
 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และงบแสดงการเปล่ียนแปลง    
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน       
การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก        
ผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้           
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 29 ตุลาคม 2558 



ณ วนัที ่30 กันยายน 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 547,040             372,789             2,001                 43,045               
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 156,800             975,901             -                        -                        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 3 72,095               107,838             31,278               -                        
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์- หมุนเวยีน 4 454,208             400,643             -                        -                        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 73,011               87,021               6,518                 6,523                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,303,154          1,944,192          39,797               49,568               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  5 -                        -                        1,425,495          384,300             
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 91,759               91,759               -                        -                        
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 7 500,052             502,823             -                        -                        
อาคารและอุปกรณ์ 8 160,883             171,045 46                      59                      
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
   - สุทธิจากส่วนท่ีหมุนเวยีน 4 1,685,878          -                        -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 5,446                 3,510 5,077                 2,978                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,444,018          769,137             1,430,618          387,337             
รวมสินทรัพย์ 3,747,172          2,713,329          1,470,415          436,905             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที ่30 กันยายน 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 711,754             -                        711,754             -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 9 83,411               79,450               7,246                 3,359                 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 40,000               -                        40,000               -                        
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 10 60,000               -                        60,000               -                        
รายไดรั้บล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายได้
   ภายในหน่ึงปี 31,099               16,949               -                        -                        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 21,494               9,074                 -                        -                        
ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 5,171                 5,009                 -                        -                        
รวมหนี้สินหมุนเวยีน 952,929             110,482             819,000             3,359                 
หนี้สินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 10 250,000             -                        250,000             -                        
เงินมดัจาํการเช่าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 114,969             82,475               -                        -                        
รายไดรั้บล่วงหนา้ 36,393               35,812               -                        -                        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 214,252             195,730             -                        -                        
ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 11 87,587               84,274               -                        -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 6,251                 8,146                 3,065                 2,502                 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 709,452             406,437             253,065             2,502                 
รวมหนี้สิน 1,662,381          516,919             1,072,065          5,861                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที ่30 กันยายน 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 935,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 467,500             467,500             467,500             467,500             
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
      หุน้สามญั 768,630,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 384,315             384,315             384,315             384,315             
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 5,517                 5,517                 5,517                 5,517                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 368,320             249,955             8,518                 41,212               
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,085,372          917,500             -                        -                        
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,843,524          1,557,287          398,350             431,044             
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 241,267             639,123             -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,084,791          2,196,410          398,350             431,044             
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,747,172          2,713,329          1,470,415          436,905             

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 104,763           94,103             -                       -                       
ดอกเบ้ียรับ 10,183             21,781             -                       -                       
รายไดอ้ื่น 4,733               5,206               -                       -                       
รวมรายได้ 119,679           121,090           -                       -                       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ 60,649             61,235             -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,865               981                  -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26,035             35,369             7,852               6,693               
ค่าใชจ่้ายอื่น 4,124               269                  -                       -                       
รวมค่าใช้จ่าย 93,673             97,854             7,852               6,693               
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26,006             23,236             (7,852)              (6,693)              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6,567)              -                       (6,567)              -                       
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19,439             23,236             (14,419)            (6,693)              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (6,714)              (3,948)              -                       -                       
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 12,725             19,288             (14,419)            (6,693)              

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,000             11,494             (14,419)            (6,693)              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 2,725               7,794               

12,725             19,288             

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 13
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.0130             0.0150             (0.0188)            (0.0087)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558 2557 2558 2557

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 12,725             19,288             (14,419)            (6,693)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 68,738             307                  -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 68,738             307                  -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 81,463             19,595             (14,419)            (6,693)              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 71,829             11,709             (14,419)            (6,693)              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 9,634               7,886               

81,463             19,595             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 208,324           79,309             -                       -                       
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 297,807           273,515           -                       -                       
รายไดเ้งินปันผล -                       -                       -                       103,102           
ดอกเบ้ียรับ 34,458             62,423             161                  27                    
รายไดอ้ื่น 37,195             25,157             1                      22                    
รวมรายได้ 577,784           440,404           162                  103,151           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 74,659             47,884             -                       -                       
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ 182,331           169,317           -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,123               2,813               -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 69,003             62,387             21,488             17,817             
ค่าใชจ่้ายอื่น 10,452             9,517               -                       -                       
รวมค่าใช้จ่าย 343,568           291,918           21,488             17,817             
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 234,216           148,486           (21,326)            85,334             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (11,368)            (278)                 (11,368)            (278)                 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 222,848           148,208           (32,694)            85,056             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (47,484)            (30,541)            -                       -                       
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 175,364           117,667           (32,694)            85,056             

-                       
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 118,365           76,953             (32,694)            85,056             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 56,999             40,714             

175,364           117,667           

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 13
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.1540             0.1001             (0.0425)            0.1107             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกําไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558 2557 2558 2557

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 175,364           117,667           (32,694)            85,056             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 73,736             (69,400)            -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 73,736             (69,400)            -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 249,100           48,267             (32,694)            85,056             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 183,692           28,373             (32,694)            85,056             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 65,408             19,894             

249,100           48,267             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 222,848           148,208           (32,694)            85,056             
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 67,775             58,788             13                    13                    
   กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (31,265)            (21,190)            -                       -                       
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (103,102)          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 563                  (720)                 563                  (720)                 
   ดอกเบ้ียรับ (34,458)            (62,423)            (161)                 (27)                   
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 11,368             278                  11,368             278                  
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 236,831           122,941           (20,911)            (18,502)            
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 35,743             51,948             (31,277)            361                  
   ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ (58,037)            (48,716)            -                       -                       
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 14,010             10,970             5                      (25)                   
   สินทรัพยอ์ื่น (1,936)              (401)                 (2,099)              (1,361)              
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินอื่น 52,172             14,804             3,856               3,089               
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 278,783           151,546           (50,426)            (16,438)            
   จ่ายภาษีเงินได้ (16,540)            (44,055)            -                       -                       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 262,243           107,491           (50,426)            (16,438)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 34,458             62,423             161                  27                    
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน 819,101           (312,951)          -                       -                       
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (680,476)          -                       
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       103,102           
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (48,949)            (18,200)            -                       -                       
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (1,212)              (46,548)            -                       (21)                   
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 46,783             42,962             -                       -                       
เงินสดจ่ายตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (1,679,870)       -                       -                       -                       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (829,689)          (272,314)          (680,315)          103,108           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นจาก
   สถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน 711,754           -                       711,754           -                       
ดอกเบ้ียจ่าย (11,338)            (370)                 (11,338)            (370)                 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,000             10,000             40,000             10,000             
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       (18,000)            -                       (18,000)            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 350,000           -                       350,000           -                       
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (40,000)            -                       (40,000)            -                       
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (360,719)          -                       (360,719)          -                       
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ -                       (30,745)            -                       (30,745)            
เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                       (41,768)            -                       -                       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 689,697           (80,883)            689,697           (39,115)            
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ขึน้ (ลดลง) 52,000             (49,062)            -                       -                       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 174,251           (294,768)          (41,044)            47,555             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 372,789           491,312           43,045             1,237               
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 547,040           196,544           2,001               48,792             

-                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

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

(หน่วย: พนับาท)



สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น
ผลต่างจาก ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุ้นที่ออก การแปลงค่า สาํรองสาํหรับ การรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลง รวม รวม ส่วนไดเ้สียที่
และชาํระ งบการเงินที่เป็น การจ่ายโดยใชหุ้้น ภายใตก้ารควบคุม สดัส่วนเงินลงทุน องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

เตม็มูลค่าแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เป็นเกณฑ์ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 384,315            1,393                 160,415            50,921                  22,442                  846,331            -                        919,694                1,465,817          619,678             2,085,495          
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        76,953              -                            -                            -                        -                        -                            76,953               40,714               117,667             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                        -                        (48,580)                 -                            -                        -                        (48,580)                 (48,580)              (20,820)              (69,400)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        76,953              (48,580)                 -                            -                        -                        (48,580)                 28,373               19,894               48,267               
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ -                        -                        (30,745)             -                            -                            -                        -                        -                            (30,745)              -                         (30,745)              
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        -                            -                            -                        -                        -                            -                         (41,768)              (41,768)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 384,315            1,393                 206,623            2,341                    22,442                  846,331            -                        871,114                1,463,445          597,804             2,061,249          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 384,315            5,517                 249,955            48,727                  22,442                  846,331            -                        917,500                1,557,287          639,123             2,196,410          
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        118,365            -                            -                            -                        -                        -                            118,365             56,999               175,364             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                        -                        65,327                  -                            -                        -                        65,327                  65,327               8,409                 73,736               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        118,365            65,327                  -                            -                        -                        65,327                  183,692             65,408               249,100             
ส่วนเกินทุนในบริษทัยอ่ยซึ่งเกิดจากการซื้อเงินลงทุน
   ในบริษทัยอ่ยในราคาที่ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี
   ณ วนัที่ซื้อ (หมายเหตุ 5) -                        -                        -                        -                            -                            -                        102,545            102,545                102,545             (463,264)            (360,719)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 384,315            5,517                 368,320            114,054                22,442                  846,331            102,545            1,085,372             1,843,524          241,267             2,084,791          

-                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กาํไรสะสม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
และชาํระเต็มมูลค่าแลว้ จดัสรรแลว้ (ขาดทุนสะสม) รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 384,315                        1,393                            (6,406)                          379,302                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   85,056                          85,056                          
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ -                                   -                                   (30,745)                        (30,745)                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 384,315                        1,393                            47,905                          433,613                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 384,315                        5,517                            41,212                          431,044                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   (32,694)                        (32,694)                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 384,315                        5,517                            8,518                            398,350                        
     -                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

(ยงัไม่ไดต้รวจ แต่สอบทานแลว้)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษทั อมตะ วเีอ็น จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ      
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อมตะ วีเอ็น จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย โดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกับบริษัทย่อยในระหว่างงวด ยกเวน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ           
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ก.   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ี
ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์
การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไ ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย            
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปลี่ยนแปลงหลกัการสาํคญั
ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกําหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม         
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนกไ็ด ้

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการ
กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงนิรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใชแ้ทน
เน้ือหาเก่ียวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง         
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่า     
ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไป
ลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใช้
อาํนาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมีสดัส่วน  การถือ
หุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหาร
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน
หรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 เร่ือง ส่วนได้เสียใน         
การร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณาว่าตนมี   
การควบคุมร่วม (Joint control) กับผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกับ          
ผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ให้ถือว่ากิจการนั้ นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) 
หลงัจากนั้น กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น การดาํเนินงาน
ร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการลงทุนใหเ้หมาะสมกบั
ประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกนัตามส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาใน      
งบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนได้
เสียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนใน     
การร่วมคา้ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วม
การงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเกี่ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้งอื่น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและใชวิ้ธีเปล่ียนทนัทีเป็น
ตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ียงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี     
1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน
เม่ือนาํมาถือปฏิบติั  

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐาน
ฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.3 ก. 
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2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 644 421 - - ราคาตามสญัญาหรือ           

   ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 1,186 1,532 - - ราคาตลาด           
ดอกเบ้ียจ่าย 31 - 31 - ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
      
 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
ดอกเบ้ียจ่าย - 67 - 67 ร้อยละ 5.25 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 1,799 1,284 - - ราคาตามสญัญาหรือ 

   ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 3,997 4,452 - - ราคาตามตลาด           
ดอกเบ้ียจ่าย 31 212 31 212 ร้อยละ 4.00 ต่อปี 

 (2557: ร้อยละ 3.50 ถึง 5.25 ต่อปี) 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ  บริษัทย่อยและกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน  ณ  วันท่ี  30 กันยายน  2558 และ             
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย     
Amata City Long Thanh Joint Stock Company - - 31,278 - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 22 19 - - 
รวม 22 19 31,278 - 

เจ้าหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     
บริษทัใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 54 1,995 54 1,995 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 359 609 - - 
บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จาํกดั 31 - 31 - 
รวม 444 2,604 85 1,995 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหว่างงวด ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2557 เพิม่ข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2558 
 (ตรวจสอบแลว้)    
บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จาํกดั - 40,000 - 40,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 10,249 7,853 3,392 2,908 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 187 - 187 - 
รวม 10,436 7,853 3,579 2,908 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 22,560 19,490 9,337 8,669 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 563 338 563 338 
รวม 23,123 19,828 9,900 9,007 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน ณ  วนัท่ี 30 กันยายน 2558 และวันท่ี 31 ธันวาคม  2557 
ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 19 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 51,111 75,284 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 31,278 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,962 32,535 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 72,095 107,838 31,278 - 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 แยกตามอายุหน้ีท่ีคง
คา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
อายหุน้ีคา้งชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 46,787 71,891 - - 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 4,346 3,412 - - 
มากกว่า 3 - 9 เดือน - - - - 
มากกว่า 9 - 12 เดือน - - - - 
มากกว่า 12 เดือน - - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 51,133 75,303 - - 

4. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

จาํนวนน้ีเป็นตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยโ์ดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาเป็นนิคมอุตสาหกรรมและ
ตน้ทุนในการพฒันาอ่ืน เช่น ค่าปรับปรุงท่ีดินและค่าก่อสร้าง เป็นตน้ ยอดคงเหลือของตน้ทุนการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 2,140,086 400,643 - - 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
   - หมุนเวียน 

 
(454,208) 

 
(400,643) 

 
- 

 
- 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
   - สุทธิจากส่วนท่ีหมุนเวียน 

 
1,685,878 

 
- 

 
- 

 
- 
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5. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ราคาทุน 

เงินปันผลรับ 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด     

วนัท่ี 30 กนัยายน*  

เงินปันผลรับ 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด     

วนัท่ี 30 กนัยายน* 

 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 2558 2557 2558 2557 

  (ตรวจสอบแลว้)     
Amata (Vietnam) Joint Stock Company 745,019 384,300 - - - 103,102 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company 680,476 - - - - - 

รวม 1,425,495 384,300 - - - 103,102 

 
*บริษทัยอ่ย จ่ายเงินปันผลจากกาํไรตามงบการเงินท่ีบริษทัยอ่ยใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนหุ้นสามญัใน Amata City Long Thanh Joint Stock 
Company ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ีนในประเทศเวียดนาม และดาํเนินธุรกิจในการพฒันานิคมอุตสาหกรรมเป็น
จาํนวนเงิน 424,657 ลา้นเวียดนามด่ง (เทียบเท่า 680 ลา้นบาท) (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนท่ีเรียกชาํระ
แลว้ของบริษทัดงักล่าว) หุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company ถือโดย 
Amata (Vietnam) Joint Stock Company (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนท่ีเรียกชําระแล้วของบริษัท
ดงักล่าว) ดงันั้นบริษทัฯจึงรวมงบการเงินของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company ในงบการเงิน
รวมตั้งแต่ไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนั 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ประมูลราคา 
เพ่ือซ้ือหุ้นของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company จากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในประเทศ
เวียดนามเป็นจาํนวน 7,319,928 หุ้น ในราคาหุ้นละ 32,500 เวียดนามด่งรวมเป็นจาํนวนเงิน 237,898 ลา้น
เวียดนามด่ง (เทียบเท่า 361 ลา้นบาท) ทั้งน้ีการดาํเนินการเพ่ือซ้ือหุน้ดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 2 ของ
ปี 2558 ซ่ึงทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯใน Amata (Vietnam) Joint Stock Company เพ่ิมข้ึนจากร้อย
ละ 70 เป็นร้อยละ 90 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company 

การเขา้ซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวมีผลทาํใหบ้ริษทัฯมีสดัส่วนการถือหุน้ใน Amata (Vietnam) Joint Stock Company 
เพ่ิมข้ึนตั้งแต่วนัท่ีซ้ือ แต่เน่ืองจากฝ่ายบริหารไดป้ระเมินว่า สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของAmata (Vietnam) Joint 
Stock Company ณ วนัท่ีซ้ือและวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ไม่แตกต่างกนัอย่างเป็นสาระสําคญั บริษทัฯจึงได้
บนัทึกผลต่างจากการซ้ือเงินลงทุนในราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 จาํนวน 103  
ล้านบาท ไว้ภายใต้รายการ “ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ใน
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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6. เงนิลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน 

จํานวนน้ี เป็นเงินลงทุนใน  Amata Power (Bien Hoa) Limited ซ่ึ งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในนิคม
อุตสาหกรรมของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 10 

7. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2558 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
   (ตรวจสอบแล้ว) 502,823 - 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 48,949 - 
โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์- ราคาทุน 4,471 - 
โอนไปตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์- ราคาทุน (6,008) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี (15,518) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (50,885)  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 16,220 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 500,052 - 

8. อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558          
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  
   (ตรวจสอบแล้ว) 171,045 59 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,212 - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (16,890) (13) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5,516 - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 160,883 46 
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9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน  
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 359 609 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 39,590 35,036 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 85 1,995 85 1,995 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 43,377 41,810 7,161 1,364 
รวม 83,411 79,450 7,246 3,359 

10. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาว 310,000 - 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (60,000) - 
เงินกูย้มืระยาว - สุทธิ 250,000 - 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) - 
บวก กูเ้พ่ิม 350,000 
หกั จ่ายคืนเงินกู ้ (40,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 310,000 
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 เงินกูว้งเงิน 350 ลา้นบาทตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้น้ีเป็นเงินกูย้มืท่ีบริษทัฯไดรั้บจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
เพ่ือซ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ยจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ีย
ในอตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นประจาํทุกเดือนและชาํระคืนเงินตน้เป็นประจาํทุก 
6 เดือนเป็นระยะเวลา 10 งวด ซ่ึงจะส้ินสุดภายในเดือนมีนาคม 2563  

 ภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้
เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯจะไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทั และหุ้นท่ีออกโดย
บริษทัย่อยฯท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯไปจาํหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืน
ตลอดอายสุญัญาเงินกู ้

11. ค่าเช่าท่ีดนิค้างจ่าย 

จาํนวนน้ีคือค่าเช่าท่ีดินรายปีท่ีบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายแก่หน่วยงานรัฐบาลสาํหรับท่ีดินท่ีไดมี้การขายและ
รับเงินจากผูซ้ื้อแลว้ 

12. ภาษเีงนิได้ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย   
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน: 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล 2,213 8,578 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราวและ   
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 4,501 (4,630) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 6,714 3,948 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน: 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาล 28,962 37,643 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราวและ   
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 18,522 (7,102) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 47,484 30,541 - - 

13. กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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14. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที่รายงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 ส่วนงานพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์
ส่วนงาน 

ใหเ้ช่าทรัพยส์ิน 
ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รายได ้ - - 50,099 44,898 54,664 49,205 104,763 94,103 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน - - 30,647 25,260 13,467 7,608 44,114 32,868 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน:         
ดอกเบี้ยรับ       10,183 21,781 
รายไดอ้ื่น       4,733 5,206 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (2,865) (981) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (26,035) (35,369) 
ค่าใชจ้่ายอื่น       (4,124) (269) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (6,567) - 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (6,714) (3,948) 

กาํไรสาํหรับงวด       12,715 19,288 
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(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 ส่วนงานพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์
ส่วนงาน 

ใหเ้ช่าทรัพยส์ิน 
ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รายได ้ 208,324 79,309 138,866 137,416 158,941 136,099 506,131 352,824 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 133,665 31,425 81,950 77,422 33,526 26,776 249,141 135,623 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน:         
ดอกเบี้ยรับ       34,458 62,423 
รายไดอ้ื่น       37,195 25,157 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (7,123) (2,813) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (69,003) (62,387) 
ค่าใชจ้่ายอื่น       (10,452) (9,517) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (11,368) (278) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (47,484) (30,541) 

กาํไรสาํหรับงวด       175,364 117,667 
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15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 80 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร
โรงงานและระบบสาธารณูปโภค (31 ธนัวาคม 2557: 147 ลา้นบาท) 

15.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาระยะยาว 

บริษทัยอ่ยมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินให้กบัหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามโดยจะตอ้งจ่ายชาํระ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเช่าพ้ืนท่ีตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในสญัญาเช่าในอตัราค่าเช่าดงัน้ี 

- พ้ืนท่ีจาํนวน 241.04 เฮคแทร์ ในอตัรา 1,000 เหรียญสหรัฐต่อพ้ืนท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี และจะปรับเพิ่มข้ึนใน
อตัราร้อยละ 15 ทุกๆ 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549  

- พ้ืนท่ีจาํนวน 0.47 เฮคแทร์ ในอตัรา 58 ลา้นเวียดนามด่งต่อพ้ืนท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก และ
หลงัจากนั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม 

- พ้ืนท่ีจาํนวน 140.75 เฮคแทร์ ในอตัรา 145 ลา้นเวียดนามด่งต่อพ้ืนท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก และ
หลงัจากนั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม 

- พ้ืนท่ีจาํนวน 67.97 เฮคแทร์ ในอตัรา 20.995 ลา้นเวียดนามด่งต่อพ้ืนท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก 
และหลงัจากนั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม 

- พ้ืนท่ีจาํนวน 17.10 เฮคแทร์ ในอตัรา 36.225 ลา้นเวียดนามด่งต่อพ้ืนท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก 
และหลงัจากนั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม 

- พ้ืนท่ีพาณิชยกรรมจาํนวน 15.39 เฮคแทร์ ในอตัรา 750 ลา้นเวียดนามด่งต่อพ้ืนท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 
ปีแรก และหลงัจากนั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม 

16. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2558 
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