
 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2557  
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อมตะ วีเอ็น จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อมตะ วีเอ็น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม         
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง  
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน   
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจาก      
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ   
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง      
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก  
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพจิารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละ           
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงิน
โดยรวม  
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ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานและ           
กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและเฉพาะของ
บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 กุมภาพนัธ์ 2558 
 



ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 372,788,579      491,312,481      43,044,707        1,236,769          
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 8 975,900,770      822,999,408      -                         -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 107,838,450      126,255,086      -                         361,026             
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10 400,642,900      372,974,946      -                         -                         
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 87,021,759        81,358,064        6,523,015          6,591,675          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,944,192,458   1,894,899,985   49,567,722        8,189,470          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  11 -                         -                         384,300,000      384,300,000      
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 91,758,862        91,758,862        -                         -                         
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13 502,823,337      496,372,899      -                         -                         
อาคารและอุปกรณ์ 14 171,044,799      134,162,034 59,130               54,640               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,509,811          1,798,132 2,978,961          23,495               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 769,136,809      724,091,927      387,338,091      384,378,135      
รวมสินทรัพย์ 2,713,329,267   2,618,991,912   436,905,813      392,567,605      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: บาท)



ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 79,450,233        72,224,247        3,359,302          2,218,788          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         8,000,000          -                         8,000,000          
รายไดรั้บล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายได้
   ภายในหน่ึงปี 16,949,119        21,188,114        -                         -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,073,494          16,751,687        -                         -                         
ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 5,009,181          5,009,181          -                         -                         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 110,482,027      123,173,229      3,359,302          10,218,788        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินมดัจาํการเช่าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 82,474,670        107,681,662      -                         -                         
รายไดรั้บล่วงหนา้ 35,811,644        31,271,241        -                         -                         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 195,730,158      184,770,055      -                         -                         
ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 16 84,274,132        83,553,968        -                         -                         
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 8,146,105          3,047,563          2,502,250          3,047,563          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 406,436,709      410,324,489      2,502,250          3,047,563          
รวมหนีสิ้น 516,918,736      533,497,718      5,861,552          13,266,351        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

(หน่วย: บาท)



ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 935,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
         (2556: หุน้สามญั 920,000,000 หุน้
            มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 17 467,500,000      460,000,000      467,500,000      460,000,000      
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
      หุน้สามญั 768,630,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 384,315,000      384,315,000      384,315,000      384,315,000      
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18 5,516,985          1,392,575          5,516,985          1,392,575          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 249,955,274      160,414,853      41,212,276        (6,406,321)         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 917,500,412      919,694,061      -                         -                         
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,557,287,671   1,465,816,489   431,044,261      379,301,254      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 639,122,860      619,677,705      -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,196,410,531   2,085,494,194   431,044,261      379,301,254      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,713,329,267   2,618,991,912   436,905,813      392,567,605      

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)

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



สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 229,029,542             329,693,954             -                                -                                      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 367,967,562             308,958,008             -                                -                                      
รายไดเ้งินปันผล -                                -                                103,102,155             51,128,591                     
ดอกเบ้ียรับ 80,978,881               82,091,712               121,462                    35,755                            
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 490,076                    1,325,852                 22,552                      -                                      
รายไดอ่ื้น 4,358,080                 1,005,866                 -                                -                                      
รวมรายได้ 682,824,141             723,075,392             103,246,169             51,164,346                     
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 110,169,641             107,355,948             -                                -                                      
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ 239,411,042             182,517,309             -                                -                                      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4,787,503                 4,856,039                 -                                -                                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 83,334,349               129,398,627             20,479,435               23,120,137                     
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 426,728                    1,201,991                 -                                -                                      
รวมค่าใช้จ่าย 438,129,263             425,329,914             20,479,435               23,120,137                     
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 244,694,878             297,745,478             82,766,734               28,044,209                     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (8,724,464)                (2,132,915)                (278,527)                   (192,710)                         
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 235,970,414             295,612,563             82,488,207               27,851,499                     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (49,407,249)              (38,410,208)              -                                -                                      
กําไรสําหรับปี 186,563,165             257,202,355             82,488,207               27,851,499                     

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 124,410,031             173,058,521             82,488,207               27,851,499                     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 62,153,134               84,143,834               

186,563,165             257,202,355             
กําไรต่อหุ้น 21

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.162                        0.225                        0.107                        0.036                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

(หน่วย: บาท)



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

กําไรสําหรับปี 186,563,165             257,202,355             82,488,207               27,851,499                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (3,133,785)                72,744,372               -                                -                                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (3,133,785)                72,744,372               -                                -                                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 183,429,380             329,946,727             82,488,207               27,851,499                     

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 122,216,382             223,979,581             82,488,207               27,851,499                     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 61,212,998               105,967,146             

183,429,380             329,946,727             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)



สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 235,970,414             295,612,563             82,488,207               27,851,499                     
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 81,002,162               70,786,443               16,911                      9,510                              
   กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (9,785,475)                -                                -                                -                                      
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                                22,442,281               -                                -                                      
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                -                                (103,102,155)            (51,128,591)                    
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (545,313)                   3,047,563                 (545,313)                   3,047,563                       
   ดอกเบ้ียรับ (80,978,881)              (82,091,712)              (121,462)                   (35,755)                           
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 278,527                    2,132,915                 278,527                    192,710                          
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 225,941,434             311,930,053             (20,985,285)              (20,063,064)                    
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 18,416,636               (37,725,789)              361,026                    (361,026)                         
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (57,055,870)              (5,048,809)                -                                -                                      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,104,099)                (60,974,945)              68,660                      (1,472,936)                      
   สินทรัพยอ่ื์น (1,711,679)                683,730                    (2,955,466)                (23,495)                           
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินอ่ืน (11,223,860)              40,212,125               1,232,233                 (5,111,357)                      
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 169,262,562             249,076,365             (22,278,832)              (27,031,878)                    
   จ่ายภาษีเงินได้ (46,125,339)              (29,564,231)              -                                (358)                                
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 123,137,223             219,512,134             (22,278,832)              (27,032,236)                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด



สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 80,978,881               82,091,712               121,462                    35,755                            
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (152,901,362)            (574,643,448)            -                                -                                      
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                -                                103,102,155             51,128,591                     
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (68,174,084)              (132,922,850)            -                                -                                      
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (50,562,485)              (5,279,193)                (21,400)                     (64,150)                           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 33,015,000               22,050                      -                                -                                      
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (157,644,050)            (630,731,729)            103,202,217             51,100,196                     
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
ดอกเบ้ียจ่าย (370,247)                   (2,041,195)                (370,247)                   (100,991)                         
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000,000               25,900,000               10,000,000               25,900,000                     
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (18,000,000)              (17,900,000)              (18,000,000)              (17,900,000)                    
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (30,745,200)              (30,745,200)              (30,745,200)              (30,745,200)                    
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (41,767,843)              (22,965,815)              -                                -                                      
เงนิสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (80,883,290)              (47,752,210)              (39,115,447)              (22,846,191)                    
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (3,133,785)                54,236,621               -                                -                                      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (118,523,902)            (404,735,184)            41,807,938               1,221,769                       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 491,312,481             896,047,665             1,236,769                 15,000                            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 372,788,579             491,312,481             43,044,707               1,236,769                       

-                                -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

(หน่วย: บาท)



สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น
ผลต่างจาก ส่วนของผูม้ี

ทุนที่ออก การแปลงค่า สาํรองสาํหรับ การรวมกิจการ รวม รวม ส่วนไดเ้สียที่
และชาํระ งบการเงินที่เป็น การจ่ายโดยใชหุ้้น ภายใตก้ารควบคุม องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

เต็มมูลค่าแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เป็นเกณฑ์ เดียวกนั ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 384,315,000    -                        19,494,107         -                            -                            846,330,720         846,330,720        1,250,139,827  536,676,374     1,786,816,201  
กาํไรสาํหรับปี -                      -                        173,058,521       -                            -                            -                            -                           173,058,521     84,143,834       257,202,355     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                      -                        -                          50,921,060           -                            -                            50,921,060          50,921,060       21,823,312       72,744,372       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                        173,058,521       50,921,060           -                            -                            50,921,060          223,979,581     105,967,146     329,946,727     
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                      -                        -                          -                            22,442,281           -                            22,442,281          22,442,281       -                        22,442,281       
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                      -                        -                          -                            -                            -                            -                           -                        (22,965,815)      (22,965,815)      
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 24) -                      -                        (30,745,200)        -                            -                            -                            -                           (30,745,200)      -                        (30,745,200)      
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                      1,392,575         (1,392,575)          -                            -                            -                            -                           -                        -                        -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 384,315,000    1,392,575         160,414,853       50,921,060           22,442,281           846,330,720         919,694,061        1,465,816,489  619,677,705     2,085,494,194  

-                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 384,315,000    1,392,575         160,414,853       50,921,060           22,442,281           846,330,720         919,694,061        1,465,816,489  619,677,705     2,085,494,194  
กาํไรสาํหรับปี -                      -                        124,410,031       -                            -                            -                            -                           124,410,031     62,153,134       186,563,165     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                      -                        -                          (2,193,649)            -                            -                            (2,193,649)           (2,193,649)        (940,136)           (3,133,785)        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                        124,410,031       (2,193,649)            -                            -                            (2,193,649)           122,216,382     61,212,998       183,429,380     
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                      -                        -                          -                            -                            -                            -                           -                        (41,767,843)      (41,767,843)      
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 24) -                      -                        (30,745,200)        -                            -                            -                            -                           (30,745,200)      -                        (30,745,200)      
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                      4,124,410         (4,124,410)          -                            -                            -                            -                           -                        -                        -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 384,315,000    5,516,985         249,955,274       48,727,411           22,442,281           846,330,720         917,500,412        1,557,287,671  639,122,860     2,196,410,531  

-                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



บริษทั อมตะ วเีอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

ทุนที่ออก ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
และชาํระเต็มมูลค่าแลว้ จดัสรรแลว้ (ขาดทุนสะสม) รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 384,315,000                 -                                   (2,120,045)                   382,194,955                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                   -                                   27,851,499                   27,851,499                   
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 24) -                                   -                                   (30,745,200)                 (30,745,200)                 
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                                   1,392,575                     (1,392,575)                   -                                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 384,315,000                 1,392,575                     (6,406,321)                   379,301,254                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 384,315,000                 1,392,575                     (6,406,321)                   379,301,254                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                   -                                   82,488,207                   82,488,207                   
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 24) -                                   -                                   (30,745,200)                 (30,745,200)                 
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                                   4,124,410                     (4,124,410)                   -                                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 384,315,000                 5,516,985                     41,212,276                   431,044,261                 
     -                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม



1 

บริษทั อมตะ วเีอ็น จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

 บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2555 
และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษัทฯถูกจัดตั้ งข้ึนตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท       
อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัใหญ่”) เพ่ือประกอบกิจการลงทุนในบริษทัอ่ืนๆ 

 ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี  2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

 Amata (Vietnam) Joint Stock Company (“เอวีเอ็น” หรือ “บริษทัย่อย”) เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
เวียดนาม โดยมีธุรกิจหลกัคือการพฒันานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี      
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี         
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมของบริษทัฯภายหลงัจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงิน
ของบริษทัฯและเอวีเอน็  

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้   
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จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธี
ราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 
ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเร่ิมมผีลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน  การบูรณะและ  

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 เร่ือง  

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงและจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมผีลบังคบัในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก   
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ฝ่าย
บริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินในปีท่ีนาํ
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บาง
ฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคัญ ซ่ึงประกอบด้วย
มาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน  

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนกไ็ด ้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงนิรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้
แทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบั      
การพิจารณาวา่ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้
ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทน
นั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม     
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมา
จดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัย่อย     
การร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบ
ทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี และ
ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 

จากการประเมินเบ้ืองต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายไดจ้ากการขายส่วนไดเ้สียในอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานพร้อมระบบ
สาธารณูปโภครับรู้เป็นรายไดท้ั้งจาํนวนเม่ือมีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความ
เป็นเจา้ของใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

รายได้จากการใ ห้เช่า 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดต้ามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี       
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั    
ในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้             
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

 ส่วนไดเ้สียในอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานพร้อมระบบสาธารณูปโภคแสดง
ในราคาทุนเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าวหมายถึง 
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละระบบสาธารณูปโภค (แสดงอยู่ภายใต้
รายการ “ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย”์ ในงบการเงินรวม) 
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

บริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณ 35 - 44 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผล
การดาํเนินงาน 

บริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์   
(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง - 3 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 2 - 7 ปี 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน - 3 - 5 ปี 
อ่ืน ๆ  - 3 - 15 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับงานระหว่างก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก
การจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้น
ออกจากบญัชี 
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4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัย่อย หรือถูกบริษทัฯและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม      
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม
ซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.10 เงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน          
การดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ  วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าสินทรัพยข์องบริษทัฯ
และบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ขาดทุนจาก    
การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯ และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชวิ้ธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ี ยวชาญอิสระได้ทํา             
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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4.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ  

4.14 ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี  
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า       
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ     
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอน
ความเส่ียงและผลประโยชนใ์นสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการ
น้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินรวม นโยบายการกาํหนดราคา 
 2557 2556  
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่    
ดอกเบ้ียจ่าย 67 61 อตัราร้อยละ 5.25 ต่อปี 

    (2556: อตัราร้อยละ 3.00 - 5.25 ต่อปี) 

    
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 1,331 3,051 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย 212 131 อตัราร้อยละ 3.50 - 5.25 ต่อปี 

   (2556: อตัราร้อยละ 3.00 - 5.25 ต่อปี) 
ค่าไฟฟ้า 6,012 4,760 ราคาตลาด 

 

 (หน่วย:พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2557 2556  
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่    
ดอกเบ้ียจ่าย 67 61 อตัราร้อยละ 5.25 ต่อปี 

   (2556: อตัราร้อยละ 3.00 - 5.25 ต่อปี) 
    
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ดอกเบ้ียจ่าย 212 131 อตัราร้อยละ 3.50 - 5.25 ต่อปี 

   (2556: อตัราร้อยละ 3.00 - 5.25 ต่อปี) 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ลูกหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Asia Limited - 353 - 353 
Amata Power (Bien Hoa) Limited 19 283 - - 

รวม 19 636 - 353 

     
เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 15)     
บริษทัใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 1,995 69 1,995 69 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั - 41 - 41 
Amata Power (Bien Hoa) Limited 609 514 - - 
รวม 2,604 624 1,995 110 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 และ
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2556 เพิม่ข้ึน ลดลง 

31 ธนัวาคม   
2557 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน)     

(บริษทัใหญ่) 3,000 - (3,000) - 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จาํกดั (กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 5,000 10,000 (15,000) - 

รวม 8,000 10,000 (18,000) - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีค่าใ ช้จ่ายผลประโ ยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,718 24,590 11,579 12,215 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 675 169 675 169 
รวม 26,393 24,759 12,254 12,384 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
เงินสด 347 852 28 20 
เงินฝากธนาคาร 372,442 490,460 43,017 1,217 
รวม 372,789 491,312 43,045 1,237 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.4 ถึง 5.0 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.5 ถึง 6.8 
ต่อปี) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.4 ถึง 0.5 ต่อปี 2556: ร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 ต่อปี) 

 8. เงนิลงทุนช่ัวคราว - เงนิฝากสถาบันการเงนิ 

จาํนวนเงินดงักล่าวเป็นเงินฝากธนาคารในประเทศเวียดนามของบริษทัยอ่ยท่ีมีกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลา
ตั้ งแต่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี โดยได้รับดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.1 ถึง 8.0 ต่อปี สําหรับเงินฝากในสกุล
เวียดนามด่ง (2556: ร้อยละ 6.8 ถึง 7.5 ต่อปี) และอัตราร้อยละ 1.8 ถึง 2.3 สําหรับเงินฝากในสกุลเงิน
สหรัฐอเมริกา (2556: ร้อยละ 1.8 ถึง 3.0 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 283 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,284 105,271 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 353 - 353 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 32,535 20,348 - 8 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 107,838 126,255 - 361 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึง
กาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
อายหุน้ีคา้งชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 71,891 94,920 - - 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 3,412 10,079 - - 
มากกว่า 3 - 9 เดือน - 327 - - 
มากกว่า 9 - 12 เดือน - 152 - - 
มากกว่า 12 เดือน - 76 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 75,303 105,554 - - 
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10. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ยอดคงเหลือของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ตน้ทุนค่าพฒันาท่ีดิน 400,643 372,975 - - 

11. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ    
รับระหวา่งปี* 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (ลา้นเวียดนามด่ง) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Amata (Vietnam) Joint 
Stock Company 365,996 365,996 70 70 384,300 384,300 103,102 51,129 

*บริษทัยอ่ย จ่ายเงินปันผลจากกาํไรตามงบการเงินท่ีบริษทัยอ่ยใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

12. เงนิลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน 

จาํนวนน้ีเป็นเงินลงทุนใน Amata Power (Bien Hoa) Limited ซ่ึงประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม
ของบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 10 

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2557 2556 
พ้ืนท่ีเพือ่การอุตสาหกรรม 4,415 3,039 
อาคารโรงงานใหเ้ช่า 445,079 451,718 
งานระหวา่งก่อสร้าง 53,329 41,616 

รวม 502,823 496,373 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสาํหรับปี 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 
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13.1 พืน้ท่ีเพื่อการอุตสาหกรรม 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2557 2556 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี  3,039 3,063 
โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 1,704 - 
ค่าเส่ือมราคาระหวา่งปี (328) (126) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 102 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 4,415 3,039 

13.2 อาคารโรงงานให้เช่า 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2557 2556 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี  451,718 351,807 
ซ้ือเพ่ิม 2,664 9,221 
โอนมาจากงานระหว่างก่อสร้าง 30,598 85,943 
โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 26,101 7,770 
โอนมาจาก (โอนไป) อาคารและอุปกรณ์ - ราคาตามบญัชี (119) 38,626 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี (30) (22) 
ค่าเส่ือมราคาระหวา่งปี (65,853) (53,354) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 11,727 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 445,079 451,718 
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13.3 งานระหว่างก่อสร้าง 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2557 2556 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 41,616 3,359 
ซ้ือเพ่ิม 65,510 123,702 
โอนมาจากตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ - 386 
โอนไปเป็นอาคารโรงงานใหเ้ช่า (30,598) (85,943) 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี (23,199) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 112 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 53,329 41,616 

มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2557 2556 
พ้ืนท่ีเพือ่การอุตสาหกรรมและอาคารโรงงานใหเ้ช่า 1,197 1,185 

มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนเหล่าน้ี ทั้ งน้ีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยไ์ม่ได้ถูกประเมินโดยใช้ราคาซ้ือขายในตลาด 
เน่ืองจากลกัษณะเฉพาะของอสังหาริมทรัพยแ์ละการขาดแคลนขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ ผูป้ระเมินอิสระจึงใช้
แบบจาํลองในการประเมินมูลค่ามาใช ้เช่น วิธีการเปรียบเทียบโดยตรง วิธีคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของรายไดท่ี้
เป็นกระแสเงินสด และวิธีคิดผลตอบแทนทางตรง เป็นตน้ 
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14. อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 อาคารและ  
ส่ิงปลูกสร้าง 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้
สาํนกังาน สินทรัพยอ่ื์น 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2555 186,216 8,956 7,034 11,756 54,015 267,977 
ซ้ือเพ่ิม 356 444 344 105 4,030 5,279 
จาํหน่าย (562) (231) (1,586) - - (2,379) 
โอน 12,316 21,103 - - (33,789) (370) 
โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 8,742 - - - - 8,742 
โอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (39,735) - - - - (39,735) 
โอนไปเป็นตน้ทุนการพฒันาสงัหาริมทรัพย ์ - - - - (25,672) (25,672) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 6,207 299 235 392 1,801 8,934 

31 ธนัวาคม 2556 173,540 30,571 6,027 12,253 385 222,776 
ซ้ือเพ่ิม 672 984 128 - 48,778 50,562 
โอน 48,898 (46) (230) (18) (49,163) (559) 
โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 1,582 - - - - 1,582 
โอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 119 - - - - 119 

31 ธนัวาคม 2557 224,811 31,509 5,925 12,235 - 274,480 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
31 ธนัวาคม 2555 51,080 7,429 4,872 7,593 - 70,974 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 13,421 2,143 683 1,059 - 17,306 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย (562) (231) (1,586) - - (2,379) 
โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 1,455 - - - - 1,455 
โอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1,109) - - - - (1,109) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,703 248 163 253 - 2,367 

31 ธนัวาคม 2556 65,988 9,589 4,132 8,905 - 88,614 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 10,120 3,323 529 849 - 14,821 

31 ธนัวาคม 2557 76,108 12,912 4,661 9,754 - 103,435 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2556 107,552 20,982 1,895 3,348 385 134,162 

31 ธนัวาคม 2557 148,703 18,597 1,264 2,481 - 171,045 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       
2556 (13 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 17,306 

2557 (10 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 14,821 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เคร่ืองใชส้าํนกังาน รวม 
ราคาทุน   
31 ธนัวาคม 2555 - - 
ซ้ือเพ่ิม 64 64 
31 ธนัวาคม 2556 64 64 

ซ้ือเพ่ิม 21 21 

31 ธนัวาคม 2557 85 85 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
31 ธนัวาคม 2555 - - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 9 9 
31 ธนัวาคม 2556 9 9 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 17 17 

31 ธนัวาคม 2557 26 26 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

31 ธนัวาคม 2556 55 55 

31 ธนัวาคม 2557 59 59 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี   

2556 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  9 

2557 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  17 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 34 ลา้นบาท 
(2556: 28 ลา้นบาท) 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 609 514 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 35,036 24,355 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,995 110 1,995 110 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41,810 47,245 1,364 2,109 
รวม 79,450 72,224 3,359 2,219 

16. ค่าเช่าท่ีดนิค้างจ่าย 

 จาํนวนน้ีคือค่าเช่าท่ีดินรายปีท่ีบริษทัย่อยมีภาระตอ้งจ่ายแก่หน่วยงานรัฐบาลสําหรับท่ีดินท่ีไดมี้การขาย
และรับเงินจากผูซ้ื้อแลว้ 

17. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัในเร่ืองท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทัจาํนวน 75,685,000 
บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเท่ากบั 151,370,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 460,000,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียน 384,315,000 บาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557 

ข) อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวนโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 83,185,000 บาท หรือคิดเป็น
จาํนวนเท่ากบั 166,370,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 384,315,000 
บาทเป็นทุนจดทะเบียน 467,500,000 บาทเพ่ือรองรับการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็น
คร้ังแรก (Initial Public Offering) บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 

18. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
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19. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 38,759 56,447 12,832 16,116 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 22,442 - - 
ค่าสาธารณูปโภค 3,105 3,465 - - 
ค่าเช่า 18,623 13,504 1,697 - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 5,952 5,631 17 9 
อ่ืน ๆ 21,683 32,765 5,933 6,994 

20.  ภาษเีงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน: 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 38,447 35,690 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 1,321 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 10,960 1,399 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 49,407 38,410 - - 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 235,970 295,613 82,488 27,852 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20, 22 ร้อยละ 20, 25 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 52,326 75,067 16,498 5,570 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล          

ของปีก่อน - 1,321 - - 
ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการค่าใชจ่้าย  

สวสัดิการพนกังาน - 4,105 - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 6,484 3,999 570 78 
ผลกระทบจากกาํไรทางภาษีท่ียงัไม่รับรู้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย ์ (13,951) (39,976) - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับการส่งเสริมการลงทุน (8,817) (11,958) - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัได้

เพิ่มข้ึน - - (20,620) (10,225) 
ผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากความแตกต่าง

ชัว่คราว 10,960 1,399 - - 
อ่ืน ๆ 2,405 4,453 3,552 4,577 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 49,407 38,410 - - 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
ดอกเบ้ียคา้งรับ (5,711) (4,010) - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ (236,502) (221,844) - - 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 1,862 (2,516) - - 
ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 25,220 26,121 - - 
อ่ืน ๆ 19,401 17,479 - - 

รวมหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (195,730) (184,770) - - 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงั      
ไม่ไดใ้ช้จาํนวน 39 ลา้นบาท (2556: 21 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดั
บญัชี เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัฯอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผล
แตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชนไ์ด ้

21. กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 

(พนับาท) 124,410 173,059 82,488 27,851 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 768,630 768,630 768,630 768,630 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.162 0.225 0.107 0.036 

22. ส่วนงานดาํเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 6 



24 

ข้อมูลรายได้ กําไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี          
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ส่วนงานพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ ส่วนงานใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค รวม 

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายได ้ 229,030 329,694 181,923 158,962 186,045 149,996 596,998 638,652 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 118,860 222,338 99,589 93,523 28,967 32,917 247,416 348,778 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:    
ดอกเบ้ียรับ   80,979 82,092 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน   490 1,326 
รายไดอ่ื้น   4,358 1,006 
ค่าใชจ่้ายในการขาย   (4,788) (4,856) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   (83,334) (129,399) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน   (427) (1,202) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   (8,724) (2,133) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (49,407) (38,410) 

กาํไรสาํหรับปี   186,563 257,202 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 

ส่วนงานพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ ส่วนงานใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 

ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค รวม 

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 400,643 372,975 - - - - 400,643 372,975 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 502,823 496,373 - - 502,823 496,373 
อาคารและอุปกรณ์ 148,703 107,552 - - 22,283 26,555 170,986 134,107 
สินทรัพยส่์วนกลาง       1,638,877 1,615,537 

รวมสินทรัพย ์       2,713,329 2,618,992 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศเวียดนาม ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

23. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึง
ร้อยละ 15 ของเงินเดือน  กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม         
กสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯ ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท (2556: 1 ลา้นบาท) 



25 

24. เงนิปันผล 

 เงินปันผลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

   (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 30,745 0.04 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2557  30,745 0.04 

    
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2556 30,745 0.04 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2556  30,745 0.04 

25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

25.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 147 ลา้นบาท (2556: 7 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการก่อสร้างอาคาร  

25.2 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 



26 

26. สัญญาเช่าดาํเนินงานซึ่งบริษทัย่อยเป็นผู้ให้เช่า 

 บริษัทย่อยมีสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้เช่าท่ีดิน อาคารโรงงานและอาคารสํานักงาน          
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สัญญาเช่าดาํเนินงานดังกล่าวจะก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าใน
อนาคตดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ภายใน 1 ปี 93,611 76,416 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 172,464 141,875 
มากกว่า 5 ปี 178,539 130,618 

27. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107    
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนระยะส้ัน และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึง
ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคัญจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ีการให้สินเช่ือของ        
บริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย 
จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากมีเงินฝากเป็นเงินตราต่างประเทศ           
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเงินฝากท่ีเป็นสกุลเหรียญสหรัฐจาํนวน 3 ลา้น
เหรียญสหรัฐ (2556: 6 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 
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27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะส้ัน บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน 
มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

28. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือ
สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้  

29. การอนุมตังิบการเงนิ 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2558 
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