
 

 

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 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 และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 18.2 เก่ียวกบัหน้ีสิน                               
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกเรียกชาํระค่าเช่าท่ีดินเพิ่มเติมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้
ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด  

สุพรรณี ตริยานนัทกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 14 สิงหาคม 2561 



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,152,467           1,274,502           74,843                194,817              
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 371,828              1,234,805           80,733                1,003,842           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 600,564              556,431              272,009              205,267              
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 2 -                          -                          257,485              37,110                
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 4 7,062,726           6,891,796           3,215,244           3,055,312           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 105,528              99,457                13,301                5,881                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,293,113           10,056,991         3,913,615           4,502,229           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                          -                          929,212              932,512              
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 3,547,269           3,207,493           1,182,901           1,155,951           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 2 -                          -                          62,556                61,625                
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 7 4,479,834           4,305,897           1,513,232           1,523,512           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,050,284           1,968,876           133,756              136,595              
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 268,394              288,962              102,666              123,233              
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 9 201,411              195,004              -                          -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน 10 3,999,024           3,717,024           -                          -                          
ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 11 6,184,947           5,317,999           6,085,186           5,218,514           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18,431                1,145                  17,329                -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 205,798              220,278              48,984                46,296                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20,955,392         19,222,678         10,075,822         9,198,238           
รวมสินทรัพย์ 30,248,505         29,279,669         13,989,437         13,700,467         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 362,290              1,568                  200,209              608                     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 477,754              510,083              114,555              105,936              
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 126,340              131,285              -                          -                          
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 13 1,046,530           623,239              -                          -                          
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 821,656              776,133              171,486              196,878              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 58,538                73,328                -                          15,930                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 43,040                44,709                22,683                16,451                
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,936,148           2,160,345           508,933              335,803              
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 13 3,116,562           3,355,292           -                          -                          
หุน้กูสุ้ทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 4,992,266           4,991,347           4,992,266           4,991,347           
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ระยะยาว 181,539              196,665              -                          -                          
รายไดค่้าเช่าท่ีดินรับล่วงหนา้ 2,973,618           3,027,155           225,433              228,029              
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 57,302                52,883                29,738                27,683                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 408,833              354,257              -                          8,417                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 180,101              170,414              36,448                35,143                
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 11,910,221         12,148,013         5,283,885           5,290,619           
รวมหน้ีสิน 14,846,369         14,308,358         5,792,818           5,626,422           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(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              
ส่วนเกินทุนอ่ืน 617,143              614,863              -                          -                          
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 106,700              106,700              106,700              106,700              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,066,517         10,817,526         6,849,319           6,726,745           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (149,335)             (224,129)             -                          -                          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12,881,625         12,555,560         8,196,619           8,074,045           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,520,511           2,415,751           -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,402,136         14,971,311         8,196,619           8,074,045           
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30,248,505         29,279,669         13,989,437         13,700,467         

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

กรรมการ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 277,274              429,998              24,993                157,285              
รายไดค้่าสาธารณูปโภค 449,044              439,704              -                          -                          
รายไดจ้ากการให้เช่า 163,683              151,237              30,350                29,397                
รายไดเ้งินปันผล 5,6 -                          -                          573,027              516,518              
ดอกเบ้ียรับ 5,016                  5,600                  2,871                  1,159                  
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 43,872                42,224                -                          -                          
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 91,076                -                          3,942                  -                          
รายไดอ่ื้น 15,996                20,003                1,130                  9,302                  
รวมรายได้ 1,045,961           1,088,766           636,313              713,661              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 137,946              183,783              8,341                  65,661                
ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 304,944              319,199              -                          -                          
ตน้ทุนจากการให้เช่า 50,423                50,367                7,502                  6,570                  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 26,144                42,669                5,975                  13,464                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 254,967              183,744              113,391              102,015              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                          21,743                -                          943                     
รวมค่าใช้จ่าย 774,424              801,505              135,209              188,653              
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 271,537              287,261              501,104              525,008              
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 93,122                137,762              -                          -                          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 364,659              425,023              501,104              525,008              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (55,117)               (52,819)               (34,180)               (37,365)               
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 309,542              372,204              466,924              487,643              
ภาษีเงินได ้ 15 (32,360)               (39,037)               19,040                1,330                  
กําไรสําหรับงวด 277,182              333,167              485,964              488,973              

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 187,667              256,044              485,964              488,973              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 89,515                77,123                

277,182              333,167              

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.18                    0.24                    0.46                    0.46                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



2561 2560 2561 2560
กําไรสําหรับงวด 277,182              333,167              485,964              488,973              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 175,099              26                       -                          -                          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 175,099              26                       -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 175,099              26                       -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 452,281              333,193              485,964              488,973              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 306,117              256,196              485,964              488,973              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 146,164              76,997                

452,281              333,193               
-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 802,478              623,385              169,960              285,359              
รายไดค้่าสาธารณูปโภค 884,665              872,524              -                          -                          
รายไดจ้ากการให้เช่า 329,776              300,154              64,322                57,499                
รายไดเ้งินปันผล 5,6 -                          -                          573,027              544,610              
ดอกเบ้ียรับ 12,008                9,327                  6,612                  3,331                  
กาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 73,755                42,224                -                          -                          
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 9,722                  -                          812                     -                          
รายไดอ่ื้น 42,966                34,768                14,404                11,617                
รวมรายได้ 2,155,370           1,882,382           829,137              902,416              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 287,090              238,327              55,178                100,076              
ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 593,568              609,204              -                          -                          
ตน้ทุนจากการให้เช่า 99,139                99,722                14,822                13,679                
ค่าใชจ่้ายในการขาย 77,967                85,735                38,231                37,034                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 409,628              338,088              200,413              180,562              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                          62,035                -                          3,609                  
รวมค่าใช้จ่าย 1,467,392           1,433,111           308,644              334,960              
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 687,978              449,271              520,493              567,456              
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 327,449              331,570              -                          -                          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 1,015,427           780,841              520,493              567,456              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (109,093)             (108,090)             (68,091)               (79,085)               
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 906,334              672,751              452,402              488,371              
ภาษีเงินได้ 15 (123,117)             (76,305)               22,272                4,473                  
กําไรสําหรับงวด 783,217              596,446              474,674              492,844              

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 601,091              506,673              474,674              492,844              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 182,126              89,773                

783,217              596,446              

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.56                    0.47                    0.44                    0.46                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



2561 2560 2561 2560
กําไรสําหรับงวด 783,217              596,446              474,674              492,844              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 106,811              (200,747)             -                          -                          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 106,811              (200,747)             -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 106,811              (200,747)             -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 890,028              395,699              474,674              492,844              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 674,729              370,024              474,674              492,844              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 215,299              25,675                

890,028              395,699               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม



สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2561

ส่วนเกินทุน
จากการ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เปลี่ยนแปลง ส่วนของผูม้ี
ส่วนเกินทุน ผลต่างจาก การรวมกิจการ สดัส่วน ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุน้ จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนเกินทุนจาก การแปลงค่า ส่วนทุนจาก ภายใตก้ารควบคุม เงินลงทุน รวม ไม่มีอาํนาจ
ที่ออกและชาํระ ส่วนเกิน สดัส่วนเงินลงทุน การจ่ายโดยใชหุ้น้ งบการเงินที่เป็น บริษทัใหญ่ของ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ควบคุม รวมส่วนของ
เต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ในบริษทัยอ่ย เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ บริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,067,000       173,600          583,925                 13,876                   106,700          9,940,279       59,496                           -                                    (2,182)                    4,940                      62,254                    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 -                      -                      -                            -                            -                      -                      -                                    -                                    -                             -                             -                             -                             (592)                       (592)                       
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทุน
   ในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม -                      -                      -                            -                            -                      -                      -                                    -                                    -                             9                             9                             9                             -                             9                             
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 17) -                      -                      -                            -                            -                      (320,092)         -                                    -                                    -                             -                             -                             (320,092)                -                             (320,092)                
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                            -                            -                      -                      -                                    -                                    -                             -                             -                             -                             (73,556)                  (73,556)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2560 1,067,000       173,600          583,925                 13,876                   106,700          10,126,860     (77,153)                         -                                    (2,182)                    4,949                      (74,386)                  11,997,575             2,244,049               14,241,624             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,067,000       173,600          600,988                 13,876                   106,700          10,817,526     (228,365)                       1,469                             (2,182)                    4,949                      (224,129)                12,555,561             2,415,751               14,971,312             
กาํไรสาํหรับงวด -                      -                      -                            -                            -                      601,091          -                                    -                                    -                             -                             -                             601,091                  182,126                  783,217                  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                      -                      -                            -                            -                      -                      73,638                           -                                    -                             -                             73,638                    73,638                    33,173                    106,811                  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                            -                            -                      601,091          73,638                           -                                    -                             -                             73,638                    674,729                  215,299                  890,028                  
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
   สดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึ่งเกิดจาก
   การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในราคาที่สูงกว่า
   มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่ขาย (หมายเหตุ 5) -                      -                      2,279                     -                            -                      -                      -                                    -                                    -                             -                             -                             2,279                      1,303                      3,582                      
ส่วนทุนจากบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมเพิ่มขึ้น -                      -                      -                            -                            -                      -                      -                                    1,156                             -                             -                             1,156                      1,156                      -                             1,156                      
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 17) -                      -                      -                            -                            -                      (352,100)         -                                    -                                    -                             -                             -                             (352,100)                -                             (352,100)                
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สีย
  ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                      -                      -                            -                            -                      -                      -                                    -                                    -                             -                             -                             -                             (111,842)                (111,842)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2561 1,067,000       173,600          603,267                 13,876                   106,700          11,066,517     (154,727)                       2,625                             (2,182)                    4,949                      (149,335)                12,881,625             2,520,511               15,402,136             

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่วนเกินทุนอื่น



ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน รวมส่วนของ
และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,067,000                    173,600                       106,700                       6,221,579                    7,568,879                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 492,844                       492,844                       
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 17) -                                   -                                   -                                   (320,092)                      (320,092)                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 1,067,000                    173,600                       106,700                       6,394,331                    7,741,631                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,067,000                    173,600                       106,700                       6,726,745                    8,074,045                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 474,674                       474,674                       
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 17) -                                   -                                   -                                   (352,100)                      (352,100)                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 1,067,000                    173,600                       106,700                       6,849,319                    8,196,619                    

-                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้  

กาํไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 906,334              672,751              452,402              488,371              
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 142,620              149,339              16,119                17,845                
   ค่าตดัจาํหน่าย 11,442                8,760                  5,672                  4,861                  
   กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (283)                    (16,803)               -                          -                          
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (327,449)             (331,570)             -                          -                          
   กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (73,755)               (42,224)               -                          -                          
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (30)                      (363)                    -                          -                          
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (282)                    -                          
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                          -                          (573,027)             (544,610)             
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 919                     -                          919                     -                          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,260                  3,222                  2,054                  1,790                  
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,393)                 29,153                (812)                    3,504                  
   ดอกเบ้ียรับ (12,008)               (9,327)                 (6,612)                 (3,331)                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 109,093              108,090              68,091                79,084                
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 757,750              571,028              (35,476)               47,514                
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 34,255                8,738                  (52)                      (13,436)               
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 56,096                (21,722)               68,075                77,756                
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (12,211)               6,884                  (6,393)                 (3,279)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,262                  (9,371)                 (2,826)                 (4,095)                 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (58,419)               (37,403)               8,693                  (745)                    
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 35,190                (125,994)             (25,392)               (61,992)               
   ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย -                          (3,296)                 -                          -                          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,669)                 12,812                6,232                  5,801                  
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (58,331)               (54,079)               (2,596)                 (6,534)                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,846                  32,234                1,305                  1,417                  
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 769,769              379,831              11,570                42,407                
   จ่ายภาษีเงินได้ (116,518)             (148,870)             (24,965)               (74,876)               
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 653,251              230,961              (13,395)               (32,469)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 12,027                9,334                  9,246                  1,656                  
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงินลดลง 862,977              332,366              923,109              -                          
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          30,000                50,000                
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                          (250,316)             (80,000)               
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (319,250)             (135,604)             (27,950)               (30,000)               
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 230,936              85,915                503,525              499,990              
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษทัร่วม -                          10,351                -                          -                          
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (247,882)             (232,166)             -                          -                          
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (139,351)             (46,645)               (3,000)                 (2,261)                 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 91,825                56,955                -                          -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 29                       776                     -                          -                          
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินเพ่ิมข้ึน (207,439)             (54,760)               (207,439)             (65,469)               
ซ้ือท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต (1,096,298)          (753,471)             (866,672)             (183,378)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (812,426)             (726,949)             110,503              190,538              

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
ดอกเบ้ียจ่าย (161,643)             (137,165)             (68,165)               (80,321)               
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง 360,722              (1,104,592)          199,601              (584,855)             
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,396                  50,000                -                          230,000              
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (8,341)                 -                          -                          (120,000)             
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 657,222              2,508,077           -                          1,000,000           
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (537,132)             (1,151,947)          -                          (855,306)             
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (592)                    -                          (592)                    
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3,582                  -                          3,582                  -                          
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (352,100)             (320,092)             (352,100)             (320,092)             
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (87,341)               (73,557)               -                          -                          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (121,635)             (229,868)             (217,082)             (731,166)             
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 157,658              (158,072)             -                          -                          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (123,152)             (883,928)             (119,974)             (573,097)             
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,117                  (5,310)                 -                          -                          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,274,502           1,757,650           194,817              800,667              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,152,467           868,412              74,843                227,570              

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการใน                     
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                    
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดย
ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีสาํคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด ยกเวน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหวา่งกาลขอ้ 5 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับ              
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว             
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้กาํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับ             
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึง
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้             
แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                    
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 7 7 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 1 1 ร้อยละ 2.60 ถึง ร้อยละ 4.55 ต่อปี 
ค่าสาธารณูปโภค - - 6 3 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 1 ร้อยละ 2.95 และร้อยละ 3.40 ต่อปี 
รายการธุรกิจกับบริษทัร่วม      
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 46 48 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญา 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 27 28 1 - ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 2 1 - - ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 2 2 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าไฟฟ้า 6 6 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2 3 2 2 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั
รายการธุรกิจกับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน      
ค่าเช่า 2 1 2 1 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 1 1 - - ร้อยละ 3.50 และ 3.75 ต่อปี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท)
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 14 14 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 2 2 ร้อยละ 2.60 ถึง ร้อยละ 4.55 ต่อปี 
ค่าสาธารณูปโภค - - 9 7 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 1 ร้อยละ 2.95 และร้อยละ 3.40 ต่อปี 
รายการธุรกิจกับบริษทัร่วม      
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 88 94 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญา 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 54 55 2 1 ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 4 2 - - ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 5 5 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าไฟฟ้า 13 12 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4 5 4 4 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
ค่าเช่า 3 2 3 2 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 2 2 - - ร้อยละ 3.50 และ 3.75 ต่อปี 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560            
มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
บริษทัร่วม 23 19 - - 
รวม 23 19 - - 
     
ลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 25 28 
บริษทัร่วม 230 150 204 134 
รวม 230 150 229 162 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
ค่าเช่าทีด่นิจ่ายล่วงหน้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 60 61 - - 
     
เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 12)     
บริษทัยอ่ย - - 2 13 
บริษทัร่วม 7 4 1 1 
รวม 7 4 3 14 
     
เงนิรับล่วงหน้าค่าทีด่นิ - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 16 16 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 83 75 75 75 
รวม 83 75 91 91 
     
รายได้ค่าเช่าทีด่นิและอาคารโรงงานรับล่วงหน้า -  
   กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 5 - 
บริษทัร่วม 2,874 2,920 49 42 
รวม 2,874 2,920 54 42 

*มีกรรมการร่วมกนัหรือมีบุคคลในครอบครัวของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯเป็นกรรมการ 
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เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี           
30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมดังกล่าว                    
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2561 
 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยอง เซอร์วิส 
จาํกดั 131 - (8) 123 

Kinderworld Education Group Pte. Ltd. - 3 - 3 
รวม 131 3 (8) 126 

 
(หน่วย: ลา้นบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ในระหวา่งงวด  
    กาํไรท่ียงั  
 ยอดคงเหลือ   ไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   จากการแปลงค่า ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง อตัราแลกเปล่ียน 30 มิถุนายน 2561 
 (ตรวจสอบแลว้)     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 
  บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) - 250 - - 250 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั 30 - (30) - - 
Amata Global Pte. Ltd. 4 - - - 4 
บริษทั อมตะ คินเดอร์เวิลด ์เอด็ยเูคชัน่        
จาํกดั 3 - - - 3 
รวม 37 250 (30) - 257 

      
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย      

Amata Asia Limited 62 - - 1 63 
รวม 62 - - 1 63 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 28 29 11 11 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 2 1 - 
รวม 30 31 12 11 

(หน่วย: ลา้นบาท)
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 49 43 18 15 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4 3 2 1 
รวม 53 46 20 16 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระจากการคํ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 13  
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 

2561
31 ธนัวาคม 

2560
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560
 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 23 19 - -
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 241 285 - -
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 230 150 229 162
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 120 115 43 43
รวม 614 569 272 205
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (13) (13) - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 601 556 272 205 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 แยกตามอายุหน้ีท่ี       
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท)
อายหุน้ีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 30 มิถุนายน 
2561

31 ธนัวาคม 
2560

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560

 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 23 19 - -
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 19 - -
กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน  
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 219 254 - -
คา้งชาํระ  
   ไม่เกิน 3 เดือน 7 11 - -
   มากกวา่ 3 - 9 เดือน 2 8 - -
   มากกวา่ 9 - 12 เดือน 2 2 - -
   มากกวา่ 12 เดือน 11 10 - -
รวม 241 285 - -
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (13) (13) - -
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 228 272 - -
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 251 291 - - 
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4. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั มีท่ีดินส่วนหน่ึงจาํนวน 29 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 
จาํนวน 40 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูข้ายท่ีดินมาเป็นของบริษัท
ดงักล่าว 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) (“วีเอน็”) ไดล้งทุนหุ้นสามญั
ใน Amata City Halong Joint Stock Company ซ่ึงเป็นบริษทัฯท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศเวียดนาม และดาํเนิน
ธุรกิจในการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนเงิน 29 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน                    
ท่ีเรียกชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว ดงันั้น บริษทัฯจึงรวมงบการเงินของ Amata City Halong Joint Stock 
Company ในงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั นอกจากน้ี วีเอ็นไดล้งทุนเพิ่มใน Amata 
Township Long Thanh Joint Stock Company เป็นจาํนวนเงิน 178 ล้านบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
เก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว  

 ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้จาํหน่ายเงินลงทุนหุ้นสามญัของวีเอ็นเป็นจาํนวน 
390,700 หุ้น ในราคาหุน้ละ 9.18 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 4 ลา้นบาทในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ทาํให้สัดส่วนเงินลงทุนในวีเอ็นของบริษทัฯและบริษทัย่อยเปล่ียนจากร้อยละ 72.88 เป็นร้อยละ 72.84 
นอกจากน้ี วีเอ็นได้ลงทุนเพิ่มใน Amata City Long Thanh Joint Stock Company และ Amata Township 
Long Thanh Joint Stock Company เป็นจาํนวนบริษัทละ 7 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับ
โครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯไดบ้นัทึกรับเงินปันผลจาก
บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 310 ลา้นบาท (งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560: จาํนวน 429 ลา้นบาท) 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 3,207 1,156 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 327 - 
เงินปันผลรับ (309) - 
ลงทุนเพิ่ม 319 27 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3 - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 3,547 1,183 
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ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกัด ได้ลงทุนเพิ่มในบริษทั อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จาํกดัและบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 92 ลา้นบาท 
และจาํนวน 93 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั อมตะ บีไอจี อินดสัเทรียล แก๊ส จาํกดั 
เป็นจํานวน  269,500 หุ้น  รวมเป็นจํานวนเงิน  27 ล้านบาท  ซ่ึ งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  49 ของทุน                   
จดทะเบียนดงักล่าว และบริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั ไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 
จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 108 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วม
เป็นจาํนวนเงิน 263 ลา้นบาท (งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560: จาํนวน 28 ลา้นบาท 
และ 115 ลา้นบาทตามลาํดบั) 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมคาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 และ 2560 ซ่ึงไดจ้ดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัดงักล่าว ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เช่ือ
วา่งบการเงินดงักล่าวไม่มีความแตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัหากงบการเงินดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบหรือ
สอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

7. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
(หน่วย: ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 4,306 1,524
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 248 -
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (81) (11)
จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี (18) -
โอนเขา้ 3 -
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 22 -
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 4,480 1,513 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทั อมตะ ซัมมิท เรดด้ี บิลท์ จาํกัด ไดจ้ดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนจาํนวน 102 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: จาํนวน 102 ลา้นบาท) เพื่อค ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 13 
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8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,969 137
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 139 3
ตดัจาํหน่าย (1) (1)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (62) (6)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย 1 1
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4 -
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 2,050 134 

9. เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่หน่วยงานราชการเวยีดนาม 
จาํนวนน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายให้กบัหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม โดยไดรั้บอนุมติั
ให้สามารถนาํมาหักกบัค่าเช่าท่ีดินท่ีรัฐบาลจะเรียกเก็บกบับริษทัยอ่ยในอนาคต ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดรั้บ
ยกเวน้ค่าเช่าท่ีดินจนถึงปี 2569 

10. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ีดิน 
จาํนวนน้ีเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเพื่อพฒันาท่ีดิน
ดงักล่าวเป็นนิคมอุตสาหกรรมของบริษทัยอ่ยต่อไป ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
ดงักล่าวมาเป็นของบริษทัยอ่ย 

11. ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินส่วนหน่ึงจาํนวน 32 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ 
จาํนวน 27  ล้านบาท  (31 ธันวาคม  2560: จํานวน  43 ล้านบาท  และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจํานวน                    
38 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยูร่ะหวา่งรอการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูข้ายท่ีดินมาเป็นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 

2561
31 ธนัวาคม 

2560
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560
 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 204 242 4 1
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 7 4 3 14
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 267 264 108 91
รวม 478 510 115 106 
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13. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 

2561
31 ธนัวาคม 

2560
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560
 (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั 1,220 957 - -
บริษทั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ 
   อุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จาํกดั 514 561 - -
บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 160 190 - -
บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จาํกดั 171 105 - -
Amata City Long Thanh JSC. 2,098 2,034 - -
Amata City Bienhoa JSC. - 131 - -
รวม 4,163 3,978 - -
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,046) (623) - -
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด 
   ชาํระภายในหน่ึงปี 3,117 3,355 - -

การเคล่ือนไหวของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 3,978 - 
บวก: กูเ้พิ่ม 657 - 
บวก: ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน/ 
            กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 65 - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (537) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561 4,163 - 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบางฉบับกาํหนดให้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงิน                    
บางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอัตราส่วน
ความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯและบริษทัย่อย             
จะไม่นาํท่ีดินโครงการไปจดจาํนองหรือก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนตลอดอายสุญัญาเงินกู ้และ
การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯและบริษทัย่อยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากธนาคารก่อน เงินกูย้ืมของ Amata City 
Long Thanh JSC. คํ้าประกนัโดยบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) และ Amata City Bienhoa JSC. 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช้                    
เป็นจาํนวน 3,041 ลา้นบาท จาํนวน 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 652 พนัลา้นเวียดนามด่ง และเฉพาะของ
บริษทัฯเป็นจาํนวน 300 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: จาํนวน 4,420 ลา้นบาท จาํนวน 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
และจาํนวน 652 พนัลา้นเวียดนามด่ง และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจาํนวน 1,950 ลา้นบาท) 

14. หุ้นกู้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
หุน้กู ้ 5,000 5,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (8) (9) 
หุน้กู ้- สุทธิ 4,992 4,991 

 การเคล่ือนไหวของบญัชีหุน้กูส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 4,991 
บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 1 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 4,992 

หุ้นกูเ้ป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ไม่มีสิทธิใน
การไถ่ถอนหุน้กูก่้อนกาํหนด โดยมีกาํหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน 

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้ของบริษัทฯมีข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู ้ออกหุ้นกู้และผู ้ถือหุ้นกู้                    
หลายประการซ่ึงบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการจ่ายเงิน
ปันผลในกรณีท่ีบริษทัฯผิดนดัชาํระหน้ีตามหุ้นกู ้และการทาํธุรกรรมระหว่างบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัซ่ึงระบุใหต้อ้งมีเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล เป็นตน้ 
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15. ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย           
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล 45 36 - - 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดข้องปีก่อน 1 (2) 4 (2) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจาก                             
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ                    
ผลแตกต่างชัว่คราว                                                   4 5 (23) 1 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (18) - - - 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 32 39 (19) (1) 

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล 96 71 - - 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดข้องปีก่อน 1 (2) 4 (2) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจาก                   
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ            
ผลแตกต่างชัว่คราว                                                    37 (10) (26) (2) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11) 17 - - 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 123 76 (22) (4) 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากเงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้
จากลูกคา้และสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

 หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากรายได้จากการให้ใช้สิทธิ                     
เหนือพื้นดินและกาํไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ยงัไม่รับรู้ทางภาษี 

16. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ                     
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ี
รายงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกาํหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                    
งบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 2 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนงานทางธุรกิจ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
ส่วนงานพฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริการ 
สาธารณูปโภค 

ส่วนงาน 
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

การตดัรายการ
บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากภายนอก 277 430 449 440 164 151 - - 890 1,021 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 8 9 11 10 (19) (19) - - 
รายไดท้ั้งส้ิน 277 430 457 449 175 161 (19) (19) 890 1,021 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 139 246 144 121 114 101   397 468 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
ดอกเบ้ียรับ         5 6 
กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน        44 42 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน        91 - 
รายไดอ่ื้น        16 20 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (26) (43) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (256) (184) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน        - (22) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        93 138 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน        (55) (53) 
ภาษีเงินได ้        (32) (39) 
กาํไรสาํหรับงวด         277 333 
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ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส่วนงานในประเทศไทย ส่วนงานในต่างประเทศ รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 668 906 222 115 890 1,021 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 309 416 88 52 397 468 

ส่วนงานทางธุรกิจ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
ส่วนงานพฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริการ 
สาธารณูปโภค 

ส่วนงาน 
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

การตดัรายการ
บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากภายนอก 802 623 885 873 330 300 - - 2,017 1,796 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 17 18 21 20 (38) (38) - - 
รายไดท้ั้งส้ิน 802 623 902 891 351 320 (38) (38) 2,017 1,796 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 515 385 291 264 231 200   1,037 849 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          
ดอกเบ้ียรับ         12 9 
กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน        74 42 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน        10 - 
รายไดอ่ื้น         43 35 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (78) (86) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (410) (338) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน         - (62) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        327 331 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (109) (108) 
ภาษีเงินได ้         (123) (76) 
กาํไรสาํหรับงวด         783 596 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส่วนงานในประเทศไทย ส่วนงานในต่างประเทศ รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 1,372 1,520 645 276 2,017 1,796 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 659 712 378 137 1,037 849 
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17. เงินปันผล 
 เงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
 (ลา้นบาท) (บาท)
เงินปันผลประจาํปี สาํหรับปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 352 0.33
รวมเงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 352 0.33 
  
เงินปันผลประจาํปี สาํหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

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

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
18.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวน 50 ลา้นบาท และจาํนวน 414 
พนัลา้นเวียดนามด่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภค (31 ธันวาคม 2560: 
จาํนวน 111 ลา้นบาท และจาํนวน 109 พนัลา้นเวียดนามด่ง) 

18.2 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
ในระหว่างปี 2559 หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบ                    
ท่ีนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายชาํระค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายส่วนเดิมแลว้ บริษทัยอ่ยยงัมีภาระ
ตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินเพิ่มเติมสาํหรับท่ีดินท่ีไดมี้การขายและรับเงินค่าเช่าจากผูซ้ื้อเตม็จาํนวนแลว้ 
ในระหว่างปี 2560 หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามคาํนวณและเรียกเก็บค่าปรับเพิ่มเติมสําหรับ                    
การนําส่งค่าเช่าท่ีดินล่าชา้เป็นจาํนวนรวม 318 ลา้นบาทหรือ 228 พนัลา้นเวียดนามด่งนั้นเป็นการคาํนวณ
ยอ้นหลงัตั้งแต่ช่วงท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระค่าเช่าจากผูซ้ื้อจนถึงปัจจุบนั ซ่ึง ณ ขณะนั้นไม่ไดมี้ขอ้บงัคบัหรือ
กฎหมายใดหา้มไม่ใหมี้การเก็บค่าเช่าจากผูซ้ื้อทั้งจาํนวนและไม่ไดมี้ขอ้กาํหนดว่าหากบริษทัยอ่ยเรียกเก็บค่าเช่า
จากผูซ้ื้อทั้งจาํนวนจะตอ้งนาํส่งหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามในทนัที ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย                    
มีความเห็นว่าจาํนวนเงินค่าปรับท่ีหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามเรียกเก็บควรคาํนวณโดยเร่ิม
นบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํส่งค่าเช่าทั้งจาํนวนแก่หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามมี
ผลใชบ้งัคบัเท่านั้น บริษทัยอ่ยจึงไดท้าํการจ่ายชาํระค่าปรับสาํหรับช่วงเวลาดงักล่าวเป็นจาํนวน 97 ลา้นบาท
หรือ 69 พนัล้านบาทเวียดนามด่งและไม่ได้บันทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนจาํนวนประมาณ  221 ล้านบาทหรือ            
159 พนัลา้นเวียดนามด่งไวใ้นบญัชี โดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไดท้าํการหารือกบัตวัแทนหน่วยงาน
ราชการของรัฐบาลเวียดนาม  โดยได้ทําหนังสือไปยังหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม             
ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการชาํระค่าเช่าท่ีดินเพื่อขอคาํช้ีแจงเก่ียวกบัหลกัการนบัระยะเวลาในการคาํนวณค่าปรับ 
และขอผอ่นผนัไม่ใหมี้การคิดค่าปรับเพิ่มเติมระหวา่งการหารือดงักล่าวแลว้ 
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ในปัจจุบัน บริษัทย่อยยงัไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจากทางหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม                    
ท่ีเก่ียวขอ้งจากการหารือดงักล่าวขา้งตน้ 

19. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 บริษทัฯไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่ารวม 1,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หุน้กู ้ อายหุุน้กู ้
วนัครบกาํหนด   
ไถ่ถอนหุน้กู้

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) กาํหนดชาํระดอกเบ้ีย 

มูลค่า         
(ลา้นบาท)

1/2561 ชุดท่ี 1 7 ปี 3 สิงหาคม 2568 3.60 ชาํระดอกเบ้ียทุกหกเดือนในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์      
และวนัท่ี 3 สิงหาคม ของแต่ละปีตลอดอายหุุน้กู้

250 

1/2561 ชุดท่ี 2 10 ปี 3 สิงหาคม 2571 4.00 ชาํระดอกเบ้ียทุกหกเดือนในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์      
และวนัท่ี 3 สิงหาคม ของแต่ละปีตลอดอายหุุน้กู้

750 

หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ภายใตส้ัญญา
หุ้นกูก้าํหนดให้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษัทฯ             
จะไม่นาํทรัพยสิ์นส่วนท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกูไ้ปจดจาํนองหรือต่อภาระผกูพนั
ในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนตลอดอายสุญัญาหุน้กู ้

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 
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