
 

 

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ                                  
ผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวมแบบยอ่ของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
ดงักล่ำวจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 18.2 เก่ียวกบัหน้ีสิน                                                                         
ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรถูกเรียกช ำระค่ำเช่ำท่ีดินเพิ่มเติมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้ห้
ขอ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด  

สุพรรณี ตริยำนนัทกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4498 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกำยน 2561 



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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 787,355              1,274,502           69,653                194,817              
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 674,795              1,234,805           469,335              1,003,842           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 488,607              556,431              71,219                205,267              
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 2 -                          -                          310,607              37,110                
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 4 7,586,351           6,891,796           3,522,585           3,055,312           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 104,237              99,457                16,924                5,881                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,641,345           10,056,991         4,460,323           4,502,229           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                          -                          929,212              932,512              
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 3,863,742           3,207,493           1,192,901           1,155,951           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 2 -                          -                          38,577                61,625                
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 7 4,471,130           4,305,897           1,508,007           1,523,512           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,071,646           1,968,876           137,145              136,595              
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 283,197              288,962              117,468              123,233              
เงินจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่หน่วยงานราชการเวียดนาม 9 193,332              195,004              -                          -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน 10 4,151,305           3,717,024           -                          -                          
ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 6,737,490           5,317,999           6,637,173           5,218,514           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,231                1,145                  24,151                -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 182,177              220,278              61,956                46,296                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,979,250         19,222,678         10,646,590         9,198,238           
รวมสินทรัพย์ 31,620,595         29,279,669         15,106,913         13,700,467         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

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

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 93,307                1,568                  544                     608                     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 560,058              510,083              167,978              105,936              
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 141,340              131,285              -                          -                          
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 13 1,064,721           623,239              -                          -                          
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,081,981           776,133              205,216              196,878              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 47,177                73,328                -                          15,930                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 57,236                44,709                17,765                16,451                
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,045,820           2,160,345           391,503              335,803              
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 13 3,465,857           3,355,292           376,000              -                          
หุน้กูร้ะยะยาว 14 5,990,956           4,991,347           5,990,956           4,991,347           
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ระยะยาว 178,727              196,665              -                          -                          
รายไดค่้าเช่าท่ีดินรับล่วงหนา้ 2,942,198           3,027,155           221,659              228,029              
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 59,153                52,883                30,765                27,683                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 405,578              354,257              -                          8,417                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 190,540              170,414              36,936                35,143                
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 13,233,009         12,148,013         6,656,316           5,290,619           
รวมหน้ีสิน 16,278,829         14,308,358         7,047,819           5,626,422           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

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

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 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 11,122,023         10,817,526         6,711,794           6,726,745           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (251,779)             (224,129)             -                          -                          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12,834,687         12,555,560         8,059,094           8,074,045           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,507,079           2,415,751           -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,341,766         14,971,311         8,059,094           8,074,045           
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,620,595         29,279,669         15,106,913         13,700,467         

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

กรรมการ

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

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 214,835            896,602            73,447              465,175            
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 478,778            458,993            -                       -                       
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 170,374            157,969            30,780              28,999              
รายไดเ้งินปันผล 5, 6 -                       -                       136,399            232,671            
ดอกเบ้ียรับ 6,193                2,830                5,242                1,041                
รายไดอ่ื้น 31,114              31,182              16,305              5,282                
รวมรายได้ 901,294            1,547,576         262,173            733,168            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 56,859              260,503            18,428              132,814            
ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 302,104            296,924            -                       -                       
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 52,035              51,884              6,746                6,696                
ค่าใชจ่้ายในการขาย 23,988              48,249              5,839                33,029              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 168,310            166,537            84,602              91,733              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 60,008              36,989              1,057                1,242                
รวมค่าใช้จ่าย 663,304            861,086            116,672            265,514            
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 237,990            686,490            145,501            467,654            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 218,731            180,946            -                       -                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 456,721            867,436            145,501            467,654            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (66,480)             (55,454)             (44,447)             (38,193)             
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 390,241            811,982            101,054            429,461            
ภาษีเงินได ้ 15 (51,048)             (124,782)           6,823                (31,632)             
กําไรสําหรับงวด 339,193            687,200            107,877            397,829            

การแบ่งปันกําไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 300,909            586,730            107,877            397,829            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 38,284              100,470            

339,193            687,200            

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.28                  0.55                  0.10                  0.37                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)



2561 2560 2561 2560
กําไรสําหรับงวด 339,193            687,200            107,877            397,829            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (151,147)           (532)                 -                       -                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (151,147)           (532)                 -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (151,147)           (532)                 -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 188,046            686,668            107,877            397,829            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 197,877            586,613            107,877            397,829            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (9,831)               100,055            

188,046            686,668             
-                   -                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,017,313         1,519,987         243,407            750,534            
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 1,363,443         1,331,517         -                       -                       
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 500,150            458,123            95,102              86,498              
รายไดเ้งินปันผล 5, 6 -                       -                       709,426            777,281            
ดอกเบ้ียรับ 18,201              12,157              11,854              4,372                
กาํไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 74,217              42,069              -                       -                       
รายไดอ่ื้น 74,080              65,950              30,709              16,899              
รวมรายได้ 3,047,404         3,429,803         1,090,498         1,635,584         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 343,949            498,830            73,606              232,890            
ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 895,672            906,128            -                       -                       
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 151,174            151,606            21,568              20,375              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 101,955            133,984            44,070              70,063              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 577,938            504,470            285,015            272,295            
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 50,748              99,024              245                   4,851                
รวมค่าใช้จ่าย 2,121,436         2,294,042         424,504            600,474            
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 925,968            1,135,761         665,994            1,035,110         
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 546,180            512,516            -                       -                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,472,148         1,648,277         665,994            1,035,110         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (175,573)           (163,544)           (112,537)           (117,278)           
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,296,575         1,484,733         553,457            917,832            
ภาษีเงินได้ 15 (174,165)           (201,087)           29,095              (27,159)             
กําไรสําหรับงวด 1,122,410         1,283,646         582,552            890,673            

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 902,000            1,093,403         582,552            890,673            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 220,410            190,243            

1,122,410         1,283,646         

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.85                  1.02                  0.55                  0.83                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2561 2560 2561 2560
กําไรสําหรับงวด 1,122,410         1,283,646         582,552            890,673            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (44,336)             (201,279)           -                       -                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (44,336)             (201,279)           -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (44,336)             (201,279)           -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,078,074         1,082,367         582,552            890,673            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 872,606            956,637            582,552            890,673            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 205,468            125,730            

1,078,074         1,082,367          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน
จากการ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น เปลี่ยนแปลง ส่วนของผูม้ี
ส่วนเกินทุน ผลต่างจาก การรวมกิจการ สัดส่วน ส่วนไดเ้สียที่

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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             
กาํไรสําหรับงวด -                            -                             -                              -                             -                        1,093,403          -                                    -                          -                           -                           -                             1,093,403               190,243                1,283,646               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                            -                             -                              -                             -                        -                        (136,766)                        -                          -                           -                           (136,766)                (136,766)                (64,513)                (201,279)                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                             -                             -                               -                               -                          1,093,403            (136,766)                         -                           -                             -                             (136,766)                  956,637                    125,730                 1,082,367               
ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากผูม้ี
   ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) -                             -                             -                               -                               -                          -                          -                                     -                           -                             -                             -                               -                               (592)                      (592)                       
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
   สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม -                             -                             -                               -                               -                          -                          -                                     -                           -                             9                            9                              9                              -                            9                            
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 17) -                             -                             -                               -                               -                          (533,487)              -                                     -                           -                             -                             -                               (533,487)                  -                            (533,487)                
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                             -                             -                               -                               -                          -                          -                                     -                           -                             -                             -                               -                               (83,358)                 (83,358)                  
ออกหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย -                             -                             -                               -                               -                          -                          -                                     -                           -                             -                             -                               -                               5,145                    5,145                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 1,067,000               173,600                 583,925                    13,876                      106,700               10,500,195          (77,270)                           -                           (2,182)                     4,949                     (74,503)                    12,370,793               2,339,447              14,710,240             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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             
กาํไรสําหรับงวด -                             -                             -                               -                               -                          902,000               -                                     -                           -                             -                             -                               902,000                    220,410                 1,122,410               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด - - -                               -                               - -                          (29,394)                           -                           -                             -                             (29,394)                    (29,394)                    (14,942)                 (44,336)                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                             -                             -                               -                               -                          902,000               (29,394)                           -                           -                             -                             (29,394)                    872,606                    205,468                 1,078,074               
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
   สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึ่งเกิดจากการ
   ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในราคาที่สูงกว่ามูลค่า
   ตามบญัชี ณ วนัที่ขาย (หมายเหตุ 5) -                             -                             2,279                        -                               -                          -                          -                                     -                           -                             -                             -                               2,279                        1,303                    3,582                     
ส่วนทุนจากบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมเพิ่มขึ้น -                             -                             -                               -                               -                          -                          -                                     1,744                   -                             -                             1,744                        1,744                        -                            1,744                     
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 17) -                             -                             -                               -                               -                          (597,503)              -                                     -                           -                             -                             -                               (597,503)                  -                            (597,503)                
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                             -                             -                               -                               -                          -                          -                                     -                           -                             -                             -                               -                               (115,443)               (115,443)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 1,067,000               173,600                 603,267                    13,876                      106,700               11,122,023          (257,759)                         3,213                   (2,182)                     4,949                     (251,779)                  12,834,687               2,507,079              15,341,766             

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กาํไรสะสม

งบการเงนิรวม

ส่วนเกินทุนอื่น

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและชาํระ ส่วนเกิน รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,067,000                     173,600                        106,700                        6,221,579                     7,568,879                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 890,673                        890,673                        
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 17) -                                   -                                   -                                   (533,487)                       (533,487)                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 1,067,000                     173,600                        106,700                        6,578,765                     7,926,065                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,067,000                     173,600                        106,700                        6,726,745                     8,074,045                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 582,552                        582,552                        
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 17) -                                   -                                   -                                   (597,503)                       (597,503)                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 1,067,000                     173,600                        106,700                        6,711,794                     8,059,094                     

-                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้  

กาํไรสะสม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ



2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,296,575         1,484,733         553,457            917,832            
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 213,271            226,667            23,810              26,626              
   ค่าตดัจาํหน่าย 17,738              12,933              8,450                7,183                
   กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (401)                  (22,697)             -                        -                        
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (546,180)           (512,516)           -                        -                        
   กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (74,217)             (42,069)             -                        -                        
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (44)                    (400)                  -                        (37)                    
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (282)                  -                        
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                        -                        (709,426)           (777,281)           
   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 1,419                -                        1,419                -                        
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 57,042              64,292              243                   4,687                
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,594                4,913                3,082                2,685                
   ดอกเบ้ียรับ (18,201)             (12,157)             (11,855)             (4,372)               
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 175,573            163,544            112,538            117,278            
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,129,169         1,367,243         (18,564)             294,601            
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 70,615              (18,080)             (185)                  (3,901)               
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (263,888)           209,216            (71,314)             208,812            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,588)               (11,160)             (9,123)               56                     
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 39,729              (10,135)             (16,278)             (4,684)               
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7,196                26,112              18,864              33,384              
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้รับจากลูกคา้ 299,464            (61,986)             8,338                (116,071)           
   ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย -                        (189,719)           -                        -                        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,527              19,506              1,314                2,824                
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (96,511)             (82,290)             (6,370)               (10,102)             
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,801              28,148              1,793                1,648                
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,216,514         1,276,855         (91,525)             406,567            
   จ่ายภาษีเงินได้ (198,660)           (224,358)           (28,157)             (76,740)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,017,854         1,052,497         (119,682)           329,827            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 15,685              12,109              10,700              2,270                
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงินลดลง 560,010            346,355            534,508            -                        
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        30,000              80,000              
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        23,135              -                        
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        -                        (302,738)           (87,226)             
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (429,484)           (308,794)           (37,950)             (30,000)             
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 320,756            157,314            843,726            708,809            
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษทัร่วม -                        10,351              -                        -                        
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (342,066)           (296,849)           -                        -                        
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (194,291)           (105,897)           (8,855)               (3,296)               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 91,562              56,800              -                        -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 29                     813                   -                        37                     
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินเพ่ิมข้ึน (390,195)           (39,025)             (390,195)           (49,734)             
ซ้ือท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต (1,887,668)        (1,479,601)        (1,418,659)        (432,535)           
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,255,662)        (1,646,424)        (716,328)           188,325            
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
ดอกเบ้ียจ่าย (132,794)           (154,925)           (69,360)             (116,843)           
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 91,740              (886,594)           (64)                    (370,337)           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,396              50,000              -                        320,000            
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (8,341)               -                        -                        (190,000)           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,276,493         3,627,458         376,000            1,000,000         
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (762,573)           (1,694,679)        -                        (1,197,960)        
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        (592)                  -                        (5,947)               
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3,582                -                        3,582                -                        
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูสุ้ทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 998,191            -                        998,191            -                        
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (597,503)           (533,487)           (597,503)           (533,487)           
เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (115,443)           (83,358)             -                        -                        
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการออกหุ้นสามญั
   ของบริษทัยอ่ย -                        5,145                -                        -                        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 771,748            328,968            710,846            (1,094,574)        
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (21,315)             44,994              -                        -                        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (487,375)           (219,965)           (125,164)           (576,422)           
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
   สาํหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 228                   (7,306)               -                        -                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,274,502         1,757,650         194,817            800,667            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 787,355            1,530,379         69,653              224,245            

-                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                     
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

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

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดย
ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด ยกเวน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหวา่งกาลขอ้ 5 

1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับ                        
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว                              
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนำคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีท ากับลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                          
1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 หลกัการส าคญั
ของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ อ่ืน  ม าตรฐานฉบับ น้ี ได้ก าหนดหลักก าร  5 ขั้ น ตอนส าห รับ                       
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทน ท่ี กิ จการคาดว่ าจะ มี สิท ธิได้ รับ จากการแลก เป ล่ียน สินค้าห รือบ ริการ ท่ี ได้ ส่ งมอบให ้                   
แก่ลูกคา้ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใน
การพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน          
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                   
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
ห ลักก าร เก่ี ยวกับ วิ ธี ก ารค าน วณ การด้อ ย ค่ าของเค ร่ือง มื อท างก าร เงิน โดยใช้แน ว คิดของ                        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมี                     
ผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบั
ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 8 7 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 4 1 LIBOR+2% ต่อปีถึงร้อยละ 4 ต่อปี 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 4 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 1 ร้อยละ 2.60 ถึง 3.40 ต่อปี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

      
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม      
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 46 48 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญา 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 26 27 1 2 ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรัพย ์ 3 2 1 - ราคาตามสญัญา 

รายไดค่้าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 3 3 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าไฟฟ้า 7 7 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2 2 2 2 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั      
ค่าเช่า 1 1 - 1 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 2 2 - - ร้อยละ 3.50 และ 3.75 ต่อปี 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 22 21 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 6 3 LIBOR+2% ต่อปีถึงร้อยละ 4 ต่อปี 
ค่าสาธารณูปโภค - - 9 11 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 2 ร้อยละ 2.60 ถึง 3.40 ต่อปี 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม      
รายไดค่้าสาธารณูปโภค 161 142 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญา 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 80 82 3 3 ราคาตามสญัญา 
รายไดค่้าธรรมเนียมบริหาร
อสงัหาริมทรัพย ์ 7 4 1 - ราคาตามสญัญา 

รายไดค่้าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรัสตฯ์ 8 8 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าไฟฟ้า 20 19 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6 7 6 6 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั      
ค่าเช่า 4 3 6 3 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 4 4 - - ร้อยละ 3.75 และ 4 ต่อปี 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560                    
มีรายละเอียดดงัน้ี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัร่วม 24 19 - - 

รวม 24 19 - - 

     
ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย - - 28 28 
บริษทัร่วม 1 150 1 134 

รวม 1 150 29 162 

     
ค่ำเช่ำที่ดนิจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 60 61 - - 

     
เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 12)     
บริษทัยอ่ย - - 2 13 
บริษทัร่วม 11 4 2 1 

รวม 11 4 4 14 

     
เงนิรับล่วงหน้ำค่ำที่ดนิ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 16 16 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั* 83 75 75 75 

รวม 83 75 91 91 

     
รำยได้ค่ำเช่ำทีด่นิและอำคำรโรงงำนรับล่วงหน้ำ -  
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 3 - 
บริษทัร่วม 2,847 2,920 48 42 

รวม 2,847 2,920 51 42 

*มีกรรมการร่วมกนัหรือมีบุคคลในครอบครัวของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯเป็นกรรมการ 
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เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี           
30 กันยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าว                             
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2561 

 (ตรวจสอบแลว้)    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยอง เซอร์วิส 
จ ากดั 131 15 (8) 138 

Kinderworld Education Group Pte. Ltd. - 3 - 3 

รวม 131 18 (8) 141 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ในระหวา่งงวด  

    ก าไรท่ียงั  
 ยอดคงเหลือ   ไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   จากการแปลงค่า ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง อตัราแลกเปล่ียน 30 กนัยายน 2561 

 (ตรวจสอบแลว้)     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 
  บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) - 300 - - 300 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จ  ากดั 30 - (30) - - 
Amata Global Pte. Ltd. 4 3 - - 7 
บริษทั อมตะ คินเดอร์เวิลด ์เอด็ยเูคชัน่         
จ ากดั 3 1 - - 4 

รวม 37 304 (30) - 311 

      
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย      

Amata Asia Limited 62 - (23) - 39 

รวม 62 - (23) - 39 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อย                     
มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17 15 4 3 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 2 - 1 
รวม 18 17 4 4 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 66 58 22 18 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5 5 2 2 
รวม 71 63 24 20 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระจากการค ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 13  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 24 19 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 274 285 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1 150 29 162 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 203 115 42 43 
รวม 502 569 71 205 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (13) (13) - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 489 556 71 205 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 แยกตามอายุหน้ีท่ี       
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
อายหุน้ีคา้งช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 24 19 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 19 - - 
กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 247 254 - - 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 13 11 - - 
   มากกวา่ 3 - 9 เดือน 2 8 - - 
   มากกวา่ 9 - 12 เดือน - 2 - - 
   มากกวา่ 12 เดือน 12 10 - - 
รวม 274 285 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (13) (13) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 261 272 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 285 291 - - 
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4. ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทั อมตะ ซิต้ี จ  ากดั มีท่ีดินส่วนหน่ึงจ านวน 24 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 
จ  านวน 40 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูข้ายท่ีดินมาเป็นของบริษัท
ดงักล่าว 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ในระหว่างไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนั บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) (“วีเอ็น”) ได้ลงทุนเพิ่มใน 
Amata City Halong Joint Stock Company และ Amata City Long Thanh Joint Stock Company เป็น จ านวน 
209 ลา้นบาทและจ านวน 40 ลา้นบาทตามล าดบั โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุ้นใน
บริษทัดงักล่าว 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบัน วีเอ็นได้ลงทุนหุ้นสามัญใน Amata City Halong Joint Stock 
Company ซ่ึงเป็นบริษทัฯท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศเวียดนาม และด าเนินธุรกิจในการพฒันานิคมอุตสาหกรรม
เป็นจ านวนเงิน 29 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 
ดงันั้น บริษทัฯจึงรวมงบการเงินของ Amata City Halong Joint Stock Company ในงบการเงินรวมตั้งแต่
ไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั นอกจากน้ี วีเอ็นไดล้งทุนเพิ่มใน Amata Township Long Thanh Joint Stock 
Company เป็นจ านวนเงิน 178 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุ้นในบริษทั
ดงักล่าว  

 ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้จ  าหน่ายเงินลงทุนหุ้นสามญัของวีเอ็นเป็นจ านวน 
390,700 หุ้น ในราคาหุน้ละ 9.18 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 4 ลา้นบาทในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ท าให้สัดส่วนเงินลงทุนในวีเอ็นของบริษทัฯและบริษทัย่อยเปล่ียนจากร้อยละ 72.88 เป็นร้อยละ 72.84 
นอกจากน้ี วีเอ็นได้ลงทุนเพิ่มใน Amata City Long Thanh Joint Stock Company และ Amata Township 
Long Thanh Joint Stock Company เป็นจ านวนบริษัทละ 7 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับ
โครงสร้างผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯไดบ้นัทึกรับเงินปันผลจาก
บริษทัย่อยเป็นจ านวนเงิน 136 ลา้นบาท และจ านวน 446 ลา้นบาทตามล าดบั (งวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560: จ  านวน 164 ลา้นบาท และจ านวน 593 ลา้นบาทตามล าดบั) 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 (หน่วย: ลา้นบาท)  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 3,207 1,156 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 546 - 
เงินปันผลรับ (321) - 
ลงทุนเพิ่ม 430 37 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 3,864 1,193 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท ฮิตาชิ ไฮ -เทค อมตะ สมาร์ท                                      
เซอร์วิสเซส จ ากดั เป็นจ านวน 100,000 หุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 
ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว และบริษทั อมตะ ซิต้ี จ  ากดั ไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
(ระยอง) 5 จ  ากดั เป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั บริษทั อมตะ ซิต้ี จ  ากัด ได้ลงทุนเพิ่มในบริษทั อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ  ากดัและบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ  ากดั เป็นจ านวนเงิน 92 ลา้นบาท 
และจ านวน 93 ลา้นบาทตามล าดบั โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั อมตะ บีไอจี อินดสัเทรียล แก๊ส จ ากดั 
เป็นจ านวน 269,500 หุ้น  รวมเป็นจ านวนเงิน  27 ล้านบาท  ซ่ึ งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุน                   
จดทะเบียนดงักล่าว และบริษทั อมตะ ซิต้ี จ  ากดั ไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 
จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 108 ลา้นบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วมเป็นจ านวนเงิน 
263 ลา้นบาท (งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560: จ  านวน 69 ลา้นบาท และจ านวน 184 
ลา้นบาทตามล าดบั) 

 ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมค านวณจากงบการเงินส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 และ 2560 ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัดงักล่าว ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อย               
เช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่มีความแตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัหากงบการเงินดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
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7. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 4,306 1,524 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 342 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (123) (16) 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี (17) - 
โอนออก (31) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 4,471 1,508 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทั อมตะ ซัมมิท เรดด้ี บิลท์ จ  ากดั ไดจ้ดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนจ านวน 101 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: จ  านวน 102 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 13 

8. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 1,969 137 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 194 9 
ตดัจ าหน่าย (2) (2) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (90) (8) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย 2 1 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 2,072 137 

9. เงินจ่ำยล่วงหน้ำให้แก่หน่วยงำนรำชกำรเวียดนำม 

จ านวนน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายให้กบัหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม โดยไดรั้บอนุมติั
ให้สามารถน ามาหักกบัค่าเช่าท่ีดินท่ีรัฐบาลจะเรียกเก็บกบับริษทัยอ่ยในอนาคต ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดรั้บ
ยกเวน้ค่าเช่าท่ีดินจนถึงปี 2569 

10. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิในกำรใช้ที่ดิน 

จ านวนน้ีเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามเพื่อพฒันาท่ีดิน
ดงักล่าวเป็นนิคมอุตสาหกรรมของบริษทัยอ่ยต่อไป ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
ดงักล่าวมาเป็นของบริษทัยอ่ย 
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11. ที่ดินรอกำรพฒันำในอนำคต 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีท่ีดินส่วนหน่ึงจ านวน 27 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: จ  านวน 43 ลา้น
บาท และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจ านวน 38 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธ์ิจาก
ผูข้ายท่ีดินมาเป็นของบริษทัฯ 

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 169 242 2 1 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 11 4 4 14 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 380 264 162 91 
รวม 560 510 168 106 

13. เงินกู้ยืมระยะยำว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 376 - 376 - 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จ ากดั 1,280 957 - - 
บริษทั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการ 
   อุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จ ากดั 434 561 - - 
บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) 130 190 - - 
บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท ์จ ากดั 242 105 - - 
Amata City Long Thanh JSC. 2,069 2,034 - - 
Amata City Bienhoa JSC. - 131 - - 
รวม 4,531 3,978 376 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,065) (623) - - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 
   ช าระภายในหน่ึงปี 3,466 3,355 376 - 
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การเคล่ือนไหวของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 3,978 - 
บวก: กูเ้พิ่ม 1,278 376 
บวก: ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน/ 
            ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 39 - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (764) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 4,531 376 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบางฉบับก าหนดให้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงิน                                          
บางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯและบริษทัย่อย                      
จะไม่น าท่ีดินโครงการไปจดจ านองหรือก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนตลอดอายสุญัญาเงินกู ้และ
การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯและบริษทัย่อยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากธนาคารก่อน เงินกูย้ืมของ Amata City 
Long Thanh JSC. ค  ้าประกนัโดยบริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) และ Amata City Bienhoa JSC. 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้                      
เป็นจ านวน 3,467 ลา้นบาท จ านวน 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จ านวน 652 พนัลา้นเวียดนามด่ง และเฉพาะของ
บริษทัฯเป็นจ านวน 1,124 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: จ  านวน 4,420 ลา้นบาท จ านวน 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
และจ านวน 652 พนัลา้นเวียดนามด่ง และเฉพาะของบริษทัฯเป็นจ านวน 1,950 ลา้นบาท) 

14. หุ้นกู้ระยะยำว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
หุน้กู ้ 6,000 5,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (9) (9) 

หุน้กู ้- สุทธิ 5,991 4,991 
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 การเคล่ือนไหวของบญัชีหุน้กูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 4,991 
บวก: ออกหุน้กูใ้นระหวา่งงวด 1,000 

 ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชีระหวา่งงวด 1 
หกั:  ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด (1) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2561 5,991 

หุน้กูร้ะยะยาวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ไม่มี
สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนก าหนด โดยมีก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน 

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้ของบริษัทฯมีข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู ้ออกหุ้นกู้และผู ้ถือหุ้นกู ้                            
หลายประการซ่ึงบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการจ่ายเงิน
ปันผลในกรณีท่ีบริษทัฯผิดนดัช าระหน้ีตามหุ้นกู ้และการท าธุรกรรมระหว่างบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัซ่ึงระบุใหต้อ้งมีเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล เป็นตน้ 

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

หุน้กู ้ อายหุุน้กู ้
วนัครบก าหนด      
ไถ่ถอนหุน้กู ้

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) ก าหนดช าระดอกเบ้ีย 

มูลค่า                  
(ลา้นบาท) 

1/2561 ชุดท่ี 1 7 ปี 3 สิงหาคม 2568 3.60 ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือนในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์          
และวนัท่ี 3 สิงหาคม ของแต่ละปีตลอดอายหุุน้กู ้

250 

1/2561 ชุดท่ี 2 10 ปี 3 สิงหาคม 2571 4.00 ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือนในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์       
และวนัท่ี 3 สิงหาคม ของแต่ละปีตลอดอายหุุน้กู ้

750 

หุ้นกูร้ะยะยาวดังกล่าวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ภายใตส้ัญญาหุ้นกูก้  าหนดให้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึง
บริษทัฯจะไม่น าทรัพยสิ์นส่วนท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกูไ้ปจดจ านองหรือต่อภาระ
ผกูพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนตลอดอายสุญัญาหุน้กู ้
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15. ภำษีเงินได้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย           
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล 47 100 - 30 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่าง 
  ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 16 59 (7) 1 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12) (34) - - 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 51 125 (7) 31 

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล 143 171 - 30 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดข้องปีก่อน 1 (2) 4 (2) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่าง 
  ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 33 49 (33) (1) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3) (17) - - 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 174 201 (29) 27 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากเงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้
จากลูกคา้และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

 หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากรายได้จากการให้ใช้สิทธิ                                
เหนือพื้นดินและก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ยงัไม่รับรู้ทางภาษี 
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16. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ                             
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ี
รายงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                     
งบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 2 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนงานทางธุรกิจ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงานพฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริการ 
สาธารณูปโภค 

ส่วนงาน 
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

การตดัรายการ
บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากภายนอก 215 897 479 459 170 158 - - 864 1,514 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 7 10 10 10 (17) (20) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 215 897 486 469 180 168 (17) (20) 864 1,514 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 158 636 177 161 118 107   453 904 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วนงาน:           
ดอกเบ้ียรับ         6 3 
รายไดอ่ื้น         31 31 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (24) (48) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (168) (167) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน         (61) (37) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         219 182 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (66) (56) 

ภาษีเงินได ้         (51) (125) 

ก าไรส าหรับงวด         339 687 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงานในประเทศไทย ส่วนงานในต่างประเทศ รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการด าเนินงานตามส่วนงาน 634 1,066 230 448 864 1,514 
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 310 606 143 298 453 904 
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ส่วนงานทางธุรกิจ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 ส่วนงานพฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริการ 
สาธารณูปโภค 

ส่วนงาน 
ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

การตดัรายการ
บญัชีระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากภายนอก 1,017 1,520 1,364 1,332 500 458 - - 2,881 3,310 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 24 28 31 30 (55) (58) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 1,017 1,520 1,388 1,360 531 488 (55) (58) 2,881 3,310 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 673 1,021 468 425 349 307   1,490 1,753 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วนงาน:          
ดอกเบ้ียรับ         18 12 
ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน        74 42 
รายไดอ่ื้น         74 66 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (102) (134) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (578) (504) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน         (51) (99) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         546 513 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (175) (164) 

ภาษีเงินได ้         (174) (201) 

ก าไรส าหรับงวด         1,122 1,284 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงานในประเทศไทย ส่วนงานในต่างประเทศ รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการด าเนินงานตามส่วนงาน 2,006 2,586 875 724 2,881 3,310 
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 969 1,318 521 435 1,490 1,753 
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17. เงินปันผล 

 เงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี ส าหรับปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 352 0.33 
เงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 245 0.23 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 597 0.56 

   
เงินปันผลประจ าปี ส าหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 320 0.30 
เงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 213 0.20 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 533 0.50 

18. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 

18.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวน 103 ลา้นบาท และจ านวน 427 
พนัลา้นเวียดนามด่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภค (31 ธันวาคม 2560: 
จ  านวน 111 ลา้นบาท และจ านวน 109 พนัลา้นเวียดนามด่ง) 

18.2 หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ในระหว่างปี 2559 หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามได้ออกกฎหมายฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบ                                        
ท่ีนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายช าระค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายส่วนเดิมแลว้ บริษทัยอ่ยยงัมีภาระ
ตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินเพิ่มเติมส าหรับท่ีดินท่ีไดมี้การขายและรับเงินค่าเช่าจากผูซ้ื้อเตม็จ านวนแลว้ 

ในระหว่างปี 2560 หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามค านวณและเรียกเก็บค่าปรับเพิ่มเติมส าหรับ                         
การน าส่งค่าเช่าท่ีดินล่าชา้เป็นจ านวนรวม 318 ลา้นบาทหรือ 227 พนัลา้นเวียดนามด่งนั้นเป็นการค านวณ
ยอ้นหลงัตั้งแต่ช่วงท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บช าระค่าเช่าจากผูซ้ื้อจนถึงปัจจุบนั ซ่ึง ณ ขณะนั้นไม่ไดมี้ขอ้บงัคบัหรือ
กฎหมายใดหา้มไม่ใหมี้การเก็บค่าเช่าจากผูซ้ื้อทั้งจ  านวนและไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดว่าหากบริษทัยอ่ยเรียกเก็บค่าเช่า
จากผูซ้ื้อทั้งจ  านวนจะตอ้งน าส่งหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามในทนัที ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย                      
มีความเห็นว่าจ านวนเงินค่าปรับท่ีหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามเรียกเก็บควรค านวณโดยเร่ิม
นบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าส่งค่าเช่าทั้งจ  านวนแก่หน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม                                     
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มีผลใชบ้งัคบัเท่านั้น บริษทัยอ่ยจึงไดท้  าการจ่ายช าระค่าปรับส าหรับช่วงเวลาดงักล่าวเป็นจ านวน 97 ลา้นบาท
หรือ 69 พันล้านเวียดนามด่งและไม่ได้บันทึกผลต่างท่ี เกิดข้ึนจ านวนประมาณ 221 ล้านบาทหรือ                           
158 พนัลา้นเวียดนามด่งไวใ้นบญัชี โดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไดท้  าการหารือกบัตวัแทนหน่วยงาน
ราชการของรัฐบาลเวียดนาม  โดยได้ท าหนังสือไปยังหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม                            
ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการช าระค่าเช่าท่ีดินเพื่อขอค าช้ีแจงเก่ียวกบัหลกัการนบัระยะเวลาในการค านวณค่าปรับ 
และขอผอ่นผนัไม่ใหมี้การคิดค่าปรับเพิ่มเติมระหวา่งการหารือดงักล่าวแลว้ 

ในปัจจุบัน บริษัทย่อยยงัไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจากทางหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม                           
ท่ีเก่ียวขอ้งจากการหารือดงักล่าวขา้งตน้ 

19. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
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