
 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน)               
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อมตะ วีเอน็ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

สุพรรณี ตริยานนัทกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2559 



ณ วนัที ่31 มีนาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,698,101          1,678,776 1,099,062          1,161,492          
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 218,777             241,850 -                         -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 3 105,621             63,717 317,395             763                    
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 393,699             414,644 -                         -                         
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 67,412               71,721 317                    19                      
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,483,610          2,470,708          1,416,774          1,162,274          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  4 -                         -                         1,456,773          1,456,773          
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71,759               71,759               -                         -                         
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 5 506,044             513,692             -                         -                         
อาคารและอุปกรณ์ 6 154,608             158,325             51                      42                      
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา 1,697,886          1,695,078          -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 6,813                 5,623                 5,540                 5,324                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,437,110          2,444,477          1,462,364          1,462,139          
รวมสินทรัพย์ 4,920,720          4,915,185          2,879,138          2,624,413          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอน็ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที ่31 มีนาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

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

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 711,754 711,754             711,754 711,754             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 7 98,797 103,815 3,358 17,607               
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 8 60,000               60,000               60,000               60,000               
รายไดรั้บล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายได้
   ภายในหน่ึงปี 26,870               23,076               -                         -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,916               7,299                 -                         -                         
ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,894                 5,894                 -                         -                         
รวมหนี้สินหมุนเวยีน 915,231             911,838             775,112             789,361             
หนี้สินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 8 220,000             250,000             220,000             250,000             
เงินมดัจาํการเช่าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 123,145             113,169             -                         -                         
รายไดรั้บล่วงหนา้ 36,278               36,468               -                         -                         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 224,043             220,018             -                         -                         
ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 87,176               87,181               -                         -                         
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 6,645                 6,447                 3,460                 3,261                 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 697,287             713,283             223,460             253,261             
รวมหนี้สิน 1,612,518          1,625,121          998,572             1,042,622          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

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

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที ่31 มีนาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

(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 935,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 467,500             467,500             467,500             467,500             
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,117,735          1,117,735          1,117,735          1,117,735          
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 5,517                 5,517                 5,517                 5,517                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 417,459             371,325             289,814             (8,961)                
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,084,541          1,084,542          -                         -                         
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,092,752          3,046,619          1,880,566          1,581,791          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 215,450             243,445             -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,308,202          3,290,064          1,880,566          1,581,791          
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,920,720          4,915,185          2,879,138          2,624,413          

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 74,620              153,960            -                        -                        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 117,642            95,001              -                        -                        
รายไดเ้งินปันผล -                        -                        316,220            -                        
ดอกเบ้ียรับ 8,881                14,265              4,183                -                        
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                        1,247                -                        -                        
รายไดอ่ื้น 337                   124                   -                        -                        
รวมรายได้ 201,480            264,597            320,403            -                        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 23,303              58,193              -                        -                        
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 63,259              59,062              -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,631                3,043                -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30,731              20,276              10,141              6,582                
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 2,160                -                        -                        -                        
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,250                4,357                -                        -                        
รวมค่าใช้จ่าย 124,334            144,931            10,141              6,582                
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 77,146              119,666            310,262            (6,582)               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (11,487)             (723)                  (11,487)             (723)                  
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 65,659              118,943            298,775            (7,305)               
ภาษีเงินได้ 9 (12,385)             (26,421)             -                        -                        
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 53,274              92,522              298,775            (7,305)               

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 46,134              62,574              298,775            (7,305)               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,140                29,948              

53,274              92,522              

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 10
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.05                  0.08                  0.32                  (0.01)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 53,274              92,522              298,775            (7,305)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,980)               (66,487)             -                        -                        
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,980)               (66,487)             -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (2,980)               (66,487)             -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 50,294              26,035              298,775            (7,305)               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 46,133              16,033              298,775            (7,305)               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,161                10,002              

50,294              26,035              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 65,659              118,943            298,775            (7,305)               
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 22,994              21,471              4                       4                       
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 199                   188                   199                   188                   
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (316,220)           -                        
   ดอกเบ้ียรับ (8,881)               (14,265)             (4,183)               -                        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 11,487              723                   11,487              723                   
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 91,458              127,060            (9,938)               (6,390)               
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (41,531)             (115,321)           -                        (360,720)           
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 17,137              (305,980)           -                        -                        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,309                17,198              (298)                  (100)                  
   สินทรัพยอ่ื์น (1,190)               (1,148)               (217)                  (1,130)               
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินอ่ืน (24,941)             16,801              (12,610)             240                   
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 45,242              (261,390)           (23,063)             (368,100)           
จ่ายภาษีเงินได้ (3,743)               (13,609)             (38)                    -                        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 41,499              (274,999)           (23,101)             (368,100)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท อมตะ วเีอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 8,508                14,265              3,810                -                        
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 23,073              393,901            -                        -                        
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (7,622)               (26,844)             -                        -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                        7,998                -                        -                        
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (198)                  (1,221)               (13)                    -                        
เงินสดจ่ายตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา (2,809)               -                        -                        -                        
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 20,952              388,099            3,797                -                        
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
ดอกเบ้ียจ่าย (13,126)             (413)                  (13,126)             (413)                  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน -                        50,000              -                        50,000              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                        350,000            -                        350,000            
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (30,000)             -                        (30,000)             -                        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (43,126)             399,587            (43,126)             399,587            
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง -                        (44,751)             -                        -                        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 19,325              467,936            (62,430)             31,487              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,678,776         372,789            1,161,492         43,045              
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,698,101         840,725            1,099,062         74,532              

-                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

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

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559
(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น
ผลต่างจาก ผลต่างจาก ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของผูม้ี

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

เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เป็นเกณฑ์ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 -                       -                            -                         62,574                 -                             -                             -                             -                                -                            62,574               29,948               92,522               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                            -                         -                           (46,541)                 -                             -                             -                                (46,541)                 (46,541)              (19,946)              (66,487)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                            -                         62,574                 (46,541)                 -                             -                             -                                (46,541)                 16,033               10,002               26,035               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 384,315           -                            5,517                 312,529               2,186                     22,442                   846,331                 -                                870,959                1,573,320          649,125             2,222,445          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 467,500           1,117,735             5,517                 371,325               113,224                 22,442                   846,331                 102,545                    1,084,542             3,046,619          243,445             3,290,064          
กาํไรสาํหรับงวด -                       -                            -                         46,134                 -                             -                             -                             -                                -                            46,134               7,140                 53,274               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                            -                         -                           (1)                           -                             -                             -                                (1)                          (1)                       (2,979)                (2,980)                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                            -                         46,134                 (1)                           -                             -                             -                                (1)                          46,133               4,161                 50,294               
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                       -                            -                         -                           -                             -                             -                             -                                -                            -                         (32,156)              (32,156)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 467,500           1,117,735             5,517                 417,459               113,223                 22,442                   846,331                 102,545                    1,084,541             3,092,752          215,450             3,308,202          

-                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กาํไรสะสม

บริษัท อมตะ วเีอ็น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อมตะ วเีอ็น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ (ขาดทุนสะสม) รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 384,315                      -                                  5,517                          41,212                        431,044                      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  (7,305)                         (7,305)                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 384,315                      -                                  5,517                          33,907                        423,739                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 467,500                      1,117,735                   5,517                          (8,961)                         1,581,791                   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  298,775                      298,775                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 467,500                      1,117,735                   5,517                          289,814                      1,880,566                   
     -                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทั อมตะ วเีอ็น จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีสาํคญั
เก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ ่      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11 - 11 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

     

รายไดเ้งินปันผล - - 316,220 - ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 580 1,051 - - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 1,397 1,426 - - ราคาตลาด           

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ  บริษัทย่อยและกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน  ณ  วัน ท่ี  31 มีนาคม  2559 และ             
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 40 21 - - 
รวม 40 21 - - 

เงนิปันผลค้างรับจากบริษทัย่อย (หมายเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Amata (Vietnam) Joint Stock Company - - 316,220 - 
รวม - - 316,220 - 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 7)     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 519 453 - - 
รวม 519 453 - - 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 7)     
บริษทัใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 18 95 18 95 
รวม 18 95 18 95 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5,999 7,235 2,453 2,962 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 166 182 166 182 
รวม 6,165 7,417 2,619 3,144 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมายเหตุ 2) 40 21 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 89,472 53,779 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 32,348 26,156 1,175 763 
เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 
   (หมายเหตุ 2) - - 316,220 - 
รวม 121,860 79,956 317,395 763 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (16,239) (16,239) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 105,621 63,717 317,395 763 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้ง
นบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

อายหุน้ีคา้งชาํระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 40 21 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40 21 - - 

กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 67,940 33,098 - - 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 5,276 4,442 - - 
มากกวา่ 3 - 9 เดือน 17 16,239   
มากกวา่ 9 - 12 เดือน 16,239 - - - 

รวม 89,472 53,779 - - 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16,239) (16,239) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 73,233 37,540 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 73,273 37,561 - - 

4. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ราคาทุน 

เงินปันผลรับ 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด     

วนัท่ี 31 มีนาคม* 
 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 2559 2558 
  (ตรวจสอบแลว้)   
Amata (Vietnam) Joint Stock Company 745,019 745,019 316,220 - 
Amata City Long Thanh Joint Stock Company 711,754 711,754 - - 
รวม 1,456,773 1,456,773 316,220 - 

 
*บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลจากกาํไรตามงบการเงินท่ีบริษทัยอ่ยใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 
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5. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 513,692 - 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด  7,622 - 
โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  3,809 - 
โอนมาจากอาคารและอุปกรณ์ 1,553 - 
โอนไปอาคารและอุปกรณ์ (3,315) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (17,317) - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559 506,044 - 

6. อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559  158,325 42 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 198 13 
โอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3,315 - 
โอนไปตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ (1,553) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (5,677) (4) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559 154,608 51 

7. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม  

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุ 2) 519 453 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 35,921 41,631 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุ 2) 18 95 18 95 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 26,960 59,756 3,098 15,632 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 242 1,880 242 1,880 
เงินปันผลคา้งจ่าย 35,317 - - - 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม  
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

รวม 98,977 103,815 3,358 17,607 

8. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 310,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (30,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2559 280,000 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมกาํหนดให้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตาม
อตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯจะไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และหุ้นท่ีออกโดยบริษทัยอ่ย   
ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯไปจาํหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนตลอดอายสุัญญา
เงินกู ้

9. ภาษเีงนิได้ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย   
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลสาํหรับงวด 8,360 18,244 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 4,025 8,177 - - 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 12,385 26,421 - - 
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10. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้                  

ของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 46,134 62,574 298,775 (7,305) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 935,000 768,630 935,000 768,630 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.05 0.08 0.32 (0.01) 

11. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ                    
ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ี
รายงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกาํหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 

 ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส่วนงานพฒันา         

อสงัหาริมทรัพย ์
ส่วนงาน 

ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายได ้ 74,620 153,960 56,463 44,106 61,179 50,895 192,262 248,961 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 51,317 95,767 35,493 25,960 18,890 9,979 105,700 131,706 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          
ดอกเบ้ียรับ       8,881 14,265 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน       - 1,247 
รายไดอ่ื้น       337 124 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (2,631) (3,043) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (30,731) (20,276) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน       (2,160) - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน       (2,250) (4,357) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (11,487) (723) 
ภาษีเงินได ้       (12,385) (26,421) 

กาํไรสาํหรับงวด       53,274 92,522 
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12. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

12.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 80 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภค (31 ธนัวาคม 2558: จาํนวน 62 ลา้นบาท) 

12.2 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 

13. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
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