
 

 

 

บริษทั อมตะ วเีอน็ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลง          
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ          
งบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั อมตะ วเีอน็ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั อมตะ วเีอ็น จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำร
จดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่ง
กำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบ
ทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้           
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

สุพรรณี ตริยำนนัทกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4498 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 10 สิงหำคม 2559 



ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 436,133              1,678,776           242,730              1,161,492           
เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน -                         241,850              -                         -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 82,172                63,717                316,285              763                     
ตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 489,121              414,644              -                         -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 79,347                71,721                281                     19                       
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,086,773           2,470,708           559,296              1,162,274           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย  4 -                         -                         1,456,773           1,456,773           
เงินลงทนุในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71,759                71,759                -                         -                         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 5 489,883              513,692              -                         -                         
อาคารและอุปกรณ์ 6 150,122              158,325              46                       42                       
ตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา 2,364,696           1,695,078 91,000                -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,778                  5,623 4,660                  5,324                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,082,238           2,444,477           1,552,479           1,462,139           
รวมสินทรัพย์ 4,169,011           4,915,185           2,111,775           2,624,413           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9,600                  711,754              -                         711,754              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7 97,292                103,815              102,198              17,607                
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 8 280,000              60,000                280,000              60,000                
รายไดรั้บล่วงหนา้ท่ีถึงก าหนดรับรู้เป็นรายได้
   ภายในหน่ึงปี 25,909                23,076                -                         -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,017                7,299                  -                         -                         
ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่ายท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,894                  5,894                  -                         -                         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 429,712              911,838              382,198              789,361              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 8 -                         250,000              -                         250,000              
เงินมดัจ าการเช่าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 151,857              113,169              -                         -                         
รายไดรั้บล่วงหนา้ 36,089                36,468                -                         -                         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 229,894              220,018              -                         -                         
ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 87,231                87,181                -                         -                         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,843                  6,447                  3,658                  3,261                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 511,914              713,283              3,658                  253,261              
รวมหนีสิ้น 941,626              1,625,121           385,856              1,042,622           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559

30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 935,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 467,500              467,500              467,500              467,500              
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 
      หุ้นสามญั 935,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 467,500              467,500              467,500              467,500              
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,117,735           1,117,735           1,117,735           1,117,735           
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 5,517                  5,517                  5,517                  5,517                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม) 329,189              371,325              135,167              (8,961)                
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,084,541           1,084,542           -                         -                         
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,004,482           3,046,619           1,725,919           1,581,791           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 222,903              243,445              -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,227,385           3,290,064           1,725,919           1,581,791           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,169,011           4,915,185           2,111,775           2,624,413           

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 74,107              55,360              -                        -                        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 120,082            98,043              -                        -                        
ดอกเบ้ียรับ 7,006                10,010              2,514                161                   
รายไดอ่ื้น 210                   31,091              -                        1                       
รวมรายได้ 201,405            194,504            2,514                162                   
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 24,066              17,462              -                        -                        
ตน้ทนุจากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 64,502              62,620              -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,040                1,215                -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24,925              22,692              8,463                7,054                
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,741                1,971                -                        -                        
รวมค่าใช้จ่าย 117,274            105,960            8,463                7,054                
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 84,131              88,544              (5,949)               (6,892)               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (8,448)              (4,078)               (8,448)               (4,078)               
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 75,683              84,466              (14,397)             (10,970)             
ภาษีเงินได้ 9 (16,250)            (14,349)             -                        -                        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 59,433              70,117              (14,397)             (10,970)             

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 51,980              45,791              (14,397)             (10,970)             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,453                24,326              

59,433              70,117              

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 10
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.06                  0.06                  (0.02)                 (0.01)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 59,433              70,117              (14,397)             (10,970)             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ -                       71,485              -                        -                        
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั -                       71,485              -                        -                        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       71,485              -                        -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 59,433              141,602            (14,397)             (10,970)             

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 51,980              95,830              (14,397)             (10,970)             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,453                45,772              

59,433              141,602            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 148,727            208,324            -                        -                        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 237,724            193,044            -                        -                        
รายไดเ้งินปันผล -                       -                        316,220            -                        
ดอกเบ้ียรับ 15,887              24,275              6,697                161                   
รายไดอ่ื้น 547                   32,462              -                        1                       
รวมรายได้ 402,885            458,105            322,917            162                   
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 47,369              74,659              -                        -                        
ตน้ทนุจากการใหเ้ช่าและบริการสาธารณูปโภค 127,761            121,682            -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4,671                4,258                -                        -                        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 55,656              42,968              18,604              13,636              
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6,151                6,328                -                        -                        
รวมค่าใช้จ่าย 241,608            249,895            18,604              13,636              
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 161,277            208,210            304,313            (13,474)             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (19,935)            (4,801)               (19,935)             (4,801)               
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 141,342            203,409            284,378            (18,275)             
ภาษีเงินได้ 9 (28,635)            (40,770)             -                        -                        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 112,707            162,639            284,378            (18,275)             

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 98,114              108,365            284,378            (18,275)             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14,593              54,274              

112,707            162,639            

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 10
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.10                  0.14                  0.30                  (0.02)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 112,707            162,639            284,378            (18,275)             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,980)              4,998                -                        -                        
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (2,980)              4,998                -                        -                        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (2,980)              4,998                -                        -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 109,727            167,637            284,378            (18,275)             

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 98,113              111,863            284,378            (18,275)             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,614              55,774              

109,727            167,637            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 141,342            203,409            284,378            (18,275)             
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 45,514              43,632              9                       8                       
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                       (30,644)             -                        -                        
   เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                       -                        (316,220)           -                        
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 397                   376                   397                   376                   
   ดอกเบ้ียรับ (15,887)            (24,275)             (6,697)               (161)                  
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 19,935              4,801                19,935              4,801                
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 191,301            197,299            (18,198)             (13,251)             
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (18,082)            38,193              1,071                -                        
   ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (78,457)            (865,456)           -                        -                        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (7,626)              5,538                (262)                  54                     
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (154)                 (1,413)               738                   (1,521)               
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินอ่ืน 1,216                30,448              (4,724)               1,741                
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 88,198              (595,391)           (21,375)             (12,977)             
จ่ายภาษีเงินได้ (15,041)            (15,089)             (74)                    -                        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนนิงาน 73,157              (610,480)           (21,449)             (12,977)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 15,514              24,275              6,324                161                   
เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงินลดลง 241,850            689,151            -                        -                        
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (8,462)              (33,254)             -                        -                        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                       45,677              -                        -                        
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (1,059)              (1,174)               (13)                    -                        
เงินสดจ่ายตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา (669,619)          -                        -                        -                        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (421,776)          724,675            6,311                161                   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่าย (21,620)            (4,542)               (21,620)             (4,542)               
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (702,154)          -                        (711,754)           -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                       350,000            -                        350,000            
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (30,000)            -                        (30,000)             -                        
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                       (360,719)           -                        (360,719)           
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (140,250)          -                        (140,250)           -                        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (894,024)          (15,261)             (903,624)           (15,261)             
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -                       4,997                -                        -                        
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1,242,643)       103,931            (918,762)           (28,077)             
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 1,678,776         372,789            1,161,492         43,045              
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 436,133            476,720            242,730            14,968              

-                       -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2559
(หน่วย: พนับาท)

ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน
ผลต่างจาก ผลต่างจาก ส่วนเกินทนุจาก ส่วนของผูมี้

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก การแปลงค่า ส ารองส าหรับ การรวมกิจการ การเปล่ียนแปลง รวม รวม ส่วนไดเ้สียท่ี
และช าระ ส่วนเกิน งบการเงินท่ีเป็น การจ่ายโดยใชหุ้้น ภายใตก้ารควบคุม สดัส่วนเงินลงทนุ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มีอ  านาจควบคุม รวม

เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ เป็นเกณฑ์ เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น
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          
ก าไรส าหรับงวด -                       -                       -                         108,365               -                             -                          -                           -                                -                            108,365             54,274               162,639             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                       -                         -                           3,498                     -                          -                           -                                3,498                    3,498                 1,500                 4,998                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                       -                         108,365               3,498                     -                          -                           -                                3,498                    111,863             55,774               167,637             
ส่วนเกินทนุในบริษทัยอ่ยซ่ึงเกิดจากการซ้ือเงินลงทนุ
   ในบริษทัยอ่ยในราคาท่ีต  ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี
   ณ วนัท่ีซ้ือ -                       -                       -                         -                           -                             -                          -                           102,545                    102,545                102,545             (463,264)            (360,719)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2558 384,315           -                       5,517                 358,320               52,225                   22,442                846,331               102,545                    1,023,543             1,771,695          231,633             2,003,328          

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          
ก าไรส าหรับงวด -                       -                       -                         98,114                 -                             -                          -                           -                                -                            98,114               14,593               112,707             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                       -                         -                           (1)                           -                          -                           -                                (1)                          (1)                       (2,979)                (2,980)                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                       -                         98,114                 (1)                           -                          -                           -                                (1)                          98,113               11,614               109,727             
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (หมายเหตุ 12) -                       -                       -                         (140,250)             -                             -                          -                           -                                -                            (140,250)            -                         (140,250)            
เงินปันผลจ่ายใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                         -                           -                             -                          -                           -                                -                            -                         (32,156)              (32,156)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30  มถุินายน 2559 467,500           1,117,735        5,517                 329,189               113,223                 22,442                846,331               102,545                    1,084,541             3,004,482          222,903             3,227,385          

-                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน
และช าระเตม็มูลคา่แลว้ มูลคา่หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 384,315                      -                                 5,517                          41,212                        431,044                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - -                                 - (18,275)                      (18,275)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 384,315                      -                                 5,517                          22,937                        412,769                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 467,500                      1,117,735                  5,517                          (8,961)                        1,581,791                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 284,378                      284,378                      
เงินปันผลจ่ายให้กบัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (หมายเหตุ 12) -                                 -                                 -                                 (140,250)                    (140,250)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 467,500                      1,117,735                  5,517                          135,167                      1,725,919                  
     -                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ          
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีส าคญั
เก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

1.4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ ่      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 17 - 17 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 
   สาธารณูปโภค 4,390 104 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 990 1,365 - - ราคาตลาด           

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2559 2558 2559 2558  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ ่      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 28 - 28 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดเ้งินปันผล - - 316,220 - ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 
   สาธารณูปโภค 4,970 1,155 - - ราคาตามสัญญาหรือราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าไฟฟ้า 2,387 2,791 - - ราคาตลาด           
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ                   
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 72 21 - - 
รวม 72 21 - - 

เงนิปันผลค้ำงรับจำกบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 3)     
บริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Amata (Vietnam) Joint Stock Company - - 316,220 - 
รวม - - 316,220 - 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 7)     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Amata Power (Bien Hoa) Limited 390 453 - - 
รวม 390 453 - - 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 7)     
บริษทัใหญ่     
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 38 95 38 95 
บริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Amata (Vietnam) Joint Stock Company - - 91,000 - 
รวม 38 95 91,038 95 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,134 5,076 1,945 2,983 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 148 188 148 188 
รวม 4,282 5,264 2,093 3,171 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,133 12,311 4,398 5,945 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 314 376 314 376 
รวม 10,447 12,687 4,712 6,321 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมายเหตุ 2) 72 21 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 77,046 53,779 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 21,293 26,156 65 763 
เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 
   (หมายเหตุ 2) - - 316,220 - 
รวม 98,411 79,956 316,285 763 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16,239) (16,239) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 82,172 63,717 316,285 763 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แยกตามอายุหน้ีท่ีคง
คา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

อายหุน้ีคา้งช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 มิถุนายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 72 21 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72 21 - - 
กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกัน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 60,076 33,098 - - 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 731 4,442 - - 
มากกวา่ 3 - 9 เดือน - 16,239   
มากกวา่ 9 - 12 เดือน - - - - 
มากกวา่ 12 เดือน 16,239 - - - 

รวม 77,046 53,779 - - 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16,239) (16,239) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 60,807 37,540 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 60,879 37,561 - - 

4.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
 
 

บริษทั 

 
 
 

ราคาทุน 

เงินปันผลรับ 
ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน* 

เงินปันผลรับ 
ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน* 

 30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

 
2559 

 
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 - 

*บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลจากก าไรตามงบการเงินท่ีบริษทัยอ่ยใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายประเทศเวยีดนาม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

5. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 513,692 - 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด  8,462 - 
โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  3,981 - 
โอนมาจากอาคารและอุปกรณ์ 1,064 - 
โอนไปอาคารและอุปกรณ์ (3,315) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (34,001) - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2559 489,883 - 

6. อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559  158,325 42 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 1,059 13 
โอนมาจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3,315 - 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1,064) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (11,513) (9) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2559 150,122 46 

7. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุ 2) 390 453 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 31,110 41,631 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุ 2) 38 95 91,038 95 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 30,421 59,756 10,964 15,632 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 196 1,880 196 1,880 
เงินปันผลคา้งจ่าย 35,137 - - - 
รวม 97,292 103,815 102,198 17,607 
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8. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 310,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (30,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2559 280,000 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมก าหนดให้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
อตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ รวมถึงบริษทัฯจะไม่น าทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และหุ้นท่ีออกโดยบริษทัยอ่ยท่ี
เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นกบับุคคลอ่ืนตลอดอายุสัญญา
เงินกู ้และการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากธนาคารก่อน 

 อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติให้บริษทัฯจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 12 ซ่ึงการอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวยงัอยู่ระหว่างการขออนุมติัจากธนาคาร ซ่ึงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทฯจะต้อง                  
จดัประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนทั้ งจ  านวนในงบแสดงฐานะ
การเงิน แต่อย่างไรก็ตามก่อนการออกรายงานการเงินฉบบัน้ี บริษทัฯไดรั้บจดหมายยินยอมการจ่ายเงินปันผล
จากธนาคารเรียบร้อยแลว้ 

9. ภำษีเงินได้ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากรคูณด้วยอตัราภาษีเฉล่ีย   
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลส าหรับงวด 10,399 8,505 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราวและ     
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 5,851 5,844 - - 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 16,250 14,349 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลส าหรับงวด 18,759 26,749 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราวและ     
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 9,876 14,021 - - 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 28,635 40,770 - - 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย และค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ 

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากรายไดรั้บล่วงหนา้ 

10. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ                          
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้                  

ของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 51,980 45,791 (14,397) (10,970) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 935,000 768,630 935,000 768,630 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.06 0.06 (0.02) (0.01) 

 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้                  

ของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 98,114 108,365 284,378 (18,275) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 935,000 768,630 935,000 768,630 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.10 0.14 0.30 (0.02) 
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11. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ                   
ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ี
รายงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส่วนงานพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์
ส่วนงาน 

ให้เช่าทรัพยสิ์น 
ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายได ้ 74,107 55,360 58,259 44,661 61,823 53,382 194,189 153,403 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 50,041 37,898 37,384 25,343 18,196 10,080 105,621 73,321 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
ดอกเบ้ียรับ       7,006 10,010 
รายไดอ่ื้น       210 31,091 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (2,040) (1,215) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (24,925) (22,692) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน       (1,741) (1,971) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (8,448) (4,078) 
ภาษีเงินได ้       (16,250) (14,349) 

ก าไรส าหรับงวด       59,433 70,117 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส่วนงานพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์
ส่วนงาน 

ให้เช่าทรัพยสิ์น 
ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค งบการเงินรวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายได ้ 148,727 208,324 114,722 88,767 123,002 104,277 386,451 401,368 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 101,358 133,665 72,877 51,303 37,086 20,059 211,321 205,027 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
ดอกเบ้ียรับ       15,887 24,275 
รายไดอ่ื้น       547 32,462 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (4,671) (4,258) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (55,656) (42,968) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน       (6,151) (6,328) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (19,935) (4,801) 
ภาษีเงินได ้       (28,635) (40,770) 

ก าไรส าหรับงวด       112,707 162,639 
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12. เงินปันผล 

 เงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ประกอบดว้ย  

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 140,250 0.15 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 140,250 0.15 

13. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

13.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 16 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภค (31 ธนัวาคม 2558: จ านวน 62 ลา้นบาท) 

13.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำระยะยำว 

บริษทัยอ่ยมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินให้กบัหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามโดยจะตอ้งจ่ายช าระ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเช่าพื้นท่ีตามระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาเช่าในอตัราค่าเช่าดงัน้ี 

- พื้นท่ีจ  านวน 241.04 เฮคแทร์ ในอตัรา 1,000 เหรียญสหรัฐต่อพื้นท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี และจะปรับเพิ่มข้ึนใน
อตัราร้อยละ 15 ทุกๆ 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549  

- พื้นท่ีจ  านวน 0.47 เฮคแทร์ ในอตัรา 58 ล้านเวียดนามด่งต่อพื้นท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก และ
หลงัจากนั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวยีดนาม 

- พื้นท่ีจ  านวน 140.75 เฮคแทร์ ในอตัรา 145 ลา้นเวียดนามด่งต่อพื้นท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก และ
หลงัจากนั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวยีดนาม 

- พื้นท่ีจ  านวน 67.97 เฮคแทร์ ในอตัรา 20.995 ล้านเวียดนามด่งต่อพื้นท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก 
และหลงัจากนั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวยีดนาม 

- พื้นท่ีจ  านวน 17.10 เฮคแทร์ ในอตัรา 36.225 ล้านเวียดนามด่งต่อพื้นท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก 
และหลงัจากนั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวยีดนาม 

- พื้นท่ีพาณิชยกรรมจ านวน 15.39 เฮคแทร์ ในอตัรา 750 ลา้นเวยีดนามด่งต่อพื้นท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 
ปีแรก และหลงัจากนั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวยีดนาม 

14. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 


	AUDITOR_REPORT
	Copy of FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

