
 

 

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 
 
  
 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมแบบยอ่ของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 18 เก่ียวกบัหน้ีสิน                                   
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกเรียกชาํระค่าเช่าท่ีดินเพ่ิมเติมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้
ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีดงักล่าวน้ีแต่อยา่งใด  

สุพรรณี  ตริยานนัทกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2560 



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 868,412               1,757,650            227,570               800,667               
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 14,117                 346,484               -                           -                           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 451,507               365,120               126,525               66,794                 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 2 -                           -                           30,000                 -                           
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 4 9,401,705            7,642,074            4,166,247            4,243,874            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 92,267                 106,841               8,635                   12,014                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 10,828,008          10,218,169          4,558,977            5,123,349            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                           -                           957,272               951,325               
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 2,881,617            2,572,807            1,155,951            1,125,951            
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 2 -                           -                           64,248                 67,752                 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7 4,199,392            4,104,099            553,307               563,716               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 958,891               1,022,402            141,310               146,614               
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 161,905               107,145               65,508                 39                        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน 2,470,711            3,219,309            -                           -                           
ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 9 4,957,938            5,169,020            4,783,962            4,600,584            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,122                   9,720                   -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 216,087               173,031               47,133                 43,038                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 15,847,663          16,377,533          7,768,691            7,499,019            

รวมสินทรัพย์ 26,675,671          26,595,702          12,327,668          12,622,368          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 776,215               1,880,807            687,597               1,272,451            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 412,675               446,165               74,689                 76,671                 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 150,000               100,000               110,000               -                           
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 11 1,694,050            2,124,183            1,145,667            1,577,429            
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้รับจากลูกคา้ 717,709               820,275               208,894               270,886               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 59,490                 121,917               -                           73,785                 
ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 12 331,338               334,634               -                           -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 47,455                 34,642                 16,701                 10,901                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,188,932            5,862,623            2,243,548            3,282,123            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 11 4,455,453            2,645,348            2,042,503            1,466,047            
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้รับจากลูกคา้ระยะยาว 177,354               195,663               -                           -                           
รายไดค้่าเช่าท่ีดินรับล่วงหนา้ 3,093,729            3,152,927            232,127               238,661               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 299,742               315,603               5,515                   7,522                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 218,837               183,382               62,344                 59,136                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 8,245,115            6,492,923            2,342,489            1,771,366            

รวมหนีสิ้น 12,434,047          12,355,546          4,586,037            5,053,489            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

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

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560



30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,067,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,067,000            1,067,000            1,067,000            1,067,000            
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 1,067,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,067,000            1,067,000            1,067,000            1,067,000            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 173,600               173,600               173,600               173,600               
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 106,700               106,700               106,700               106,700               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,126,860          9,940,279            6,394,331            6,221,579            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 523,415               660,055               -                           -                           
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 11,997,575          11,947,634          7,741,631            7,568,879            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,244,049            2,292,522            -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,241,624          14,240,156          7,741,631            7,568,879            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,675,671          26,595,702          12,327,668          12,622,368          

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

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

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 429,998               248,771               157,285               83,227                 
รายไดค้่าสาธารณูปโภค 439,704               439,814               -                           -                           
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 151,237               132,441               29,397                 31,719                 
รายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิเหนือพื้นดิน 13 -                           57,517                 -                           -                           
รายไดเ้งินปันผล 5, 6 -                           -                           516,518               425,179               
ดอกเบ้ียรับ 5,600                   8,455                   1,159                   1,358                   
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 42,224                 -                           -                           -                           
รายไดอ่ื้น 20,003                 15,404                 9,302                   6,717                   
รวมรายได้ 1,088,766            902,402               713,661               548,200               
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 183,783               85,169                 65,661                 24,411                 
ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 319,199               295,853               -                           -                           
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 50,367                 56,805                 6,570                   6,708                   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 42,669                 34,043                 13,464                 8,819                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 183,744               209,532               102,015               106,621               
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 21,743                 1,492                   943                      161                      
รวมค่าใช้จ่าย 801,505               682,894               188,653               146,720               
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 287,261               219,508               525,008               401,480               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 137,762               131,013               -                           -                           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 425,023               350,521               525,008               401,480               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (52,819)                (66,404)                (37,365)                (46,827)                
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 372,204               284,117               487,643               354,653               
ภาษีเงินได ้ 14 (39,037)                (55,808)                1,330                   (2,722)                  
กําไรสําหรับงวด 333,167               228,309               488,973               351,931               

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 256,044               191,811               488,973               351,931               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 77,123                 36,498                 

333,167               228,309               

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.24                     0.18                     0.46                     0.33                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



2560 2559 2560 2559
กําไรสําหรับงวด 333,167               228,309               488,973               351,931               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 26                        (248)                     -                           -                           
รายการท่ีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 26                        (248)                     -                           -                           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 26                        (248)                     -                           -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 333,193               228,061               488,973               351,931               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 256,196               191,563               488,973               351,931               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 76,997                 36,498                 

333,193               228,061                
-                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560
(หน่วย: พนับาท)



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 623,385               501,313               285,359               176,790               
รายไดค้่าสาธารณูปโภค 872,524               851,241               -                           -                           
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 300,154               255,682               57,499                 56,507                 
รายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิเหนือพื้นดิน 13 -                           57,517                 -                           -                           
รายไดเ้งินปันผล 5, 6 -                           -                           544,610               425,179               
ดอกเบ้ียรับ 9,327                   18,711                 3,331                   2,511                   
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 42,224                 -                           -                           -                           
รายไดอ่ื้น 34,768                 24,474                 11,617                 10,660                 
รวมรายได้ 1,882,382            1,708,938            902,416               671,647               
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 238,327               171,567               100,076               52,904                 
ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 609,204               575,277               -                           -                           
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 99,722                 101,532               13,679                 14,128                 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 85,735                 75,300                 37,034                 38,668                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 338,088               355,525               180,562               180,680               
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 62,035                 3,994                   3,609                   2,663                   
รวมค่าใช้จ่าย 1,433,111            1,283,195            334,960               289,043               
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 449,271               425,743               567,456               382,604               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 331,570               155,177               -                           -                           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 780,841               580,920               567,456               382,604               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (108,090)              (139,550)              (79,085)                (96,871)                
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 672,751               441,370               488,371               285,733               
ภาษีเงินได้ 14 (76,305)                (93,418)                4,473                   6,341                   
กําไรสําหรับงวด 596,446               347,952               492,844               292,074               

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 506,673               272,082               492,844               292,074               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 89,773                 75,870                 

596,446               347,952               

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.47                     0.25                     0.46                     0.27                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)



2560 2559 2560 2559
กําไรสําหรับงวด 596,446               347,952               492,844               292,074               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (200,747)              2,022                   -                           -                           
รายการท่ีถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (200,747)              2,022                   -                           -                           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (200,747)              2,022                   -                           -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 395,699               349,974               492,844               292,074               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 370,024               268,464               492,844               292,074               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 25,675                 81,510                 

395,699               349,974                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 672,751               441,370               488,371               285,733               
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 149,339               155,356               17,845                 21,697                 
   ค่าตดัจาํหน่าย 8,760                   9,843                   4,861                   5,591                   
   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (16,803)                1,886                   -                           -                           
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (331,570)              (155,177)              -                           -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (42,224)                -                           -                           -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (363)                     -                           -                           -                           
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (417)                     413                      3,504                   2,629                   
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                           -                           (544,610)              (425,179)              
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,222                   2,988                   1,790                   1,708                   
   รายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิเหนือพื้นดินแก่บริษทัร่วม -                           14,483                 -                           -                           
   ดอกเบ้ียรับ (9,327)                  (18,711)                (3,331)                  (2,511)                  
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 108,090               139,550               79,084                 96,871                 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 541,458               592,001               47,514                 (13,461)                
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8,738                   (75,680)                (13,436)                4,491                   
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (21,722)                (347,810)              77,756                 37,712                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,884                   (29,849)                (3,279)                  (11,945)                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (9,371)                  (61)                       (4,095)                  (2,146)                  
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (37,403)                54,173                 (745)                     5,225                   
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้รับจากลูกคา้ (125,994)              183,638               (61,992)                82,582                 
   ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย (3,296)                  -                           -                           -                           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,812                 5,441                   5,801                   (78)                       
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (54,079)                (47,464)                (6,534)                  (842)                     
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 32,234                 15,563                 1,417                   (526)                     
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 350,261               349,952               42,407                 101,012               
   จ่ายภาษีเงินได้ (165,565)              (218,331)              (74,876)                (20,735)                
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 184,696               131,621               (32,469)                80,277                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 9,334                   19,443                 1,656                   518                      
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคารลดลง 332,366               241,850               -                           -                           
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                           -                           50,000                 -                           
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                           -                           (80,000)                -                           
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (135,604)              (142,213)              (30,000)                (114,052)              
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 85,915                 55,448                 499,990               540,416               
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษทัร่วม 10,351                 -                           -                           -                           
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (232,166)              (192,270)              -                           (5,738)                  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 56,955                 -                           -                           -                           
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (46,645)                (36,792)                (2,261)                  (1,664)                  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 776                      13                        -                           -                           
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินเพิ่มข้ึน (54,760)                (19,649)                (65,469)                (19,393)                
ซ้ือท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต (753,471)              (706,334)              (183,378)              (27,128)                
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (726,949)              (780,504)              190,538               372,959               

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
ดอกเบ้ียจ่าย (137,165)              (150,532)              (80,321)                (104,423)              
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (1,104,592)           (703,745)              (584,855)              (1,188)                  
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,000                 180,000               230,000               585,000               
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           (120,000)              (385,000)              
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 2,537,639            545,289               1,000,000            298,000               
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (1,151,947)           (930,467)              (855,306)              (790,906)              
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (592)                     (8,462)                  (592)                     (8,462)                  
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (320,092)              (256,074)              (320,092)              (256,074)              
เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (73,557)                (178,605)              -                           -                           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (200,306)              (1,502,596)           (731,166)              (663,053)              
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (141,378)              2,098                   -                           -                           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (883,937)              (2,149,381)           (573,097)              (209,817)              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (5,301)                  (413)                     -                           -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,757,650            3,152,220            800,667               327,980               
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 868,412               1,002,426            227,570               118,163               

-                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560

(หน่วย: พนับาท)



สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2560

ส่วนเกินทุน
จากการ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เปลี่ยนแปลง ส่วนของผูม้ี
ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน การรวมกิจการ สดัส่วน ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุน้ การแปลงค่า จากการเปลี่ยนแปลง สาํรองสาํหรับ ภายใตก้ารควบคุม เงินลงทุน รวม ไม่มีอาํนาจ
ที่ออกและ ส่วนเกิน งบการเงินที่เป็น สดัส่วนเงินลงทุน การจ่ายโดยใชหุ้น้ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ควบคุม รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ในบริษทัยอ่ย เป็นเกณฑ์ ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 1,067,000       173,600          106,700          9,158,125       63,405                           583,925               13,876                    (1,502)                    4,940                      664,644                  11,170,069             2,330,451               13,500,520             
กาํไรสาํหรับงวด -                      -                      -                      272,082          -                                    -                           -                             -                             -                             -                             272,082                  75,870                    347,952                  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      (3,618)                           -                           -                             -                             -                             (3,618)                    (3,618)                    5,640                      2,022                      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      272,082          (3,618)                           -                           -                             -                             -                             (3,618)                    268,464                  81,510                    349,974                  
ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูม้ีส่วนไดเ้สียที่
   ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      -                      -                                    -                           -                             -                             -                             -                             -                             (8,462)                    (8,462)                    
ส่วนตํ่ากว่าทุนซึ่งเกิดจากการซื้อกิจการภายใต้
   การควบคุมเดียวกนัของบริษทัร่วม -                      -                      -                      -                      -                                    -                           -                             (680)                       -                             (680)                       (680)                       -                             (680)                       
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      -                      -                                    -                           -                             -                             -                             -                             -                             (178,605)                (178,605)                
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 16) -                      -                      -                      (256,074)         -                                    -                           -                             -                             -                             -                             (256,074)                -                             (256,074)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2559 1,067,000       173,600          106,700          9,174,133       59,787                           583,925               13,876                    (2,182)                    4,940                      660,346                  11,181,779             2,224,894               13,406,673             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,067,000       173,600          106,700          9,940,279       59,496                           583,925               13,876                    (2,182)                    4,940                      660,055                  11,947,634             2,292,522               14,240,156             
กาํไรสาํหรับงวด -                      -                      -                      506,673          -                                    -                           -                             -                             -                             -                             506,673                  89,773                    596,446                  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      (136,649)                       -                           -                             -                             -                             (136,649)                (136,649)                (64,098)                  (200,747)                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                      506,673          (136,649)                       -                           -                             -                             -                             (136,649)                370,024                  25,675                    395,699                  
ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูม้ีส่วนไดเ้สียที่
   ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) -                      -                      -                      -                      -                                    -                           -                             -                             -                             -                             -                             (592)                       (592)                       
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทุน
   ในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม -                      -                      -                      -                      -                                    -                           -                             -                             9                             9                             9                             -                             9                             
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      -                      -                                    -                           -                             -                             -                             -                             -                             (73,556)                  (73,556)                  
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 16) -                      -                      -                      (320,092)         -                                    -                           -                             -                             -                             -                             (320,092)                -                             (320,092)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2560 1,067,000       173,600          106,700          10,126,860     (77,153)                         583,925               13,876                    (2,182)                    4,949                      523,415                  11,997,575             2,244,049               14,241,624             
-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 1,067,000                      173,600                         106,700                         5,520,318                      6,867,618                      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 292,074                         292,074                         
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 16) -                                    -                                    -                                    (256,074)                       (256,074)                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2559 1,067,000                      173,600                         106,700                         5,556,318                      6,903,618                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 1,067,000                      173,600                         106,700                         6,221,579                      7,568,879                      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 492,844                         492,844                         
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 16) -                                    -                                    -                                    (320,092)                       (320,092)                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560 1,067,000                      173,600                         106,700                         6,394,331                      7,741,631                      
-                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้  

กาํไรสะสม
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน                     
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดย
ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีสาํคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหว่างงวด ยกเวน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 5 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                     
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน             
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและ             
การให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัรายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 7 7 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 1 1 LIBOR+2% และร้อยละ 2.95 ต่อปี 
ค่าสาธารณูปโภค - - 3 1 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1 2 ร้อยละ 2.95 และร้อยละ 3.40 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษัทร่วม      
รายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิเหนือพื้นดิน - 72 - - ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 48 50 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญา 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 28 28 - 1 ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 1 - - - ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 2 2 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าไฟฟ้า 6 7 - - ราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3 - 2 - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน      
ค่าเช่า 1 1 1 1 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 1 2 - - ร้อยละ 3.75 และร้อยละ 4 ต่อปี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 14 14 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 2 2 LIBOR+2% และร้อยละ 2.95 ต่อปี 
ค่าสาธารณูปโภค - - 7 4 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1 3 ร้อยละ 2.95 และร้อยละ 3.40 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษัทร่วม      
รายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิเหนือพื้นดิน - 72 - - ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 94 97 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญา 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 55 55 1 2 ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 2 1 - - ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 5 5 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าไฟฟ้า 12 15 - - ราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5 - 4 - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบักจิการท่ีเก่ียวข้องกัน      
ค่าเช่า 2 2 2 2 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 2 2 - - ร้อยละ 3.75 และร้อยละ 4 ต่อปี 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
บริษทัร่วม 20 18 - - 

รวม 20 18 - - 

     
ลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 26 24 
บริษทัร่วม 72 51 45 - 

รวม 72 51 71 24 

     
ค่าเช่าท่ีดนิจ่ายล่วงหน้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 63 64 - - 

     
เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 9 15 
บริษทัร่วม 4 3 1 1 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 2 1 - - 

รวม 6 4 10 16 

     
เงนิรับล่วงหน้าค่าทีด่นิ - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 16 16 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 75 75 75 75 

รวม 75 75 91 91 

     
รายได้ค่าเช่าทีด่ินและอาคารโรงงานรับล่วงหน้า -  
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
บริษทัร่วม 2,975 3,026 43 44 

*มีกรรมการร่วมกนัหรือมีบุคคลในครอบครัวของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯเป็นกรรมการ 
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เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี           
30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมดงักล่าวมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2560 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยอง เซอร์วิส 
จาํกดั 100 50 - 150 

รวม 100 50 - 150 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ในระหวา่งงวด  

    ขาดทุนท่ียงั  
 ยอดคงเหลือ   ไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   จากการแปลงค่า ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ิมข้ึน ลดลง อตัราแลกเปล่ียน 30 มิถุนายน 2560 

 (ตรวจสอบแลว้)     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย      
บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั - 80 (50) - 30 

รวม - 80 (50) - 30 

      
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย      
Amata Asia Limited 68 - - (4) 64 

รวม 68 - - (4) 64 

      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย      
บริษทั อมตะ วอเตอร์ จาํกดั - 160 (120) - 40 
บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จาํกดั - 70 - - 70 

รวม - 230 (120) - 110 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 29 22 11 11 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2 2 - - 
รวม 31 24 11 11 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 43 36 15 14 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3 3 1 1 
รวม 46 39 16 15 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระจากการคํ้ าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 11  

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 20 18 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 209 266 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 72 51 71 24 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 174 70 56 43 
รวม 475 405 127 67 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (23) (40) - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 452 365 127 67 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 แยกตามอายุหน้ีท่ี       
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

อายหุน้ีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 20 18 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 18 - - 
กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 168 212 - - 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 15 9 - - 
   มากกวา่ 3 - 9 เดือน 8 10 - - 
   มากกวา่ 9 - 12 เดือน 2 2 - - 
   มากกวา่ 12 เดือน 16 33 - - 
รวม 209 266 - - 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (23) (40) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 186 226 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 206 244 - - 

4. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั มีท่ีดินส่วนหน่ึงจาํนวน 208 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 
จาํนวน 109 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูข้ายท่ีดินมาเป็นของบริษทั
ดงักล่าว 

5. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงและสองของปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ซ้ือหุ้นเพ่ิมในบริษัท อมตะ วีเอ็น จาํกัด 
(มหาชน) (“วีเอ็น”) เป็นจาํนวนรวม 82,800 หุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 6 แสนบาทในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ทาํให้สัดส่วนเงินลงทุนในวีเอ็นของบริษทัฯและบริษทัย่อยเปล่ียนจากร้อยละ 73.21 เป็น                     
ร้อยละ 73.22  

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั อมตะ คินเดอร์เวิลด ์เอด็ยเูคชัน่ จาํกดั 
เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯไดบ้นัทึกรับเงินปันผลจาก
บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 429 ลา้นบาท (งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559: จาํนวน 
366 ลา้นบาท) 
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6. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 2,573 1,126 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 332 - 
เงินปันผลรับ (146) - 
ลงทุนเพ่ิม 136 30 
เงินคืนทุน (10) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 2560 2,882 1,156 

 ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั ไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
(ระยอง) 4 จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 53 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั อมตะ เน็ทเวอร์ค จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 
30 ลา้นบาท และบริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั ไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จาํกดั เป็น
จาํนวนเงิน 53 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2560 กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอมตะซมัมิทโกรท 
ไดป้ระกาศลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอตัราหน่วยทรัสตล์ะ 0.17 บาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวน
หน่วยจดทะเบียน เพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกิน ซ่ึงบริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จาํกดั ไดรั้บเงิน
คืนทุนจากการลดทุนดงักล่าวเป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วม
เป็นจาํนวนเงิน 28 ลา้นบาท และ 115 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559: จาํนวน 59 ลา้นบาท) 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมคาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 และ 2559 ซ่ึงไดจ้ดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัดงักล่าว ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อย              
เช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่มีความแตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัหากงบการเงินดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
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7. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 4,104 564 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 232 - 
โอนเขา้ (ออก) 7 - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (82) (11) 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี (15) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (47) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 2560 4,199 553 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทั อมตะ ซัมมิท เรดด้ี บิลท์ จาํกดั ได้นําอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
จาํนวน 103 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: จาํนวน 103 ลา้นบาท) ไปคํ้ าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวของตน
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 11 

8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,022 147 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 47 2 
โอนเขา้ (ออก) (34) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (67) (8) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (9) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 2560 959 141 

9. ท่ีดนิรอการพฒันาในอนาคต  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีท่ีดินส่วนหน่ึงจาํนวน 43 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ 
จํานวน  38 ล้านบาท  (31 ธันวาคม  2559: จํานวน  143 ล้านบาท  และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจํานวน                     
38 ล้านบาท) ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูข้ายท่ีดินมาเป็นของบริษัทฯและ                     
บริษทัยอ่ย 
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10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 232 242 1 2 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 6 4 10 16 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 175 200 63 59 
รวม 413 446 74 77 

11. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 3,188 3,043 3,188 3,043 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั 692 485 - - 
บริษทั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ   
   อุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จาํกดั 377 436 - - 
บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 220 250 - - 
บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จาํกดั 81 87 - - 
Amata City Long Thanh Joint Stock  
   Company 1,591 468 - - 
รวม 6,149 4,769 3,188 3,043 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,694) (2,124) (1,146) (1,577) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ 4,455 (2,645) 2,042 1,466 
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การเป ล่ียนแปลงของบัญ ชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวัน ท่ี  30 มิ ถุนายน  2560                    
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 4,769 3,043 
บวก: กูเ้พ่ิม 2,538 1,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (1,152) (855) 
หกั: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียน (6) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มถิุนายน 2560 6,149 3,188 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบางฉบับกาํหนดให้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงิน                     
บางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอัตราส่วน
ความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
ไม่นาํท่ีดินโครงการไปจดจาํนองหรือก่อภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนตลอดอายุสัญญาเงินกู ้และ
การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯและบริษทัย่อยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากธนาคารก่อน เงินกูย้ืมของ Amata City 
Long Thanh Joint Stock Company คํ้าประกนัโดยบริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็น
จาํนวน 4,417 ล้านบาท 24 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 446,000 ล้านเวียดนามด่ง และเฉพาะของบริษัทฯเป็น                      
จาํนวนเงิน 1,450 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: จาํนวน 5,478 ลา้นบาท และจาํนวน 24 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ
เฉพาะของบริษทัฯ เป็นจาํนวน 1,750 ลา้นบาท) 

12. ค่าเช่าท่ีดนิค้างจ่าย 

 จาํนวนน้ีคือค่าเช่าท่ีดินรายปีท่ีบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระค่าเช่าท่ีจะตอ้งจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการของ
รัฐบาลในประเทศเวียดนามสาํหรับท่ีดินท่ีไดมี้การขายและรับเงินค่าเช่าจากผูซ้ื้อแลว้ทั้งจาํนวนในระหวา่งปี 
2547 ถึงปี 2552 ซ่ึงในระหว่างปี 2559 หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามไดอ้อกประกาศกฎหมายฉบบั
ใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับค่าเช่าท่ีดินท่ีต้องนําส่งแก่รัฐบาล มีผลบังคับให้บริษัทย่อยต้องชําระค่าเช่าท่ีดิน                     
คา้งจ่ายทั้งจาํนวนแก่รัฐบาลภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

 ต่อมา ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั หน่วยราชการของรัฐบาลเวียดนามไดเ้รียกเก็บค่าเช่าท่ีดิน
คา้งจ่ายดงักล่าวพร้อมทั้งค่าปรับเพิ่มเติมสาํหรับบางสัญญาแลว้ บริษทัย่อยดงักล่าวไดบ้นัทึกผลต่างจาํนวน 
15 ลา้นบาทสําหรับทั้ งค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายและค่าปรับท่ีเกิดข้ึนจริงมากกว่าจาํนวนท่ีเคยประมาณการไว้
ภายใตห้วัขอ้ “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร” ในงบกาํไรขาดทุน 
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 ในปัจจุบนั บริษทัย่อยดงักล่าวอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมกบัหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม
เก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าท่ีดินส่วนท่ียงัไม่มีการเรียกเกบ็และค่าปรับทั้งหมด 

13. รายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพืน้ดิน 

 จาํนวนน้ีเป็นรายไดจ้ากการให้ใชสิ้ทธิเหนือพ้ืนดินแก่บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จาํกดั เพ่ือ
สร้างระบบส่งและวางท่อตามแนวถนนในนิคมอุตสาหกรรมของบริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั โดยสิทธิดงักล่าว
ไม่มีกาํหนดระยะเวลา 

14. ภาษเีงนิได้ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย   
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล (50) (27) - - 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดข้องปีก่อน 2 (4) 2 (1) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 9 (24) (1) (2) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน (39) (55) 1 (3) 

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล (85) (64) - - 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดข้องปีก่อน 2 (4) 2 (1) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 7 (25) 2 7 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน (76) (93) 4 6 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากเงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้
รับจากลูกคา้และสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
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 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากรายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิเหนือ
พ้ืนดินและกาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ยงัไม่รับรู้ทางภาษี 

15. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ         
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ี
รายงาน 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์ในการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ           
งบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 2 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนงานทางธุรกิจ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

ส่วนงานพฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริการ 
สาธารณูปโภค 

ส่วนงาน 
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

การตดัรายการ
บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากภายนอก 430 248 440 440 151 133 - - 1,021 821 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 9 7 10 12 (19) (19) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 430 248 449 447 161 145 (19) (19) 1,021 821 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 246 164 121 144 101 75   468 383 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
รายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิเหนือพื้นดิน         - 58 
ดอกเบ้ียรับ         6 9 
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 42 - 
รายไดอ่ื้น        20 15 
คา่ใชจ่้ายในการขาย         (43) (34) 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร        (184) (210) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน        (22) (2) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        138 131 
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน        (53) (67) 

ภาษีเงินได ้        (39) (55) 

กาํไรสาํหรับงวด         333 228 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานในประเทศไทย ส่วนงานในต่างประเทศ รวม 
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 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 906 627 115 194 1,021 821 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 416 278 52 105 468 383 

ส่วนงานทางธุรกิจ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

ส่วนงานพฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริการ 
สาธารณูปโภค 

ส่วนงาน 
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

การตดัรายการ
บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากภายนอก 623 501 873 851 300 256 - - 1,796 1,608 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 18 16 20 22 (38) (38) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 623 501 891 867 320 278 (38) (38) 1,796 1,608 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 385 330 264 276 200 154   849 760 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วนงาน:          
รายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิเหนือพื้นดิน         - 58 
ดอกเบ้ียรับ         9 19 
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 42 - 
รายไดอ่ื้น         35 24 
คา่ใชจ่้ายในการขาย         (86) (75) 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร         (338) (356) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน         (62) (4) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        331 155 
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน         (108) (140) 

ภาษีเงินได ้         (76) (93) 

กาํไรสาํหรับงวด         596 348 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานในประเทศไทย ส่วนงานในต่างประเทศ รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 1,520 1,222 276 386 1,796 1,608 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 712 549 137 211 849 760 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. เงนิปันผล 

 เงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี สาํหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 320 0.30 
รวมเงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 320 0.30 

   
เงินปันผลประจาํปี สาํหรับปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 256 0.24 
รวมเงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 256 0.24 

17. ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงิน 98 ลา้นบาท และจาํนวน 
33,699 ลา้นเวยีดนามด่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภค (31 ธนัวาคม 2559: 
จาํนวน 158 ลา้นบาท และ 103,339 ลา้นเวียดนามด่ง) 

18. หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

 ในระหว่างปี 2559 หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบ                     
ท่ีนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายชาํระค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายส่วนเดิมตามท่ีได้กล่าวไวใ้น     
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 12 แลว้ บริษทัยอ่ยยงัมีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินเพ่ิมเติม
สําหรับท่ีดินท่ีไดมี้การขายและรับเงินค่าเช่าจากผูซ้ื้อเต็มจาํนวนแลว้ ทั้งน้ี วิธีการและขอ้มูลท่ีตอ้งใช้ใน             
การคาํนวณจะถูกประกาศเพ่ิมเติมในภายหลงัโดยหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามภายใตก้ฎหมาย
ดงักล่าว 

 ในปัจจุบนั หน่วยงานดงักล่าวไดป้ระกาศและเรียกเกบ็ค่าเช่าท่ีดินเพ่ิมเติมและค่าปรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าว
แลว้เป็นจาํนวน 4 สญัญาจากทั้งหมด 9 สัญญา บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดบ้นัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายใน
งบกาํไรขาดทุนตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 12 แลว้ 

 สําหรับค่าเช่าท่ีดินเพ่ิมเติมของสัญญาท่ีเหลือ หน่วยงานดงักล่าวยงัไม่ไดอ้อกประกาศหรือขอ้กาํหนดใด
เพ่ิมเติม ทาํให้ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไม่สามารถประมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  
จึงยงัมิไดบ้นัทึกหน้ีสินสาํหรับค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายส่วนเพ่ิมสาํหรับท่ีดินส่วนดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

19. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 
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