
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 95,473            48,819            (7,822)             (17,725)           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (6,746)             (7,270)             -                      -                      
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 88,727            41,549            (7,822)             (17,725)           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 80,581            36,519            (7,822)             (17,725)           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,146              5,030              
   88,727            41,549            

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.09                0.04                (0.01)               (0.02)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 88,727            41,549            (7,822)             (17,725)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 337,408          90,597            -                      -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 337,408          90,597            -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 426,135          132,146          (7,822)             (17,725)           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 398,653          122,202          (7,822)             (17,725)           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 27,482            9,944              
   426,135          132,146          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภค 360,489          351,864          -                      -                      
รายไดเ้งินปันผล 4, 5 4,754              4,699              121,500          250,374          
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 187,571          67,590            14,986            -                      
รายไดอ่ื้น 4,930              3,645              79                   -                      
รวมรายได้ 557,744          427,798          136,565          250,374          
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภค 158,984          170,141          -                      -                      
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 8,503              6,011              -                      -                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 93,680            80,868            21,126            24,204            
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                      -                      -                      248                 
รวมค่าใช้จ่าย 261,167          257,020          21,126            24,452            
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 296,577          170,778          115,439          225,922          
รายไดท้างการเงิน 26,753            26,319            11                   123                 
ตน้ทุนทางการเงิน (108,049)        (98,701)           (26,234)           (29,970)           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 215,281          98,396            89,216            196,075          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (21,864)           (20,942)           -                      -                      
กําไรสําหรับงวด 193,417          77,454            89,216            196,075          

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 172,877          64,288            89,216            196,075          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,540            13,166            
   193,417          77,454            

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.18                0.07                0.10                0.21                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกําไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับงวด 193,417          77,454            89,216            196,075          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 605,011          198,475          -                      -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 605,011          198,475          -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 798,428          275,929          89,216            196,075          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 743,236          250,717          89,216            196,075          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 55,192            25,212            
   798,428          275,929          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ผลต่างจากการ รวม ส่วนของผูม้ี

ส่วนเกินทุนจาก การรวมกิจการ ทุนจากการเปลี่ยนแปลง แปลงค่างบการเงิน องคป์ระกอบอื่น รวม ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใชหุ้น้ ภายใตก้ารควบคุม สัดส่วนเงินลงทุน รวม ที่เป็นเงินตรา สาํรองสาํหรับ ของส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั เป็นเกณฑ์ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ส่วนเกินทุนอื่น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ มูลค่ายตุิธรรม ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

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             
กาํไรสาํหรับงวด -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         64,288               -                            -                         -                         64,288                  13,166                  77,454                  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         -                        186,429                 -                         186,429             186,429                12,046                  198,475                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         64,288               186,429                 -                         186,429             250,717                25,212                  275,929                
โอนกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                             -                              -                             -                              -                              -                               3,550                 (3,550)               -                            -                         -                         -                            -                            -                            
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 13) -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         (46,745)             -                            -                         -                         (46,745)                 -                            (46,745)                 
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         -                        -                            -                         -                         -                            (29,304)                 (29,304)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 467,500                 1,117,735                22,442                   846,331                  (18,350)                   850,423                   38,832               652,328             (375,489)               -                         (375,489)            2,751,329             338,214                3,089,543             

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             
กาํไรสาํหรับงวด -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         172,877             -                            -                         -                         172,877                20,540                  193,417                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         -                        570,359                 -                         570,359             570,359                34,652                  605,011                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         172,877             570,359                 -                         570,359             743,236                55,192                  798,428                
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยไม่สูญเสียการควบคุม (หมายเหตุ 4) -                             -                              -                             -                              553,623                  553,623                   -                         -                        -                            -                         -                         553,623                355,686                909,309                
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                             -                              -                             -                              -                              -                               -                         -                        -                            -                         -                         -                            (14,702)                 (14,702)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 467,500                 1,117,735                22,442                   846,331                  535,273                  1,404,046                43,789               725,858             17,588                   50,057               67,645               3,826,573             732,888                4,559,461             

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

ส่วนเกินทุนอื่น

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 467,500                      1,117,735                   35,282                        252,727                      1,873,244                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  196,075                      196,075                      
โอนกาํไรสะสมไปสาํรองตามกฎหมาย -                                  -                                  3,550                          (3,550)                        -                                  
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 13) -                                  -                                  -                                  (46,745)                      (46,745)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 467,500                      1,117,735                   38,832                        398,507                      2,022,574                   
     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 467,500                      1,117,735                   43,789                        366,618                      1,995,642                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  89,216                        89,216                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 467,500                      1,117,735                   43,789                        455,834                      2,084,858                   
     -                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 215,281          98,396             89,216             196,075          
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 64,293             64,804             1,146               943                  

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 615                  667                  615                  668                  
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (163,995)         (86,016)           (14,884)           248                  
   รายไดเ้งินปันผล (4,754)             (4,699)             (121,500)         (250,374)         
   รายไดท้างการเงิน (26,753)           (26,319)           (11)                  (123)                
   ตน้ทุนทางการเงิน 108,049          98,701             26,234             29,970             
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 192,736          145,534          (19,184)           (22,593)           
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (15,878)           5,092               (4)                    (27)                  
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 12,761             7,438               -                      -                      
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (93,001)           (50,626)           -                      -                      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (55,748)           14,849             6                      195                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,268)             (328)                -                      -                      
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินอ่ืน 38,564             (35,271)           1,080               (5,944)             
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 888,754          -                      -                      -                      
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 966,920          86,688             (18,102)           (28,369)           
จ่ายภาษีเงินได้ (31,885)           (54,456)           -                      -                      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 935,035          32,232             (18,102)           (28,369)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะสั้นลดลง -                      780,735          -                      -                      
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดินเพิ่มข้ึน (1,081,652)      (995,005)         -                      -                      
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (122)                (49)                  -                      -                      
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (9,120)             (10,674)           (38)                  (1,067)             
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 10,778             41,000             11                    123                  
เงินสดรับจากเงินปันผล -                      4,699               79,515             90,219             
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,080,116)      (179,294)         79,488             89,275             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ 10,000             -                      10,000             -                      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 346,630          236,672          -                      -                      
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (645,220)         (189,438)         (50,000)           (70,000)           
ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (6,018)             (1,173)             (485)                (464)                
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 797,176          -                      -                      -                      
จ่ายดอกเบ้ีย (191,118)         (168,523)         (21,984)           (23,797)           
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ -                      (46,745)           -                      (46,745)           
เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                      (10,024)           -                      -                      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 311,450          (179,231)         (62,469)           (141,006)         
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ขึน้ 133,882          102,260          -                      -                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 300,251          (224,033)         (1,083)             (80,100)           
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1)                    247                  -                      (248)                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 103,883          498,068          8,458               84,674             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 404,133          274,282          7,375               4,326               

-                      -                      
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม:
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:
   รับโอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ยงัไม่ไดช้าํระ -                      7,729               -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มี 

การเปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการ                                 

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                      

ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น            

งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) โดยใช ้

หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างท่ีสาํคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด ยกเวน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมระหวา่งกาลขอ้ 4 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ                                           

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี

กบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั                                 

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซ่ึงจะมี                             

ผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ

บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้

ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                                    

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                         

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 129 - 129 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4,296 3,431 4,296 3,431 อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืขั้นตํ่าของ        

ธนาคาร (MLR) ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี 

และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.0 ต่อปี 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 983 445 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าไฟฟ้า 1,061 1,156 - - ราคาตลาด  

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 129 70 129 70 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 12,664 10,219 12,664 10,219 อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืขั้นตํ่าของ        

ธนาคาร (MLR) ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี 

และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.0 ต่อปี 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 4,475 3,937 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าไฟฟ้า 3,176 3,118 - - ราคาตลาด  
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี                                                 

31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

Amata Power (Bien Hoa) Limited 169 29 - - 

รวม 169 29 - - 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

Amata City Bienhoa Joint Stock Company - - 121,052 64,183 

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

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

Amata Power (Bien Hoa) Limited 5,169 - - - 

รวม 5,169 - 122,814 65,945 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

Amata Power (Bien Hoa) Limited 384 408 - - 

รวม 384 408 - - 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

บริษทัใหญ ่     

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 192 85 192 85 

รวม 192 85 192 85 
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เงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัใหญ่ 

 ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและบริษทัใหญ่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2564 

 (ตรวจสอบแลว้)    

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญ่     

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) - 10,000 - 10,000 

รวม - 10,000 - 10,000 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่     

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 450,000 - - 450,000 

รวม 450,000 - - 450,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,506 7,297 3,951 3,928 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 223 116 223 116 

รวม 6,729 7,413 4,174 4,044 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,234 22,671 11,821 13,071 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 809 1,012 809 1,012 

รวม 19,043 23,683 12,630 14,083 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 169 29 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 51,386 41,360 - - 

ลูกหน้ือ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 5,169 - 122,814 65,945 

ลูกหน้ือ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 31,796 26,295 27 23 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 88,520 67,684 122,841 65,968 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แยกตามอายุหน้ี                                

ท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

อายหุน้ีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 169 29 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 169 29 - - 

กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 28,926 31,400 - - 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 15,062 9,341 - - 

3 - 9 เดือน 7,398 619 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  51,386 41,360 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 51,555 41,389 - - 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

4.1 เม่ือวันท่ี  2 พฤศจิกายน 2563 Amata City Long Thanh Joint Stock Company (“ACLT”) ได้ทําสัญญา

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 จะทยอยโอนหุน้และรับชาํระเงินค่าหุน้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาภายในปี 2565                                                          

นอกจากน้ี ผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายชาํระเงินมดัจาํจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน ASCLT 1 และ ASCLT 2 ให้กบั 

ACLT จาํนวน 70 พนัลา้นเวียดนามด่งหรือเทียบเท่า 105 ลา้นบาท ปัจจุบนั ACLT ไดรั้บเงินมดัจาํดงักล่าว

จากผูซ้ื้อแล้วทั้ งจาํนวน ซ่ึงได้แสดงไวเ้ป็น “เงินมัดจาํจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ใน                                        

งบแสดงฐานะการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ACLT ไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุ้นของ ASCLT 1 และ ASCLT 2 จาํนวนร้อยละ 49 

กับผูซ้ื้อภายใต้สัญญากรอบความตกลงว่าด้วยการโอนหุ้นดังกล่าว ต่อมา เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2564  

ACLT ได้โอนหุ้นจํานวนร้อยละ 49 ของ ASCLT 1 และ ASCLT 2 ให้กับผู ้ซ้ือ โดย ACLT ได้รับ

ค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 752 พนัลา้นเวียดนามด่งหรือเทียบเท่า 1,048 ลา้นบาทจากผูซ้ื้อ โดยแบ่ง

ชาํระเป็นสองงวด งวดแรกเป็นเงินสดร้อยละ 90 ไดรั้บชาํระในวนัท่ีโอนหุน้จาํนวน 677 พนัลา้นเวียดนาม

ด่งหรือเทียบเท่า 943 ลา้นบาทและงวดท่ีสองอีกร้อยละ 10 จาํนวน 75 พนัลา้นเวียดนามด่งหรือเทียบเท่า 

105 ลา้นบาท (มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เป็นจาํนวน 112 ลา้นบาท) จะชาํระตามเง่ือนไข                                  

ท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุ้น ลูกหน้ีค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น “ลูกหน้ีจากการจาํหน่าย                    

เงินลงทุนในบริษทัย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงิน ทาํให้ ACLT มีสัดส่วนการถือหุ้นใน ASCLT 1 และ 

ASCLT 2 ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 ของจํานวนหุ้น ท่ีออก ฝ่ายบริหารได้พิจารณาว่า                                                  

การจําหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าว ASCLT 1 และ ASCLT 2 ยงัคงเป็นบริษัทย่อยของ ACLT เช่นเดิม                                            

กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการจาํหน่าย                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 554 ลา้นบาทภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 รายการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ราคาจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,047,603 

หกั: ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งบนงบการเงินรวม (138,294) 

ราคาจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 909,309 

หกั: ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีถูกปรับปรุง (355,686) 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 553,623 
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4.2 ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัฯได้บันทึกรับเงินปันผลจากบริษทัย่อย                     

เป็นจาํนวน 122 ลา้นบาท (งวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563: จาํนวน 250                                 

ลา้นบาท) 

5. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 จาํนวนน้ีเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนไดแ้ก่ Amata Power (Bien Hoa) Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบ

กิจการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมของ Amata City Bienhoa Joint Stock Company ซ่ึงถือหุ้นในบริษทั

ดงักล่าวร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563: จาํนวน 5 ลา้นบาท) 

6. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 620,636 - 

บวก: ซ้ือเพิ่ม 122 - 

 โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 81 - 

การเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญา 13,546 - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 91,361 - 

หกั: ตดัจาํหน่าย (256) - 

 โอนออก (1,729) - 

 ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (46,696) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 677,065 - 

7. อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 121,874 3,725 

บวก: ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,120 38 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 17,418 - 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (16,232) (662) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 132,180 3,101 
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8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุนและหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

8.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 33,886 1,152 

บวก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5,302 - 

หกั: โอนออก (1,071) - 

 ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,365) (484) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 36,752 668 

8.2 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 173,987 - 

บวก: โอนเขา้ 2,800 - 

 การเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญาเช่า 53,301 - 

 รับรู้เป็นดอกเบ้ียรับในระหวา่งงวด 20,040 - 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 30,301 - 

หกั: รับชาํระในระหวา่งงวด (17,030) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 263,399 - 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (26,163) - 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนด                                 

ชําระในหน่ึงปี 237,236 - 
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8.3 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,528,267 710 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1,146,752) (17) 

รวม 381,515 693 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (25,298) (625) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด                                 

ชาํระในหน่ึงปี 356,217 68 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 270,888 1,178 

บวก: การเปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญาเช่า 61,664 - 

รับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ายในระหวา่งงวด 24,911 32 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 40,539 - 

หกั: จ่ายชาํระในระหวา่งงวด (16,487) (517) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 381,515 693 

9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 384 408 - - 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 77,059 59,992 - - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 192 85 192 85 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 33,758 23,928 7,911 2,688 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,732 4,883 - - 

รวม 115,125 89,296 8,103 2,773 
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10. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 350,000 400,000 350,000 400,000 

Amata City Bienhoa Joint Stock Company 997,854 1,023,117 - - 

Amata City Long Thanh Joint Stock Company 1,867,349 2,167,083 - - 

Amata City Halong Joint Stock Company 376,525 26,054 - - 

รวม 3,591,728 3,616,254 350,000 400,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,173,400) (916,949) (250,000) (200,000) 

เงินกูย้มืระยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

   ภายในหน่ึงปี 2,418,328 2,699,305 100,000 200,000 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 3,616,254 400,000 

บวก: กูเ้พิ่ม 346,630 - 

  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุนจาก                                       

  อตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 274,064 - 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (645,220) (50,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 3,591,728 350,000 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมกาํหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุใน

สัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้

เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯจะไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และหุน้ท่ีออกโดย

บริษทัย่อยท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯไปจาํหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืน

ตลอดอายุสัญญาเงินกู ้และการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากธนาคารก่อน เงินกูย้ืมของ 

Amata City Long Thanh Joint Stock Company คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ และ Amata City Bienhoa Joint Stock 

Company สําหรับเงินกู้ยืมของ Amata City Bienhao Joint Stock Company และ Amata City Halong Joint 

Stock Company คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ  
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 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจาํนวน                                

12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2563: จาํนวน 22 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

11. ภาษีเงินได้ 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ                                        

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ี

ประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลสาํหรับงวด 10,975 12,145 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว                  

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 18,196 3,147 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (22,425) (8,022) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 6,746 7,270 - - 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลสาํหรับงวด 40,546 29,667 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว                 

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว  25,517 6,676 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (44,199) (15,401) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 21,864 20,942 - - 
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 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากกาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์

ท่ียงัไม่รับรู้ทางภาษี 

12. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการในระหว่างงวด

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน                 

ระหวา่งกาลขอ้ 2 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงานพฒันา 

อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงาน 

ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

ส่วนงานบริการ 

สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได ้ - - 67,629 61,938 52,560 52,418 120,189 114,356 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน - - 50,867 42,554 18,674 16,870 69,541 59,424 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:      

รายไดเ้งินปันผล       - 4,699 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน       91,909 41,623 

รายไดอ่ื้น       413 457 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย       (2,225) (1,899) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (38,799) (26,448) 

รายไดท้างการเงิน       10,615 2,253 

ตน้ทุนทางการเงิน       (35,981) (31,290) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (6,746) (7,270) 

กาํไรสาํหรับงวด       88,727 41,549 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงานพฒันา 

อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงาน 

ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

ส่วนงานบริการ 

สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได ้ - - 195,744 187,310 164,745 164,554 360,489 351,864 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน - - 145,769 130,024 55,736 51,699 201,505 181,723 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

รายไดเ้งินปันผล       4,754 4,699 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน       187,571 67,590 

รายไดอ่ื้น       4,930 3,645 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย       (8,503) (6,011) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (93,680) (80,868) 

รายไดท้างการเงิน       26,753 26,319 

ตน้ทุนทางการเงิน       (108,049) (98,701) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (21,864) (20,942) 

กาํไรสาํหรับงวด       193,417 77,454 

13. เงินปันผล 

 เงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาล สาํหรับปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   

เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 46,745 0.05 

รวมเงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 46,745 0.05 

14. ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวน 23 พนัลา้นเวียดนามด่ง                            

(31 ธนัวาคม 2563: จาํนวน 21 พนัลา้นเวียดนามด่ง) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบ

สาธารณูปโภค  

15. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 
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