
บริษัท อมตะ วี เอ็น จำ�กัด (มห�ชน)

AMATA VN 
WE KNOW BEST ABOUT VIETNAM

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559





ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม  

ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)



VISION 
MISSION

วิสัยทัศน์: 
ผู้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมชั้นนำาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
รวมถึงธุรกิจพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยในประเทศ
เวียดนาม

พันธกิจ:
สร้างศาสตร์แห่งศิลป์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือและยั่งยืน

ทุกธุรกิจต้องการสถานที่ในการลงทุนอย่างเป็นหลัก
แหล่ง ถ้าคุณกำาลังมองหาสถานที่ตั้งฐานการผลิตใน
ประเทศเวียดนาม อมตะ วีเอ็น มีคำาตอบให้คุณ  
เราคือผู้นำาด้านการพัฒนาและการจัดการเมือง
อุตสาหกรรมระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะสร้างให้อมตะ
เป็นฐานการผลิตในอุดมคติของนักลงทุน ที่เพียบ
พร้อมไปด้วยบริการทางธุรกิจมากมาย  
มีทีมสนับสนุนด้านธุรกิจและสิ่งอำานวยความสะดวก
สำาหรับการดำาเนินชีวิตที่สมบูรณ์พร้อม



CONTENT
02
สารจากประธานกรรมการ

04 
คณะกรรมการ

06 
ประวัติคณะกรรมการ

15 
นโยบายและภาพรวม 
การประกอบธุรกิจ

23
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

47
ปัจจัยความเสี่ยง

53 
ข้อมูลทั่วไป

56 
ผู้ถือหุ้น

112 
รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงาน 
ทางการเงินประจำาปี 2559

113 
รายงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

115 
รายงานของผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต

121 
งบการเงิน

159 
ประวัติผู้บริหาร

167 
รายละเอียดการดำารงตำาแหน่ง
ของผู้บริหารและ 
ผู้มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ  
ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

169 
รายละเอียดเกี่ยวกับ 
กรรมการของบริษัทย่อย

61 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

62
โครงสร้างการจัดการ

72 
การกำากับดูแลกิจการ

89 
ความรับผิดขอบต่อสังคม

90 
การควบคุมภายในและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง

94 
รายการระหว่างกัน

99 
ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

107
การวิเคราะห์และ 
คำาอธิบายของฝ่ายจัดการ



WE KNOW BEST ABOUT VIETNAM02 บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)

สารจากประธาน
คณะกรรมการ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

(ประธานกรรมการ)

...อมตะได้ดำาเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และมุ่งมั่น
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างต่อเนื่อง...
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ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งใหญ่ของพสกนิกรไทย 

เม่ือทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชจากประกาศส�านักพระราชวังวันท่ี 13 ตุลาคม 

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานอมตะ ขอมุ่งม่ันสบืสานพระ

ราชปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไป และขอน้อม

เกลา้นอ้มกระหมอ่มถวายพระพรชัยมงคลแดส่มเดจ็พระเจา้อยูหั่ว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

แม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างมากและ

บ่อยครัง้ในปี 2559 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนยังคงรกัษาระดบั

การเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากการลงทุนภาครัฐ การบริโภคใน

ประเทศ และการค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกท่ีเพิ่มขึ้น ในปี 

2560 นี้ อมตะจะยังคงด�าเนินกลยุทธ์ขยายการลงทุนสู่ภูมิภาค

อาเซียน พร้อมความมุ่งมั่นพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่ความเป็น

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งจะน�าความยั่งยืนมาสู่เศรษฐกิจ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ผา่นการใชพ้ลงังานสะอาด เทคโนโลยีข้ัน

สูง การให้บริการและด�าเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทและปรับตัวรับ

ความท้าทายในอนาคต

อมตะไดข้ยายการลงทุนอยา่งตอ่เนือ่งในปี 2559 ท่ีผา่นมา ความ

คืบหน้าของโครงการลงทุนท่ีส�าคัญ ได้แก่ Amata City Long 

Thanh Joint Stock Company ได้รับใบอนุญาตการลงทุนใน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค และ Amata Township Long 

Thanh Joint Stock Company ได้รับใบอนุญาตการลงทุนใน

โครงการเซอร์วิสซิตี้และโครงการพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย  

อมตะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมและด้วยหลักบรรษัทภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่าง

ย่ังยนืและผลประโยชนส์งูสดุแกผู่เ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยรวมถงึผูถ้อืหุ้น 

อมตะมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้น�าตลาดในภูมิภาค ร่วม

สร้างสรรค์ไปสู่ความเจริญในทุกด้าน และเติบโตสู่ความไพบูลย์

ร่วมกับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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คณะกรรมการ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
• ประธานกรรมการ

DR. HUYNH NGOC PHIEN
• รองประธานกรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นางสมหะทัย พานิชชีวะ
• กรรมการ
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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นายกัมพล ตติยกวี
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน

นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ
• กรรมการ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

MR. MATS ANDERS LUNDQVIST
• กรรมการ
• ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ

MR. LE CONG PHUNG 
• กรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ

นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์
• กรรมการ
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การศึกษา
• ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) วิทยาลัยแคลร์มอน

• ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

• ปริญญาเอกภูมิภาคตะวันออกกลางศึกษา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่ 122/2015

ประสบการณ์การทำางาน
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันพระปกเกล้า

• อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

• อาจารย์พิเศษประจ�าศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด

• เลขาธิการ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• ประธานกรรมการ  บมจ. สโตนวัน

• ประธาน The International Institute for Democracy and Electoral 

Assistance (IDEA)

• ประธานกรรมการ บจ. อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์)

• กรรมการที่ปรึกษา The Centre for Humanitarian Dialogue

• ธรรมศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประธาน สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (The Future Innovative 

Thailand Institute)

• ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทบางกอก เดคคอน จ�ากัด 

(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
• ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2559
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท  5/5 ครั้ง 

• ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ
•  1 ปี 5 เดือน 

การถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ
• ไม่มีคดีความที่ขัดต่อคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 

5 ปีที่ผ่านมา

• ไมม่กีารท�ารายการท่ีอาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบ

ปีที่ผ่านมา

ประวัติ
คณะกรรมการ

ประเภทของกรรมการ
• กรรมการอิสระ

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
• 11 สิงหาคม 2558

อายุ
• 67 ปี

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ประธานกรรมการ
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การศึกษา
• Bachelor’s degree of Science in Mathematical Education,  

Hue University, Vietnam

• Bachelor’s degree of Art in Mathematics, Faculty of Science,  

Hue University, Vietnam

• Master’s degree of Science in Water Resources Engineering,  

Asian Institute of Technology, Thailand

• Doctor’s degree of Technical Science in Water Resources Engineering, 

Asian Institute of Technology, Thailand

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่ 108/2014

ประสบการณ์การทำางาน
• กรรมการผู้จัดการ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• ประธานกรรมการ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company

• กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Ltd.

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
• ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2559
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง

• ประชุมผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ
•  4 ปี 4 เดือน 

การถือหุ้นในบริษัท
• 6,249,760 หุ้น (0.67%)

ข้อมูลอื่นๆ
• ไม่มีคดีความที่ขัดต่อคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 

5 ปีที่ผ่านมา

• ไมม่กีารท�ารายการท่ีอาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบ

ปีที่ผ่านมา

ประเภทของกรรมการ
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
• 30  สิงหาคม 2555

อายุ
• 73 ปี

DR. HUYNH NGOC PHIEN

รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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การศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ Kellogg School of Management, Northwestern, 

สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  University of Illinois at Urbana-Champaign, 

สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, University of Illinois at Urbana-

Champaign, สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

• หลักสูตร The Role of Chairman (RCM)

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

ประสบการณ์การทำางาน
• กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ไทยเรทติง้แอนด์อินฟอร์เมช่ันเซอร์วสิ จ�ากดั (ทรสิ)

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ประธานกรรมการ บมจ. ปริญสิริ

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• ประธานกรรมการ บจ. พันธวณิช

• กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
• ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2559
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง

• ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 1/2 ครั้ง

• ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ
•  4 ปี 4 เดือน 

การถือหุ้นในบริษัท
• 340,000 หุ้น (0.04%)

ข้อมูลอื่นๆ
• ไม่มีคดีความที่ขัดต่อคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 

5 ปีที่ผ่านมา

• ไมม่กีารท�ารายการท่ีอาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบ

ปีที่ผ่านมา

ประเภทของกรรมการ
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
• 30  สิงหาคม 2555

อายุ
• 67 ปี

ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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การศึกษา
• ปริญญาตรี ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ศศินทร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2008

ประสบการณ์การทำางาน
• ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) 

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• กรรมการ และ Chief Executive Officer,

 Amata City Bien Hoa Joint Stock Company

• กรรมการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท อมตะโฮลดิ้ง จ�ากัด

• President  Amata Asia Limited

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
• ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2559
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท  5/5 ครั้ง 

• ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ
•  4 ปี 4 เดือน 

การถือหุ้นในบริษัท
• 2,805,600หุ้น (0.30%) 

ข้อมูลอื่นๆ
• ไม่มีคดีความที่ขัดต่อคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 

5 ปีที่ผ่านมา

• ไมม่กีารท�ารายการท่ีอาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบ

ปีที่ผ่านมา

ประเภทของกรรมการ
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
• 30 สิงหาคม2555

อายุ
• 51 ปีี

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

• กรรมการ
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่น 100/2013

ประสบการณ์การทำางาน
• ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• กรรมการ Amata Global Ltd.

• กรรมการ บริษัท อมตะ อินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
• ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2559
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

• ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ
•  4 ปี 4 เดือน 

การถือหุ้นในบริษัท
• 340,000 หุ้น (0.04%)

ข้อมูลอื่นๆ
• ไม่มีคดีความที่ขัดต่อคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 

5 ปีที่ผ่านมา

• ไมม่กีารท�ารายการท่ีอาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบ

ปีที่ผ่านมา

ประเภทของกรรมการ
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
• 30 สิงหาคม 2555

อายุ
• 55 ปีี

นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์
กรรมการ
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การศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ University of Texas at Arlington

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP), รุ่นที่ 74/2549

• หลักสูตร RCL 5/2016; Risk Management Program for Corporate 

Leaders

ประสบการณ์การทำางาน
• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. พัทยาฟู๊ด อินดัสตรี้

• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อาหารสยาม

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

บมจ. เมืองไทยลีสซิ่ง

• กรรมการ, กรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. วีรีเทล

• กรรมการอิสระ บมจ. เพาเวอร์โซลูชั่นเทคโนโลยี

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• กรรมการ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company

• กรรมการ Amata City Long Thanh Joint Stock Company

• กรรมการ บริษัท อมตะ คินเดอร์เวิลด์ เอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
• ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2559
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

• ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

• ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ
•  2 ปี 5 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ
• ไม่มีคดีความที่ขัดต่อคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 

5 ปีที่ผ่านมา

• ไมม่กีารท�ารายการท่ีอาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบ

ปีที่ผ่านมา

ประเภทของกรรมการ
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
• 7 สิงหาคม 2557

อายุ
• 57 ปี

นายกัมพล ตติยกวี
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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การศึกษา
• ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจUniversity of Wisconsin at Madison, U.S.A

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP), รุ่นที่ 89/2007

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่ 56/2006

ประสบการณ์การทำางาน
• กรรมการบริหารธนาคารสินเอเซีย จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการตรวจสอบบรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อม

• กรรมการธนาคารออมสิน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• กรรมการบจ. พีแอนด์พี อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
• ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2559
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5ครั้ง

• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท 4/4 ครั้ง

• ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ
•  4 ปี 4 เดือน 

การถือหุ้นในบริษัท
• 240,000 หุ้น (0.04%)

ข้อมูลอื่นๆ
• ไม่มีคดีความที่ขัดต่อคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 

5 ปีที่ผ่านมา

• ไมม่กีารท�ารายการท่ีอาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบ

ปีที่ผ่านมา

ประเภทของกรรมการ
• กรรมการอิสระ

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
• 30 สิงหาคม 2555

อายุ
• 70 ปี

นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ
• กรรมการ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การศึกษา
• Bachelor’s degree, Vietnam Diplomatic Institute

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน
• Deputy Minister of Foreign Affairs

• Chairman of the National Commission of UNESCO in Vietnam

• Executive Chairman SOM APEC 2006

• Ambassador

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
• ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2559
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ
•  8 เดือน 

การถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ
• ไม่มีคดีความที่ขัดต่อคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 

5 ปีที่ผ่านมา

• ไมม่กีารท�ารายการท่ีอาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบ

ปีที่ผ่านมา

ประเภทของกรรมการ
• กรรมการอิสระ

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
• 11 พฤษภาคม 2559

อายุ
• 70 ปี

MR. LE CONG PHUNG 
• กรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ
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การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Stockholm School of Economics, Sweden

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่ 108/2014

ประสบการณ์การทำางาน
• กรรมการ บมจ. สแกนดิเนเวีย ลีสซิ่ง

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• กรรมการผู้จัดการ บจ. จัดหางาน แปซิฟิค 2000

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร Pacific 2000 (Singapore) International 

Recruitments Pte. Ltd.

• กรรมการ บจ. สไปคา

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
• ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2559
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

• ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

• ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ
•  4 ปี

การถือหุ้นในบริษัท
• 350,000 หุ้น (0.04%)

ข้อมูลอื่นๆ
• ไม่มีคดีความที่ขัดต่อคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 

5 ปีที่ผ่านมา

• ไมม่กีารท�ารายการท่ีอาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบ

ปีที่ผ่านมา

ประเภทของกรรมการ
• กรรมการอิสระ

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
• 14 ธันวาคม 2555

อายุ
• 71 ปี

 MR. MATS ANDERS LUNDQVIST
• กรรมการ
• ประธานกรรมการสรรหาและ 
 กำาหนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “อมตะ วีเอ็น”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2555 ใน

รูปบริษัทมหำชนจ�ำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบธุรกิจกำรลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยลงทุนในบริษัทท่ีมี

ธุรกิจหลักคือ กำรพัฒนำและประกอบกิจกำรนิคมอุตสำหกรรมและกิจกำรที่เกี่ยวเนื่อง พื้นที่พำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยในประเทศ

เวียดนำม ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และ ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 467,500,000 บำท และมีกำรลงทุนในบริษัทย่อย 3 

บริษัท คือ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (”ACBH”) (ชื่อเดิม Amata (Vietnam) Joint Stock Company) ในสัดส่วน 

ร้อยละ 89.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช�ำระแล้ว Amata City Long Thanh Joint Stock Company (“ACLT”) โดยเป็นกำรร่วม

ทุนระหว่ำงบริษัทฯ และ ACBH ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 35 และร้อยละ 65 ตำมล�ำดับ และ Amata Township Long Thanh Joint 

Stock Company (“ATLT”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช�ำระแล้ว 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ประกอบกิจกำรเป็นแห่งแรก ได้แก่ ACBH โดยประกอบธุรกิจพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในประเทศเวียดนำม

และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจำก Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) ซึ่งเป็นหน่วยงำนก�ำกับดูแลนิคม

อุตสำหกรรมในจงัหวัดดองไน ให้ด�ำเนนิกำรประกอบธรุกจินคิมอุตสำหกรรม บนพืน้ท่ีโครงกำรรวมท้ังสิน้ 700 เฮกแตร์ หรอื 4,375 ไร่ 

โดยใช้ชื่อโครงกำรว่ำ “Amata City (Bien Hoa)” ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกทำงหลวงสำย 1 และสำย 15 ต�ำบลลองบินห์ เมืองเบียนหัว จังหวัด

ดองไน ประเทศเวียดนำม ท้ังนี ้ทำงหลวงสำย 1 เป็นทำงหลวงสำยหลกัของประเทศเวยีดนำมซ่ึงเช่ือมระหว่ำงใต้สดุจนถงึเหนอืสดุของ

ประเทศ และตดัผ่ำนเมอืงส�ำคญัต่ำงๆ เช่น นครโฮจมิินห์ เมอืงเบียนหัว และกรงุฮำนอย ในขณะท่ีทำงหลวงสำย 15 เป็นทำงหลวงซ่ึง

ไปเช่ือมกบัทำงหลวงสำย 51 ซ่ึงเช่ือมตรงไปสูท่่ำเรอื Cai Mep และท่ำเรอื Vung Tau ซ่ึงเป็นท่ำเรอืน�ำ้ลกึท่ีส�ำคญัของประเทศเวยีดนำม

ACBH ได้รับกำรจัดสรรที่ดินเช่ำจำก Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) เป็นระยะเวลำ 50 ปี เพื่อให้ ACBH ด�ำเนินกำร

พฒันำท่ีดนิพร้อมท้ังโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณปูโภค รวมถงึสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้บรกิำรแก่ผูป้ระกอบกำรท่ีเข้ำมำ

ลงทุนตัง้โรงงำนในเขตนคิมอุตสำหกรรมของ ACBH ท้ังนี ้ACBH มกีำรให้บรกิำรท้ังกำรให้เช่ำท่ีดนิท่ีพฒันำแล้วเสรจ็เพือ่ให้ผูป้ระกอบ

กำรโรงงำนอุตสำหกรรมเข้ำมำลงทุนสร้ำงโรงงำน และกำรพฒันำโรงงำนส�ำเรจ็รปูเพือ่ขำยและให้เช่ำส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรท่ีต้องกำร

ควำมรวดเร็วและสะดวกสบำย หรือมิต้องกำรใช้เงินลงทุนที่สูงในกำรลงทุนในที่ดินและโรงงำนในระยะแรก

นอกจำกนี้ ACBH ยังได้รับอนุมัติจำก People’s Committee of Dong Nai Province ซึ่งเป็นหน่วยงำนก�ำกับดูแลจังหวัดดองไน 

ให้ประกอบธุรกิจกำรพัฒนำท่ีดินเพื่อจัดสรรให้แก่โครงกำรพำณิชยกรรมและโครงกำรท่ีอยู่อำศัย ในพื้นที่ 19.07 เฮกแตร์ จำก

พื้นที่โครงกำรรวม 700 เฮกแตร์ โดยใช้ชื่อโครงกำรว่ำ Amata Commercial Complex ซึ่งที่ดินที่ ACBH ได้จัดสรรไว้ส�ำหรับเขต 

พำณชิยกรรมและเขตท่ีอยู่อำศยันัน้ อยู่บรเิวณทำงเข้ำนคิม Amata Ciy (Bien Hoa) โดยอยู่ตดิกบัถนนทำงหลวงหมำยเลข 1 นอกจำก

นี้ ACBH ยังได้มีกำรสร้ำงอำคำรส�ำนักงำนในพื้นที่ของ Amata Commercial Complex เพื่อประกอบธุรกิจอำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำ

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอีกทำงหนึ่ง

ด้วยคุณภำพของนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH ที่เป็นเลิศ โครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภคที่มีคุณภำพสูงและได้มำตรฐำนสำกล 

กอปรกับกำรน�ำแนวคิดของ “Perfect Smart City” ซึ่งมุ่งเน้นกำรสร้ำงสรรค์นิคมอุตสำหกรรมไปสู่เมืองที่พร้อมสรรพ พร้อมด้วย

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ และสภำพแวดล้อมท่ีเป็นมิตร ท่ีผ่ำนมำ ACBH จึงได้รับกำรยกย่องจำกท้ังลูกค้ำของบริษัทและจำก 

หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรต่ำงๆ ให้เป็นนิคมอุตสำหกรรมชั้นน�ำอันดับต้นๆ ของประเทศเวียดนำม ซึ่งสำมำรถแสดงให้เห็นได้จำก

รำงวัลและประกำศนียบัตรต่ำงๆ ในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ ดังเช่น

นโยบาย
และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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Vietnam Golden Brand Award : 2550

Anti-counterfeiting and Trademark Protection of Vietnam

Top 100 Leading Brand Names in Vietnam  : 2551

Association for Science and Technology

Award for Excellent Enterprise in Dong Nai  : 2553

People’s Committee of Dong Nai Province

First Class Industrial Park Award  : 2553

Dong Nai Industrial Zone Labor Union

Golden Dragon Award : Best Services for Industrial Zones : 2550 - 2555

Vietnam Economic Times

ส่วนบรษัิทย่อยอีกสองแห่งได้แก่ ACLT และ ATLT จดัตัง้ข้ึนเมือ่ 25 มิถนุำยน 2558 และ 1 กนัยำยน 2559 ตำมล�ำดบั ได้รบัใบรบัรอง

กำรลงทุน (Investment Certificate) ส�ำหรับพัฒนำโครงกำรท่ีเมือง Long Thanh โดยได้รบักำรอนมุตัิใบรบัรองกำรลงทุน (Investment 

Certificate) เพือ่เข้ำพฒันำโครงกำรท้ังหมด 3 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรนคิมอตุสำหกรรม High Tech พืน้ท่ี 410 เฮกแตร์ (2,562 ไร่) 

โครงกำรเซอร์วิส ซิตี้ (Service City) พื้นที่ 107 เฮกแตร์ (669 ไร่) ภำยใต้ ACLT ส่วนอีกโครงกำรได้แก่โครงกำรพื้นที่ที่อยู่อำศัยและ 

พำณิชยกรรมภำยใต้ ATLT พื้นที่ 753 เฮกแตร์ (4,706 ไร่)

ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเม่ือวันที่ 30 สิงหำคม 2555 ในรูปบริษัทมหำชนจ�ำกัดมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบธุรกิจกำร

ลงทุนในบรษัิทอืน่ (Holding Company) โดยมธีรุกจิหลกัคอื กำรพฒันำและประกอบกจิกำรเมอืงอตุสำหกรรมและกจิกำรท่ีเกีย่วเนือ่ง 

พืน้ท่ีพำณชิยกรรมและท่ีอยู่อำศยัในประเทศเวียดนำม ซึง่ปัจจบัุนด�ำเนนิธรุกจิโดยบรษัิทย่อย 1 บรษัิท คอื ACBH โดยบรษัิทฯ ถอืหุ้น 

ในสัดส่วนร้อยละ 89.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช�ำระแล้วปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 

467,500,000บำท

ACBH ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันท่ี 31 ธันวำคม 2537 โดยจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยเวียดนำมในรูปแบบของบริษัทร่วมทุน 

(Joint Venture Company) ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่แรก 17,000,000 เหรยีญสหรฐั เพือ่ประกอบธรุกจิกำรพฒันำนคิมอุตสำหกรรมใน

เมืองเบียนหัว ภำยใต้ชื่อนิคม Amata City (Bien Hoa) โดยเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงกลุ่มนักลงทุนไทยซึ่งประกอบด้วย บริษัท อมตะ 

คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน) (“อมตะ คอร์ป”) เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วนร้อยละ 55.30 และพันธมิตรทำงธุรกิจของ อมตะ คอร์ป 

รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 14.70 (“กลุ่มนักลงทุนไทย”) และ Sonadezi Corporation (“Sonadezi”) ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ทั้งนี้ 

Sonadezi เป็นรัฐวิสำหกิจซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นโดยมติของ People’s Committee of Dong Nai Province ทั้งนี้ Sonadezi ประกอบธุรกิจ

หลักคือกำรลงทุนในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในจังหวัดดองไน ประเทศเวียดนำม รวมถึงกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรม และ 

กำรพฒันำท่ีดนิเพ่ือท่ีอยู่อำศยั นอกจำกนี ้Sonadezi ยงัมีกำรลงทุนในกำรผลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้ประปำในจงัหวดัดองไน รวมถงึบรกิำร

อื่นๆ เช่น กำรบริหำรท่ำเรือ และกำรบริหำรจัดกำรของเสียเป็นต้น
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ต่อมำ ACBH ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถอืหุ้นโดยมกีำรซ้ือขำยหุ้นระหว่ำง อมตะ คอร์ปและกลุม่นกัลงทุนไทยบำงกลุม่ และในปี 2552 

ACBH ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 17,000,000 เหรียญสหรัฐ เป็น 20,400,000 เหรียญสหรัฐเพื่อขยำยไปด�ำเนินธุรกิจพัฒนำที่ดิน

เพื่อกำรพำณิชย์และที่อยู่อำศัยในบริเวณพื้นที่ด้ำนหน้ำของนิคมอุตสำหกรรม จึงเป็นผลให้ อมตะ คอร์ป และบริษัทย่อยซึ่ง อมตะ 

คอร์ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน คือ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ำกัด (“อมตะ วอเตอร์”) และ Amata Asia Ltd. (“อมตะ 

เอเชีย”) (เดิมชื่อ Amata Hong Kong Ltd.) ถือหุ้นทำงตรงและทำงอ้อมใน ACBH รวมร้อยละ 62.88 และกลุ่มนักลงทุนไทยจ�ำนวน 

9 รำย รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 7.22 

ในเดือนกันยำยนปี 2555 ACBH ได้ท�ำกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นโดย อมตะ คอร์ปและบริษัทย่อยและกลุ่มนักลงทุนไทยซึ่งถือหุ้น

อยู่ใน ACBH รวมกันร้อยละ 70.00 ได้ท�ำกำรขำยหุ้นร้อยละ 69.99 ใน ACBH ให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ท�ำกำรช�ำระรำคำด้วย

หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Share Swap) จึงส่งผลให้บริษัทฯ กลำยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ACBH โดยถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 69.99 

และขณะเดยีวกนั อมตะ คอร์ป และบริษัทย่อย และกลุม่นกัลงทุนไทยนัน้กลำยเป็นผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ แทน นอกจำกนี ้อมตะ คอร์ป 

ได้เข้ำซ้ือหุ้นท้ังหมดท่ีอมตะ วอเตอร์ ถอือยู่ในบรษัิทฯ ภำยหลงัจำกกำรท�ำ Share Swap ท้ังนีภ้ำยหลงักำรปรบัโครงสร้ำงแล้วจงึมีผล

ให้ อมตะ คอร์ปและอมตะ เอเชีย ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมร้อยละ 89.83 และกลุ่มนักลงทุนไทยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 10.17

ทั้งนี้ เนื่องจำก อมตะ คอร์ป ได้เล็งเห็นถึงศักยภำพกำรเติบโตของธุรกิจนิคมอุตสำหกรรมในประเทศเวียดนำม อมตะ คอร์ป จึงมี 

นโยบำยท่ีจะน�ำหุ้นสำมัญของบรษัิทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (Spin-off) เพือ่ให้บรษัิทฯ สำมำรถหำแหล่ง

เงนิทุนเพือ่กำรขยำยธรุกจิได้ด้วยตนเอง และเป็นกำรลดภำระท่ีจะต้องพึง่แหล่งเงนิทุนจำก อมตะ คอร์ป โดยได้รบักำรอนมุตัจิำกคณะ

กรรมกำรของ อมตะ คอร์ป ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของ อมตะ คอร์ป ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2555 แล้ว

ในเดอืนมกรำคม 2556 อมตะ คอร์ป ได้มมีตอินมุตัิให้อมตะ เอเชีย ขำยหุ้นท่ีถอืในบรษัิทฯ จ�ำนวนร้อยละ 1.50 ในรำคำเท่ำกบัมูลค่ำ

ที่ตรำไว้ ให้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของอมตะ คอร์ป บริษัทฯ และ ACBH เพื่อเป็นกำรแรงจูงใจในกำรท�ำงำน รวมถึง

เป็นกำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมในกำรเป็นเจ้ำของท�ำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น อีกท้ังยังเป็นกำรรักษำบุคลำกรท่ีมี

ควำมรูค้วำมสำมำรถให้ท�ำงำนกบักลุม่บรษัิทฯ ในระยะยำวอกีด้วย ท้ังนีภ้ำยหลงักำรขำยหุ้นในครัง้นี ้มผีลให้ อมตะ คอร์ปและอมตะ 

เอเชีย ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมร้อยละ 88.33 กลุ่มนักลงทุนไทยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 10.17 และกลุ่มกรรมกำร ผู้บริหำรและ

พนักงำนของอมตะ คอร์ป บริษัทฯ และ ACBH ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 1.50

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

ธันวำคม 2537 • ACBH จดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทภำยใต้ช่ือ Joint Venture Corporation for the Development of 

Long Binh Modern Industrial Park ในรูปแบบของบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) 

ตำมใบรับรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ลงวันที่ 31 ธันวำคม 2537 โดย ACBH ได้

รับอนมุตัิให้ประกอบธรุกจิพฒันำนคิมอุตสำหกรรม ในพืน้ท่ี 100 เฮกแตร์ (ไม่รวมพืน้ท่ีส�ำหรบั

ถนนและโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ)

กันยำยน2539 • ACBH ได้ลงทุนใน Amata Power (Bien Hoa) Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 เพื่อด�ำเนินธุรกิจ

กำรผลิตไฟฟ้ำและรับซื้อไฟฟ้ำจำก Vietnam Electricity (EVN) เพื่อจ�ำหน่ำยต่อให้แก่โรงงำน

อุตสำหกรรมในนิคม Amata City (Bien Hoa)

พฤษภำคม 2550 • ACBH จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ในรูปแบบของ Limited Liability Company เพื่อประกอบ

กิจกำรภำยใต้กฎหมำย Enterprise Law และ Investment Lawและได้ท�ำกำรเปลี่ยนชื่อเป็น 

Amata (Vietnam) Co., Ltd. 

• โครงกำร Amata City (Bien Hoa) ได้รบัอนมุตัพ้ืินท่ีนคิมอตุสำหกรรมเพิม่เตมิส�ำหรบัโครงกำร

ระยะที่ 1 และ 2 รวมพื้นที่โครงกำรทั้งสิ้นเป็น 361.98 เฮกแตร์
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สิงหำคม 2550 • ACBH ได้รับใบรับรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ส�ำหรับโครงกำร Amata 

Commercial Complexโดยได้รับอนุมัติพื้นที่โครงกำรทั้งหมด 19.07 เฮกแตร์ 

• ACBH เพิม่ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 3,400,000 เหรยีญสหรฐัรวมท้ังหมดเป็น 20,400,000 เหรยีญ

สหรัฐ

กุมภำพันธ์ 2551 • โครงกำร Amata City (Bien Hoa) ได้รบัอนมุตัพ้ืินท่ีนคิมอตุสำหกรรมเพิม่เตมิส�ำหรบัโครงกำร

ระยะที่ 2 รวมพื้นที่โครงกำรทั้งสิ้นเป็น 494.68 เฮกแตร์

เมษำยน 2552 • ACBH แปลงสภำพเป็น Joint Stock Company และเปลี่ยนชื่อเป็น Amata (Vietnam) Joint 

Stock Company 

กันยำยน 2554 • โครงกำร Amata City (Bien Hoa) ได้รบัอนมุตัพ้ืินท่ีนคิมอตุสำหกรรมเพิม่เตมิส�ำหรบัโครงกำร

ระยะที่ 3 รวมพื้นที่โครงกำรทั้งสิ้นเป็น 513.01 เฮกแตร์

สิงหำคม 2555 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2555 

ในรูปบริษัทมหำชนจ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 15,000 บำท

กันยำยน 2555 • ACBH ท�ำกำรปรับโครงสร้ำงผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ เข้ำซื้อหุ้นเกือบท้ังหมดจำก อมตะ คอร์ป 

และบริษัทย่อย และกลุ่มนักลงทุนไทย รวมร้อยละ 69.99 โดยช�ำระรำคำเป็นหุ้นสำมัญเพ่ิม

ทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 384,315,000 บำท แบ่งเป็น 

38,431,500 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท

ธันวำคม2555 • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 384,315,000 บำทเป็น 460,000,000 บำท พร้อม

กับเปลี่ยนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมัญจำกหุ้นละ 10.00 บำทเป็นหุ้นละ 0.50 บำท 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนต่อประชำชนท่ัวไปและเข้ำจดทะเบียนใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพ่ือเสนอขำยต่อกรรมกำรและพนักงำนของบริษัทและ

บริษัทย่อย รวมถึงเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ�ำกัด

• คณะกรรมกำรของ อมตะ คอร์ป ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของ อมตะ คอร์ป ครั้งที่ 

7/2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2555 มีมติอนุมัติให้น�ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียน

ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin-off) 

มกรำคม 2556 • คณะกรรมกำรของ อมตะ คอร์ป ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของ อมตะ คอร์ป ครั้งที่ 

1/2556 เม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม 2556 อนมุตัใิห้บรษัิทฯ ยกเลกิกำรจดัสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนจ�ำนวน 

11,537,600 หุ้นเพ่ือเสนอขำยต่อกรรมกำรและพนกังำนของบรษัิทและบรษัิทย่อย รวมถงึเสนอ

ขำยแก่บุคคลในวงจ�ำกดัและให้อมตะ เอเชียขำยหุ้นในอมตะ วเีอ็น จ�ำนวน 11,537,600 หุ้น คดิ

เป็นร้อยละ 1.50ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช�ำระแล้ว มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ในรำคำ

หุน้ละ 0.50 บำท รวมมลูค่ำทัง้สิ้น 5,768,800 บำท ให้แกบ่คุคลในวงจ�ำกดั ซึง่ได้แก่ กรรมกำร  

ผู้บริหำรและพนักงำนของอมตะ คอร์ปบริษัทฯ และ ACBH
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พฤษจิกำยน 2557 • บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตัดหุ้นท่ียังไม่ได้จ�ำหน่ำยของบริษัทฯ ออกไปจำกเดิมทุนจด

ทะเบียน 460,000,000 บำท เป็น 384,315,000 บำทและเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก

จ�ำนวน 83,185,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิ 384,315,000 บำท เป็นจ�ำนวน 467,500,000 

บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 935,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 

บำทเพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

• คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของ อมตะ วีเอ็น ครั้งที่ 4/2557 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2558 อนุมติกำรพิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำประมูลรำคำ (Bidding) เพื่อ

ซื้อหุ้นของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศ

เวียดนำมจำกผู้ถือหุ้นได้แก่ Sonadezi

พฤษภำคม 2558 • บริษัทฯ ได้เข้ำซื้อหุ้นของ Sonadezi ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วและ

ด�ำเนินกำรจดทะเบียนกับหน่วยงำนรำชกำรแล้วเสร็จในวันท่ี 30 มิถุนำยน 2558ซ่ึงกำรท�ำ

ธุรกรรมครั้งนี้ท�ำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน ACBH ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจด

ทะเบียนที่ช�ำระแล้ว

กรกฏำคม 2558 • Amata City Long Thanh Joint Stock Company จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 

2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,213,305.2 ล้ำนด่งมลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10,000ด่ง ซ่ึงเป็นกำรร่วม

ทนุระหว่ำงบริษัทฯ และ ACBH ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 35 และร้อยละ 65 ตำมล�ำดับ เพื่อ

พัฒนำโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมและโครงกำร พำณิชยกรรมภำยใต้ช่ือ Amata City Long 

Thanh และ Amata Service City Long Thanh ในเมือง Long Thanh จังหวัด Dong Nai

ตุลำคม 2558 • บริษัทฯ ได้มีมติเพิ่มทุนใน Amata City Long Thanh Joint Stock Company เพื่อลงทุนเพิ่ม

เติมในโครงกำร Amata Service City Long Thanh ในเมือง Long Thanh จังหวัด Dong Nai 

ดังกล่ำว ซึ่งจะท�ำให้ทุนจดทะเบียนภำยหลังกำรเพิ่มทุนเป็นจ�ำนวน 1,494,328.0 ล้ำนด่ง

ธันวำคม 2558 • คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัหุ้นสำมญัของบรษัิทฯ เป็นหลกัทรพัย์จด

ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวำคม 2558

มีนำคม 2559 • ACLT ได้รบัใบรบัรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ส�ำหรบัโครงกำรเซอร์วซิซติี ้(Service 

City Long Thanh) พื้นที่ 55.4 เฮกเตอร์ เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2559

พฤษภำคม 2559 • ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2559 มีมติให้บริษัทฯ 

ยื่นขอใบอนุญำตกำรลงทุนโครงกำร อมตะ ซิตี้ ฮำลอง (Amata City Halong) บนพื้นที่ 709 

เฮกเตอร์ บริเวณ Song Khoai จังหวัด Quang Ninh

กรกฎำคม 2559 • บริษัทฯ ได้รับใบรับรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ส�ำหรับโครงกำรทำวน์ชิฟ 

(Township Long Thanh) พื้นที่ 753 เฮกเตอร์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2559

กันยำยน 2559 • Amata Township Long Thanh Joint Stock Company จดทะเบียนจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 1 

กันยำยน 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 204,000 ล้ำนด่งมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10,000 ด่ง โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อพัฒนำโครงกำรพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย ในเมือง Long 

Thanh จังหวัด Dong Nai

พฤศจิกำยน 2559 • ACLT ได้รบัใบรบัรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ส�ำหรบัโครงกำรเซอร์วซิซติี ้(Service 

City Long Thanh) พื้นที่ 51.9 เฮกเตอร์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2559

ธันวำคม 2559 • Amata (Vietnam) Joint Stock Company เปลี่ยนชื่อเป็น Amata City Bien Hoa Joint Stock 

Company  
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ ปัจจุบัน สำมำรถสรุปได้ดังนี้

อมตะ เอเซียอมตะ วอเตอร์

อมตะ วีเอ็น

Sonadezi

Amata City  
Long Thanh

Amata Power  
(Bien Hoa)

Amata Township  

Long Thanh

อมตะ คอร์ป

Amata City  
Bien Hoa

100% 100%

37.0%

89.99%

10%

100%

65%35%

100 หุ้น 

0.0003%

10%

36.2%
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
อมตะ คอร์ป

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน อมตะ วีเอ็น โดยอมตะ คอร์ป และบริษัทย่อยของอมตะ คอร์ป (นอกเหนือจำกบริษัทฯ) ปัจจุบันประกอบธุรกิจ

กำรพฒันำนคิมอตุสำหกรรมในประเทศไทยและธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่ง ท้ังนี ้หำกในอนำคตกลุม่อมตะจะมกีำรขยำยธรุกจิไปยงัประเทศอ่ืน

นอกเหนือจำกประเทศเวียดนำม อมตะ คอร์ป และ/หรือบริษัทย่อยของอมตะ คอร์ป (นอกเหนือจำกบริษัทฯ) จะเป็นผู้เข้ำไปลงทุน 

โดยอมตะ คอร์ปไม่มีนโยบำยเข้ำไปประกอบธุรกิจแข่งขันในประเทศเวียดนำม ด้วยตัวเอง หรือ โดยบริษัทย่อยอื่น

อมตะ วีเอ็น

เป็นบริษัทย่อยของ อมตะคอร์ป ซึ่งประกอบธุรกิจกำรลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบำย

กำรลงทุนในบรษัิทท่ีมโีครงกำรพัฒนำนคิมอตุสำหกรรมและโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ในประเทศเวยีดนำม โดยมไิด้จ�ำกดัอยู่ใน

จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทที่มีโครงกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมและโครงกำร

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์นอกเหนือจำกในประเทศเวียดนำมแต่อย่ำงใด

Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (“ACBH”)

เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ซ่ึงถอืหุ้นโดยบรษัิทฯ และ Sonadezi ซ่ึงเป็นรฐัวสิำหกจิของจงัหวดัดองไนท่ีมุ่งเน้นกำรลงทุนในโครงกำร

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์และนิคมอุตสำหกรรมในจังหวัดดองไนเป็นหลัก ในสัดส่วน 89.99% และ 10% ตำมล�ำดับโดย ณ ปัจจุบัน 

ACBH จึงมีนโยบำยท่ีจะด�ำเนินธุรกิจกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในเมือง  

Bien Hoa จังหวัด Dong Nai เป็นหลัก ซึ่งรวมถึงโครงกำร Amata City (Bien Hoa) และ Amata Commercial Complex ปัจจุบัน 

และรวมถึงส่วนขยำยในอนำคต

Amata City Long Thanh Joint Stock Company (“ACLT”)

เป็นบริษัย่อยของบริษัทฯ โดยเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ และ ACBH ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำโครงกำรนิคม

อุตสำหกรรมภำยใต้ชื่อ Amata City Long Thanh ในเมือง Long Thanh จังหวัด Dong Nai บนพื้นที่ประมำณ 410 เฮกแตร์ หรือ 

2,562.5 ไร่ และโครงกำรพำณิชยกรรมภำยใต้ชื่อ Amata Service City Long Thanh ในเมือง Long Thanh จังหวัด Dong Nai  

บนพื้นที่ประมำณ 107 เฮกแตร์ หรือ 668.8 ไร่ ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงกำรทั้งสองอยู่ในระหว่ำงกระบวนกำรเวนคืนที่ดินจำกรัฐบำล

และพัฒนำสำธำรณูปโภค

Amata Township Thanh Joint Stock Company (“ACLT”)

เป็นบริษัย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยและ

พำณิชยกรรมภำยใต้ชื่อ Amata Township Long Thanh ในเมือง Long Thanh จังหวัด Dong Nai บนพื้นที่ประมำณ 753 เฮกแตร์ 

หรือ 4,706.3 ไร่ ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงกำรทั้งสองอยู่ในระหว่ำงกระบวนกำรเวนคืนที่ดินจำกรัฐบำลและพัฒนำสำธำรณูปโภค
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การพิจารณาขนาดของบริษัทในการขออนุญาตเข้าจดทะเบียนในลักษณะ Holding Company

เนือ่งจำกบรษัิทฯ ประกอบธรุกจิกำรลงทุนในบรษัิทอืน่ (Holding Company) ดงันัน้ บรษัิทฯ จ�ำเป็นต้องพจิำรณำคณุสมบัตติำมเกณฑ์

กำรออกและเสนอขำยหุ้นใหม่ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้

เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 และประกำศส�ำนักงำน ก.ล.ต. ที่ ส.จ. 20/2555 เรื่อง กำรพิจำรณำขนำด

ของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรอนุญำตให้บริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เสนอขำยหุ้นท่ี

ออกใหม่ ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2555 รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่ำ “ประกำศ Holding Company”) ซึ่งก�ำหนดให้

บริษัทที่จะเข้ำจดทะเบียนในลักษณะ Holding Company มีคุณสมบัติตำมประกำศ Holding Company ซึ่งเมื่อค�ำนวณแล้ว บริษัทฯ 

มีคุณสมบัติตำมประกำศทุกประกำร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อก�ำหนดตำมประกำศ 
Holding Company

คุณสมบัติของบริษัทฯ

ขนาดบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ

(สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ หัก เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื่น)

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

>ร้อยละ 25.0 ร้อยละ 98.7

ขนาดบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ

(สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ หัก เงินลงทุนในบริษัทอื่น)

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

>ร้อยละ 75.0 ร้อยละ 98.7

ขนาดบริษัทอื่นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ

(เงินลงทุนในบริษัทอื่น)

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

<ร้อยละ 25.0 ร้อยละ 1.3

หมำยเหตุ: ค�ำนวณจำกงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โดยเงินลงทุนในบริษัทอื่น คือ เงินลงทุนใน Amata Power  

(Bien Hoa) Ltd. (71.8 ล้ำนบำท)

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
เป้ำหมำยกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ คอืกำรเป็นผูพ้ฒันำและบรหิำรเมอืงนคิมอุตสำหกรรมช้ันน�ำในประเทศเวยีดนำม โดยบรษัิทฯ 

มุ่งมั่นที่จะรักษำคุณภำพของนิคมอุตสำหกรรมของบริษัทฯ ที่มีควำมทันสมัยและได้มำตรฐำนระดับสำกล และมีคุณภำพสูง รวมถึง 

กำรให้บรกิำรอย่ำงครบวงจร เพือ่ให้นคิมอุตสำหกรรมของบรษัิทฯ เป็นทำงเลอืกอันดบัต้นๆ ของผูป้ระกอบกำรโรงงำนช้ันน�ำต่ำงๆ และ

ท�ำให้บรษัิทฯ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ลกูค้ำได้ นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยงัมเีป้ำหมำยท่ีจะขยำยพืน้ท่ีนคิมอตุสำหกรรมของบรษัิทฯ 

อย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรโรงงำนชั้นน�ำที่ต้องกำรเข้ำมำลงทุนในประเทศเวียดนำม และเพื่อเป็นกำร

สร้ำงรำยได้ที่ต่อเนื่องของบริษัทฯ

ท้ังนี ้นอกเหนอืจำกกำรพัฒนำนคิมอุตสำหกรรมให้ได้มำตรฐำนระดบัสำกลและมคีณุภำพสงูแล้ว บรษัิทฯ ยังค�ำนงึถงึควำมรบัผดิชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมภำยใต้แนวคิด “Perfect Smart City” ซึ่งท�ำให้โรงงำนและ

ชุมชนสำมำรถอยู่ร่วมกนัได้อย่ำงมคีวำมสขุ เพ่ือพัฒนำนคิมอุตสำหกรรมสูเ่มืองท่ีพร้อมสรรพ และมีกำรบรหิำรทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ

นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ โดยบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ  

สูค่วำมเป็นสำกล เน้นกำรบริหำรงำนด้วยหลกัธรรมำภบิำลท่ีดดี�ำเนนิธรุกจิท่ีควบคูก่บัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และปฏบัิตต่ิอผูมี้ส่วน

ได้เสียอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน เพื่อเป้ำหมำยในกำรมุ่งสร้ำงควำมมั่งคั่งและมูลค่ำในระยะยำวให้แก่ผู้ถือหุ้น
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกำรลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลักคือ กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมในประเทศ

เวียดนำมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน ด�ำเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ ACBH ACLT and ATLT 

Amata City Bien Hoa Joint Stock Company

ACBH ประกอบธุรกิจพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องในประเทศเวียดนำม โดย ACBH เป็นผู้พัฒนำท่ีดินพร้อม

ท้ังโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค รวมท้ังสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้บริกำรแก่ผู ้ประกอบกำรท่ีเข้ำมำลงทุน 

ตั้งโรงงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH นอกจำกนี้ ACBH ยังมีกำรประกอบธุรกิจกำรพัฒนำที่ดินเพื่อจัดสรรให้แก่โครงกำร 

พำณิชยกรรมและโครงกำรที่อยู่อำศัยในเขตบริเวณนิคมอุตสำหกรรมเพื่อเกื้อหนุนกับธุรกิจนิคมอุตสำหกรรมของบริษัท และเพื่อยก

ระดับนิคมอุตสำหกรรมของบริษัทให้เป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบตำมแนวคิด “Perfect Smart City”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนิคมอุตสำหกรรมที่เริ่มด�ำเนินกำรเพียงแห่งเดียว คือ นิคม Amata City (Bien Hoa) ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

31 ธนัวำคม 2537 โดย Amata City (Bien Hoa) มีพืน้ท่ีรวมของโครงกำรท่ีได้รบักำรจดัสรรจำกรฐับำลท้ังหมดประมำณ 700 เฮกแตร์ 

หรือ 4,375 ไร่ ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกทำงหลวงสำย 1 และสำย 15 ต�ำบลลองบินห์ เมือง Bien Hoa จังหวัดดองไน ประเทศเวียดนำม ทั้งนี้ 

Amata City (Bien Hoa) ตัง้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมคีวำมเหมำะสมต่อกำรตัง้โรงงำนอตุสำหกรรมอย่ำงมำกเนือ่งจำกอยู่ในใจกลำงเขตเศรษฐกจิ

กำรค้ำของภำคใต้ของประเทศเวียดนำม และมีเครือข่ำยคมนำคมขนส่งทำงบกท่ีเช่ือมต่อกบัถนนสำยส�ำคญัอ่ืนๆ ของประเทศ รวมท้ัง

ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับท่ำเรือน�้ำลึกที่ส�ำคัญของประเทศ อำทิ ท่ำเรือไซ่ง่อน ท่ำเรือ Cai Mep และท่ำเรือ Vung Tau เป็นต้น อีกทั้งตั้งอยู่

ใกล้กบัสนำมบิน Tan Son Nhat International Airport ซ่ึงเป็นสนำมบินนำนำชำตท่ีิใหญ่ท่ีสดุของประเทศในขณะนี ้นอกจำกนี ้Amata 

City (Bien Hoa) ยังตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส�ำคัญที่สุดของประเทศและเมือง Bien Hoa ซึ่ง

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดดองไน โดยมีระยะห่ำงจำกเมืองดังกล่ำวเพียงประมำณ 30 กิโลเมตรและ 5 กิโลเมตรตำมล�ำดับ โดยสถำน

ที่ตั้งถือของ Amata City (Bien Hoa) ยังถือเป็นปัจจัยซึ่งเอื้อต่อกำรหำแรงงำนที่มีคุณภำพและพนักงำนที่มีกำรทักษะขั้นสูงอีกด้วย

แผนที่ประเทศเวียดนาม ต�าแหน่ง Amata City (Bien Hoa)
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ระยะห่างระหว่าง Amata City (Bien Hoa) และสถานที่ส�าคัญ

นอกจำกจุดเด่นในด้ำนที่ตั้งแล้ว Amata City (Bien Hoa) ยังมีจุดเด่นทีส่�ำคัญคือเป็นนิคมอุตสำหกรรมที่มีคุณภำพระดับสูงทัง้ในส่วน

โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค แหล่งพลังงำนและน�้ำที่มีควำมมั่นคงสูง สภำพแวดล้อมที่มีคุณภำพ รวมถึงกำรบริกำรที่

ได้มำตรฐำนสำกล 

Amata City (Bien Hoa) ได้รับกำรจัดสรรพื้นที่ทั้งหมดประมำณ 700.0 เฮกแตร์ หรือ 4,375 ไร่ ส�ำหรับพัฒนำโครงกำร ซึ่งประกอบ

ด้วยพื้นที่ในเขตนิคมอุตสำหกรรม และพื้นที่ในเขตพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยภำยใต้ชื่อโครงกำร Amata Commercial Complex 

โดยในแต่ละพืน้ท่ีจะมกีำรจดัสรรท่ีดนิบำงส่วนส�ำหรบัระบบสำธำรณปูโภคและพืน้ท่ีสเีขียว ท้ังนี ้ส�ำหรบัพืน้ท่ีในกำรประกอบธรุกจิดงั

กล่ำว ACBH จะท�ำกำรเช่ำที่ดินจำกหน่วยงำนรัฐของจังหวัดดองไนเป็นระยะเวลำ 50 ปี เพื่อทยอยน�ำมำพัฒนำโครงกำรเป็นระยะๆ 

โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีในเขตนิคมอุตสำหกรรม ซ่ึงมีกำรให้บริกำรให้เช่ำท่ีดินท่ีพัฒนำแล้วเสร็จระยะยำวเพื่อให้ผู้ประกอบกำรโรงงำน

อุตสำหกรรมเข้ำมำลงทุนสร้ำงโรงงำน นอกจำกน้ี ACBH ยังมีกำรพัฒนำโรงงำนส�ำเร็จรูปเพื่อให้เช่ำส�ำหรับผู้ประกอบกำรท่ี

ต้องกำรควำมรวดเร็วและสะดวกสบำย หรือไม่ต้องกำรใช้เงินลงทุนที่สูงในกำรลงทุนในที่ดินและโรงงำนในระยะแรก และพื้นที่ในเขต 

พำณิชยกรรม และท่ีอยู่อำศัย ซ่ึง ACBH มีแผนท่ีจะให้บริกำรให้เช่ำท่ีดินระยะยำวท่ีพัฒนำแล้วแก่ผู้ประกอบกำรเพ่ือพัฒนำเป็น

โครงกำรที่อยู่อำศัย และโครงกำรพำณิชยกรรมต่ำงๆ อำทิเช่น ร้ำนค้ำ โชว์รูมรถยนต์ โรงแรม อำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำ ตลอดจน 

โรงเรียน โรงพยำบำล/คลินิก และศูนย์กีฬำและนันทนำกำร เป็นต้น นอกจำกนี้ ACBH ยังได้มีกำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนักงำนสูง 5 ชั้น 

เพื่อให้เช่ำในเขตดังกล่ำวอีกด้วย 

นิคมอุตสาหกรรม Amata City (Bien Hoa)
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แผนผังโครงการ (Master Plan)

Amata City Long Than Joint Stock Company และ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company

ACLT และ ATLT เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีถกูจดัตัง้ข้ึนเพือ่พฒันำโครงกำรเมอืงอุตสำหกรรมในเมอืง Long Thanh จงัหวดั Dong Nai 

ประกอบไปด้วยโครงกำรท้ังหมด 3 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรนคิมอตุสำหกรรม Hitech พืน้ท่ี 410 เฮกแตร์ และ โครงกำรเซอร์วซิ ซิตี้ 

(Service City) พืน้ท่ี 107 เฮกแตร์ ภำยใต้กำรด�ำเนนิงำนของ ACLT และ โครงกำรพืน้ท่ีพำณชิยกรรมและท่ีอยู่อำศยัพืน้ท่ี 753 เฮกแตร์ 

ภำยใต้กำรด�ำเนนิงำนของ ATLT ท้ังนีท่ี้ตัง้ของโครงกำรท้ังสำมอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีควำมเหมำะสมต่อกำรเมอืงอุตสำหกรรมเนือ่งจำกพืน้ท่ีใน

เขตเมือง เช่น Bien Hoa เริม่มีกำรพัฒนำและพืน้ท่ีส�ำหรบัอุตสำหกรรมเริม่มีน้อย ท�ำให้พ้ืนท่ีส�ำหรบัอุตสำหกรรมต้องมีกำรขยำยออก

ห่ำงจำกเขตเมืองเดิม แต่เป็นพื้นที่ที่เริ่มมีกำรพัฒนำเครือข่ำยคมนำคมขนส่งทำงบกที่เชื่อมต่อกับถนนสำยส�ำคัญอื่นๆ ของประเทศ 

รวมทั้งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับท่ำเรือน�้ำลึกที่ส�ำคัญของประเทศ อำทิ ท่ำเรือไซ่ง่อน ท่ำเรือ Cai Mep และท่ำเรือ Vung Tau เป็นต้น อีกทั้ง

ตัง้อยู่โครงกำรสนำมใกล้กบัสนำมบินนำนำชำตแิห่งใหม่ นอกจำกนียั้งตัง้อยูไ่ม่ใกล้นครโฮจมิินห์ซ่ึงเป็นเมอืงเศรษฐกจิท่ีส�ำคญัท่ีสดุของ

ประเทศและเมือง Bien Hoa ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัดองไน โดยมรีะยะห่ำงจำกท้ังสองเมืองดงักล่ำวเพยีงประมำณ 20 กโิลเมตร 

ระยะห่างระหว่าง Amata City Long Thanh / Amata Township Long Thanh และสถานที่ส�าคัญ
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แผนผังโครงการ (Master Plan)

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ
เนือ่งจำกบรษัิทฯ ประกอบธรุกจิกำรลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยปัจจบัุนบรษัิทฯ มรีำยได้จำก ACBH เพยีงบรษัิทเดยีว 

โดยบรษัิทฯ เองไม่มรีำยได้จำกกำรประกอบธรุกจิอืน่ ดงันัน้ โครงสร้ำงรำยได้ของบรษัิทฯ จงึสำมำรถพจิำรณำได้จำกโครงสร้ำงรำยได้ 

ของ ACBH เป็นหลัก

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดังนี้

 
 

ส�ำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

รายได้   

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 1/ 180.92  27.6 320.15 39.5 355.62 39.2

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร 2/ 367.97  56.1 407.72 50.4 470.36 51.9

ดอกเบี้ยรับ 80.98 12.3 40.72 5.0 22.38 2.5

รำยได้อื่น 25.87 4.0 41.06 5.1 58.07 6.4

รายได้รวม 655.73 100.0 809.65 100.0 906.43 100.0

หมำยเหตุ:  1/ รวมรำยได้จำกกำรให้เช่ำท่ีดินระยะยำวในเขตอุตสำหกรรมและกำรให้เช่ำท่ีดินระยะยำวในเขตพำณิชยกรรมและ 

ที่อยู่อำศัย

 2/ รวมรำยได้จำกกำรให้เช่ำโรงงำนส�ำเร็จรูป กำรให้บริกำรเช่ำอำคำรส�ำนักงำน และกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภค
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กำรประกอบธุรกิจของ ACBH สำมำรถแบ่งได้เป็น 5 ธุรกิจหลัก ดังนี้ 

1. กำรให้เช่ำที่ดินระยะยำวในเขตนิคมอุตสำหกรรม

2. กำรให้บริกำรเช่ำโรงงำนส�ำเร็จรูป (Ready Built Factories)

3. กำรให้เช่ำที่ดินระยะยำวในเขตพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย

4. กำรให้บริกำรเช่ำอำคำรส�ำนักงำน

5. กำรให้บริกำรสำธำรณูปโภค

จำกพื้นที่ที่ได้รับกำรจัดสรรทั้งหมดของโครงกำรประมำณ 700.0 เฮกแตร์ หรือ 4,375 ไร่ นั้น ACBH ได้รับกำรอนุมัติ Investment 

Certificate จำก Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) แล้วบนพื้นที่ 532 เฮกแตร์ หรือ 3,325 ไร่ โดยได้ก�ำหนดเป็นพื้นที่

นิคมอุตสำหกรรม 513.0 เฮกแตร์ หรือ 3,206 ไร่ และพื้นที่ส�ำหรับโครงกำรพำณิชยกรรม ภำยใต้โครงกำร Amata Commercial 

Complex 19.1 เฮกแตร์ หรือ 119 ไร่ 

อย่ำงไรก็ตำมพื้นที่อีกประมำณ 27 เฮกแตร์ หรือประมำณ 169 ไร่ นั้น ACBH ยังมิได้พิจำรณำที่จะขออนุมัติกำรประกอบธุรกิจใน

โครงกำรเพิ่มเติมดังกล่ำว โดย ACBH จะพิจำรณำกำรด�ำเนินกำรขออนุมัติเมื่อ ACBH ต้องกำรและตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้กำร

นับอำยุของใบอนุญำตกำรลงทุน (Investment Certificate) ของพื้นที่ที่เหลือดังกล่ำว จะเริ่มก็ต่อเมื่อ ACBH ด�ำเนินกระบวนกำรขอ

ใบอนุญำตกำรลงทุนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ส�ำหรับพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมทั้งหมดประมำณ 513 เฮกแตร์ หรือ 3,206 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย โครงกำร

ระยะที่ 1 2A 2B 2D 2E และ 3A นั้น ACBH มีกำรลงนำมเช่ำที่ดินกับหน่วยงำนรัฐของจังหวัดดองไนเพื่อพัฒนำโครงกำรแล้วเป็น

จ�ำนวนท้ังสิน้ประมำณ 445 เฮกแตร์ หรอื 2,782 ไร่ โดยมพีืน้ท่ีท่ีเหลอืประมำณ 68 เฮกแตร์ หรอืประมำณ 425 ไร่ในพ้ืนท่ีในโครงกำร

ระยะที่ 3A ที่อยู่ ระหว่ำงกำรพัฒนำที่ดินและสำธำรณูปโภค

ส�ำหรับกระบวนกำรอนุมัติและจัดสรรที่ดินนั้น ACBH ได้รับกำรอนุมัติและจัดสรรที่ดินจำก Dong Nai Industrial Zone Authority 

(DIZA) ในแต่ละระยะโครงกำรตำมพ้ืนท่ีท่ี DIZA ก�ำหนด ท้ังนีภ้ำยหลงั ACBH ได้รบักำรจดัสรรท่ีแล้วนัน้ หน่วยงำนรฐัจะเป็นผูด้�ำเนนิ 

กระบวนกำรเวนคืนที่ดินจำกกำรที่มีผู้บุกรุกเข้ำมำอำศัยอยู่ในพื้นที่ โดยภำยหลังกระบวนกำรเวนคืนที่ดินแล้วเสร็จ ACBH จึงเข้ำท�ำ

สัญญำเช่ำที่ดินจำกหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องส�ำหรับพื้นที่ส่วนดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี พื้นที่ตำมที่ ACBH ได้รับกำรจัดสรรอำจมีควำม

แตกต่ำงจำกพื้นท่ีตำมสัญญำเช่ำซ่ึงเกิดข้ึนจำกในบำงกรณีพื้นท่ีตำมท่ีได้จำกกำรวัดตำมขอบเขตท่ีดินจริงอำจมีควำมแตกต่ำงจำก

ที่ระบุในสัญญำ หรือในบำงกรณีหน่วยงำนรัฐอำจยังไม่สำมำรถเวนคืนที่ดินได้ทั้งหมด ทั้งนี้ หำกเกิดกรณีดังกล่ำว ACBH ก�ำลังจะ

เจรจำกับหน่วยงำนรัฐเพื่อปรับตัวเลขพื้นที่ตำมสัญญำเช่ำให้เป็นไปตำมพื้นที่จริงที่ ACBH ได้รับ

1.  การให้เช่าที่ดินระยะยาวในเขตนิคมอุตสาหกรรม

ACBH ประกอบธุรกิจหลักคือกำรพัฒนำท่ีดินในเขตนิคมอุตสำหกรรมของบริษัทฯ พร้อมท้ังโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ

สำธำรณูปโภค เพื่อให้ผู้ประกอบกำรโรงงำนเช่ำท่ีดินระยะยำวและด�ำเนินกำรลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนบนท่ีดินผืนดังกล่ำวด้วย

ตนเอง ทั้งนี้ เนื่องจำกระยะเวลำประกอบโครงกำรแต่ละระยะของ ACBH นั้นอยู่ที่ 50 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติพื้นที่ส�ำหรับ

โครงกำรระยะนัน้ๆ กอปรกบัท่ีดนิในกำรพฒันำนคิมอุตสำหกรรมของ ACBH นัน้เป็นท่ีดนิท่ีเช่ำมำจำกหน่วยงำนรฐัของจงัหวดั

ดองไนเป็นระยะเวลำ 50 ปี ACBH จงึไม่สำมำรถขำยท่ีดนิให้แก่ผูป้ระกอบกำรโรงงำนได้ แต่เป็นลกัษณะกำรให้เช่ำระยะยำวโดย

มีกำรช�ำระค่ำเช่ำในครำวเดียว ทั้งนี้ระยะเวลำของสัญญำเช่ำที่ดินกับผู้ประกอบกำรโรงงำนนั้น จะก�ำหนดให้สิ้นสุดในปีเดียวกับ

ปีที่อำยุของใบอนุญำตกำรลงทุนหรือ Investment Certificate ของพื้นที่นั้นๆ สิ้นสุดลง
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รำยละเอียดของพื้นที่โครงกำรนิคม Amata Ciy (Bien Hoa) ของ ACBH ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สำมำรถสรุปได้ดังนี้

หน่วย: เฮกแตร์
พื้นที่ตำมสัญญำ 

เช่ำที่ดินจำกรัฐบำล
(1)

พื้นที่ส�ำหรับระบบ
สำธำรณูปโภคและพื้นที่สีเขียว

(2)

พื้นที่เพื่อกำรให้เช่ำ
(1)-(2)

โครงกำรที่พัฒนำแล้วเสร็จ 448.5 150.5 298.0

โครงกำรที่อยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำ 64.5 19.5 45

รวมทั้งหมด 513.0 170.0 343.0

ส�ำหรับพื้นที่เพื่อกำรให้เช่ำ ACBH ได้แบ่งขำยให้บุคคลภำยนอกเป็นพื้นที่เท่ำกับ 276 เฮกแตร์ และจัดสรรเพื่อสร้ำงโรงงำน

ส�ำเร็จรูปให้เช่ำ 22 เฮกแตร์ คิดเป็นร้อยละ 80.5 และร้อยละ 6.4 ของพื้นที่ให้เช่ำทั้งหมด ตำมล�ำดับ นอกจำกนี้ยังมีพื้นที่ที่ถูก

จองแล้วโดยลูกค้ำอีกจ�ำนวน 5 เฮกแตร์ ส่งผลให้มีพื้นที่คงเหลือส�ำหรับกำรขำยเป็นจ�ำนวน 40 เฮกแตร์ คิดเป็นร้อยละ 11.6 

ของพื้นที่ให้เช่ำทั้งหมด โดยรำยละเอียดตำมตำรำงด้ำนล่ำง

เฮกแตร์ ร้อยละ

พื้นที่เพื่อกำรให้เช่ำระยะยำว 343 100.0

พื้นที่ที่ให้เช่ำระยะยำวแล้วแก่บุคคลภำยนอก 276  80.5 

พื้นที่ส�ำหรับโรงงำนส�ำเร็จรูปให้เช่ำ 22  6.4 

พื้นที่ที่มีกำรจอง 5  1.5 

พื้นที่คงเหลือให้เช่าระยะยาว 40.0 11.6

2. การให้บริการเช่าโรงงานส�าเร็จรูป (Ready Built Factories)

นอกเหนือจำกกำรให้เช่ำที่ดินระยะยำวแก่ผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมเพื่อเข้ำมำลงทุนสร้ำงโรงงำนเองแล้ว ACBH ยังมี

กำรพัฒนำโรงงำนส�ำเร็จรูปเพื่อให้เช่ำ เป็นทำงเลือกให้แก่ลูกค้ำของ ACBH โดย ACBH ได้จัดให้มีกำรสร้ำงโรงงำนมำตรฐำน

ท่ีมีคุณภำพระดับสำกลเพื่อให้เช่ำบนพื้นท่ีนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH เพ่ือเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกอบ

กำรที่จะเข้ำมำตั้งฐำนกำรผลิตและต้องกำรทำงเลือกที่มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว รวมถึงมีควำมรวดเร็วและสะดวกสบำย หรือผู้

ประกอบกำรท่ีไม่ต้องกำรใช้เงนิลงทุนท่ีสงูในกำรลงทุนในท่ีดนิและโรงงำนในระยะแรก และเป็นลดควำมเสีย่งจำกควำมไม่แน่นอน

ต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น ลูกค้ำในกลุ่มนี้ของ ACBH ประกอบด้วยผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนขนำดเล็กถึงกลำงที่ยังต้องกำรคุณภำพ

ของโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภคท่ีได้มำตรฐำน รวมท้ังผู้ประกอบกิจกำรจำกต่ำงชำติซ่ึงอยู่ในช่วงทดลองตลำด 

ที่ต้องกำรจ�ำกัดควำมเสี่ยงในกำรลงทุน เป็นต้น

นอกจำกจะเป็นกำรน�ำเสนอทำงเลือกในกำรลงทุนแก่ลูกค้ำของ ACBH แล้ว กำรให้บริกำรเช่ำโรงงำนส�ำเร็จรูปยังเป็นกำรเพิ่ม

รำยได้และกระแสเงินสดที่ต่อเนื่องและมั่นคง (Recurring Income) ให้แก่ ACBH อีกทำงหนึ่งนอกเหนือจำกรำยได้และกระแส

เงินสดหลักของ ACBH ท่ีมำจำกกำรให้เช่ำท่ีดินซ่ึงจะรับรู้ในแต่ละปีท่ีมีกำรปล่อยเช่ำ นอกจำกนี้ กำรให้บริกำรเช่ำโรงงำน

ส�ำเร็จรูปยังเป็นกลยุทธ์เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ดินของ ACBH โดย ACBH สำมำรถน�ำที่ดินที่อำจมีขนำด รูปร่ำง หรือต�ำแหน่ง

ที่ไม่เอือ้อ�ำนวยนกัมำพฒันำเป็นโรงงำนส�ำเรจ็รปูและสำมำรถให้เช่ำแกล่กูค้ำของ ACBH ในกลุม่ที่ไม่ต้องกำรทีด่ินทีข่นำดใหญ่
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จ�ำนวน
(ยูนิต)

พื้นที่ทั้งหมด 
(ตำรำงเมตร)

พื้นที่ใช้สอยรวมใน
โรงงำน (ตำรำงเมตร)

โรงงานส�าเร็จรูปที่ท�าการขายไปแล้ว 21  107,319  48,754 

โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่าที่สร้างเสร็จแล้ว

 มีกำรเช่ำแล้ว  56  190,502  111,652

 จอง  0  0  0 

 ว่ำง 1  3,676 1,787 

รวม 57  194,178  113,439 

จ�านวนโรงงานส�าเร็จรูปทั้งหมด 78

ACBH มีนโยบำยกำรพัฒนำโรงงำนส�ำเร็จรูปโดยค�ำนึงถึงอุปสงค์และอุปทำน โดยเมื่อโรงงำนส�ำเร็จรูปของ ACBH มีกำรเช่ำ

เต็มแล้ว ACBH จะมีกำรสร้ำงโรงงำนส�ำเร็จรูปเพ่ิมเติมอีกครำวละประมำณ 3-6 โรงเพ่ือรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำรำย

ใหม่ในอนำคต

ตัวอย่ำงลูกค้ำในโรงงำนส�ำเร็จรูปให้เช่ำ ของ ACBH

3.  การให้เช่าที่ดินในเขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย 

ACBH ได้รับอนุมัติจำก People’s Committee of Dong Nai Province ในปี 2550 ให้ด�ำเนินกำรพัฒนำที่ดินเพื่อจัดสรรให้แก่ 

โครงกำรพำณิชยกรรมและโครงกำรที่อยู่อำศัย ในพื้นที่ 19.1 เฮกแตร์ โดยมีระยะเวลำในกำรด�ำเนินโครงกำร 50 ปี สิ้นสุด 

วันที่ 21 สิงหำคม 2600 

ACBH ด�ำเนินโครงกำรนี้ภำยใต้ช่ือโครงกำรว่ำ Amata Commercial Complex โดยท่ีดินท่ีACBH ได้จัดสรรไว้ส�ำหรับเขต 

พำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยนั้น อยู่บริเวณทำงเข้ำนิคม Amata City (Bien Hoa) โดยอยู่ติดกับถนนทำงหลวงหมำยเลข 1 

นอกจำกนี ้โครงกำร Amata Commercial Complex ยังอยู่ในเมือง Bien Hoa ซ่ึงมีประชำกรกว่ำ 1,000,000 คน และอยู่ห่ำงจำก 

ใจกลำงเมือง Bien Hoa เพียง 5 กิโลเมตร จึงเป็นท�ำเลที่เหมำะอย่ำงยิ่งส�ำหรับประกอบโครงกำรพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย

ACBH ได้ริเริ่มพัฒนำโครงกำร Amata Commercial Complex ขึ้นมำเพื่อเกื้อหนุนธุรกิจนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH โดย

มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH ให้เป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบตำมแนวคิด “Perfect Smart City” ทั้งนี้ 

โครงกำร Amata Commercial Complex จะประกอบด้วยพื้นที่ส�ำหรับกำรพำณิชยกรรม เช่น ร้ำนค้ำ โชว์รูม และร้ำนอำหำร 

พืน้ท่ีส�ำหรบัโครงกำรท่ีอยู่อำศยั เช่น อพำร์ทเม้นท์ และวลิล่ำส�ำหรบัผูบ้รหิำร ตลอดจนอำคำรส�ำนกังำน โรงแรม โรงพยำบำล/

คลินิก โรงเรียน และ ศูนย์กำรกีฬำและนันทนำกำร เป็นต้น 
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 ภำพจ�ำลองโครงกำร Amata Commercial Complex

ภำพถ่ำยโชว์รูมฮอนด้ำ ภำพถ่ำยไฮเปอร์มำร์เก็ต Lotte Mart

แผนผังโครงกำร Amata Commercial Complex (Master Plan)

โรงแรม

โรงเรียน

Amata Service Center

Amata Square
(พื้นที่สีเขียว)

LOTTE Mart

HONDA

โรงพยำบำล/คลินิก

โครงกำรที่อยู่อำศัย

โครงกำรที่อยู่อำศัย
พำณิชยกรรม และ

อำคำรส�ำนักงำน

ศูนย์กีฬำและนันทนำกำร
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รำยละเอียดของพื้นที่ในเขตพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยของ ACBH ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สำมำรถสรุปได้ดังนี้

พื้นที่ พื้นที่ที่เช่ำระยะยำวแล้ว พื้นที่คงเหลือให้เช่ำระยะยำว

(ตำรำงเมตร) (ตำรำงเมตร) (ร้อยละ) (ตำรำงเมตร) (ร้อยละ)

โครงกำรเพื่อกำรพำณิชย์และอำคำรส�ำนักงำน 66,648 23,558 /1 35.3 43,090 64.7

โครงกำรที่อยู่อำศัย 43,660 - - 43,660 100.0

โรงเรียน 8,062 - - 8,062 100.0

โรงพยำบำล/คลินิก 6,900 - - 6,900 100.0

ศูนย์กีฬำและนันทนำกำร 5,460 - - 5,460 100.0

รวมพื้นที่ให้เช่า 130,730 23,558 35.3 107,172 82.0

พื้นที่ส่วนกลำง 38,410

ถนนภำยในโครงกำร 14,420

พื้นที่ถนนสำธำรณะ 7,100

รวม 190,660

หมำยเหตุ:  /1 รวมพื้นที่ของโครงกำร Amata Service Center จ�ำนวน 6,640 ตำรำงเมตร 

4.  การให้บริการเช่าอาคารส�านักงาน

ACBH ให้บริกำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำรส�ำนักงำนซ่ึง ACBH เป็นผู้ลงทุนก่อสร้ำงขึ้นเองในพ้ืนท่ีโครงกำร Amata Commercial 

Complex โดยใช้ชื่อตึกว่ำ Amata Service Center อำคำรส�ำนักงำนที่ ACBH ก่อสร้ำงขึ้นเป็นอำคำรสูง 5 ชั้น ตั้งอยู่บนที่ดิน

เนื้อที่ 6,640 ตำรำงเมตร มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 7,286 ตำรำงเมตร ทั้งนี้ ACBH ได้มีกำรใช้พื้นที่บำงส่วนในอำคำรส�ำนักงำน 

เป็นส�ำนกังำนของ ACBH เอง นอกเหนอืจำกพืน้ท่ีอำคำรส�ำนกังำนให้เช่ำแล้ว ACBH มีกำรใช้พืน้ท่ีในอำคำรส�ำนกังำนประมำณ 

230 ตำรำงเมตร ในกำรท�ำเป็นห้องประชุมและห้องจัดสัมมนำให้เช่ำ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เช่ำส�ำนักงำนและ

เป็นกำรเพิ่มรำยได้ของ ACBH อีกทำงหนึ่ง 

ภำพถ่ำยภำยนอกของ Amata Service Center
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ปัจจุบัน อำคำรส�ำนักงำนมีผู้เช่ำจ�ำนวน 21 รำยไม่รวม ACBH โดยรำยละเอียดของพื้นที่อำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำของ ACBH ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

พื้นที่
 (ตำรำงเมตร)  (ร้อยละ)

พื้นที่ใช้โดย ACBH 780 15.3%
พื้นที่เช่ำแล้ว 3,450 67.8%
พื้นที่ที่มีกำรจอง - -
พื้นที่คงเหลือให้เช่ำ 859 16.9%
รวมพื้นที่เช่า 5,089 100.0
ห้องประชุมและสัมมนำ 92
พื้นที่ส่วนกลำง 2,104

รวมพื้นที่ทั้งหมด 7,285

5.  การให้บริการสาธารณูปโภค

ACBH มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณปูโภคท่ีมคีณุภำพเพือ่รองรบัควำมต้องกำรของผูป้ระกอบกจิกำรโรงงำนระดบั

นำนำชำติ โดยรำยละเอียดของโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภคใน Amata City (Bien Hoa) สำมำรถสรุปได้ดังนี้

ระบบถนน : • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มำตรฐำนและมีควำมแข็งแรงและทนทำนสูง

• ขนำดกว้ำง 52 เมตร ส�ำหรับถนนเส้นหลัก และ 24 เมตร ส�ำหรับถนนเส้นรอง โดยมีควำมกว้ำง 

2 - 4 เลน 

ระบบไฟฟ้ำ : • ไฟฟ้ำจำก Vietnam Electricity (EVN) ซึ่งเป็นหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจที่รับผิดชอบด้ำนไฟฟ้ำของ

ประเทศเวียดนำม ผ่ำนสถำนีไฟฟ้ำย่อยที่ตั้งอยู่ในนิคมโดยมีก�ำลังไฟฟ้ำ 120 MVA

• ไฟฟ้ำส�ำรองจำก Amata Power ( Bien Hoa ) Ltd. โดยมีก�ำลังกำรผลิต 12 MW

ระบบน�้ำประปำ : • น�้ำประปำจำก Dong Nai Water Supply Construction Company โดยมีก�ำลังกำรจ่ำยน�้ำประปำ 

31,000 ลูกบำศก์เมตร ต่อ วัน

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย : • ACBH มกีำรลงทุนก่อสร้ำงโรงบ�ำบัดน�ำ้เสยีท่ีได้มำตรฐำนระดบัสำกล โดยมคีวำมสำมำรถในกำร

บ�ำบัดน�้ำเสีย 12,000 ลูกบำศก์เมตร ต่อ วัน
ระบบโทรคมนำคม : • ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์พื้นฐำน 3 รำย โดยรองรับคู่สำยได้ไม่จ�ำกัด

ACBH มีกำรคิดค่ำบริกำรสำธำรณูปโภค (Management Fee) กับผู้ประกอบกำรโรงงำนท่ีเช่ำท่ีดินในเขตนิคมอุตสำหกรรม  

ผูเ้ช่ำโรงงำนส�ำเร็จรปู และผูเ้ช่ำท่ีดนิในเขตพำณชิยกรรมและท่ีอยู่อำศยั โดย ACBH จะเกบ็ค่ำบรกิำรสำธำรณปูโภคเป็นรำยเดอืน

ตำมพื้นที่ที่มีกำรเช่ำ ส�ำหรับค่ำน�้ำประปำ ACBH จะจัดเก็บกับผู้เช่ำตำมที่ใช้จริงด้วยอัตรำตำมที่ ACBH ก�ำหนด นอกจำกนี้ 

ACBH ยังมีกำรเก็บค่ำบ�ำบัดน�้ำเสียตำมปริมำณกำรใช้น�้ำของผู้ประกอบกำรโรงงำนแต่ละรำย อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนของ 

ค่ำไฟฟ้ำผู้ประกอบกำรโรงงำนจะท�ำกำรจ่ำยตรงแก่ Amata Power (Bien Hoa) ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรโดยตรง

ท้ังนี ้รำยได้จำกกำรให้บรกิำรสำธำรณปูโภคเป็นกำรสร้ำงรำยได้และกระแสเงนิสดท่ีต่อเนือ่งและม่ันคงให้กบั ACBH โดย ACBH 

จะมีกำรเกบ็ค่ำบริกำรสำธำรณปูโภคจำกลกูค้ำเป็นรำยเดอืน โดย ACBH จะมีกำรปรบัข้ึนค่ำบรกิำรสำธำรณปูโภคทุกปีตำมอตัรำ

ที่ ACBH และผู้ให้บริกำรสำธำรณูปโภคก�ำหนด 
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
1. นโยบายและลักษณะทางการตลาด

 1.1 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลกูค้ำหลกัและกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยหลกัของ ACBH คอืบรษัิทข้ำมชำต ิ(Multinational Corporation) และบรษัิทต่ำงชำตท่ีิ

ต้องกำรคุณภำพของโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภคที่ได้มำตรฐำนระดับสำกล ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้ำหลักของ ACBH นั้น

จะอยู่ในอุตสำหกรรมที่ต้องกำรเทคโนโลยีในกำรผลิตที่ค่อนข้ำงสูง และใช้เครื่องจักรในกำรผลิตเป็นหลัก 

ตัวอย่ำงลูกค้ำในธุรกิจนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH

ลูกค้ำในนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 ประกอบด้วยผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรม

จ�ำนวน 152 รำย โดยเป็นผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมจำกประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยมีจ�ำนวน 68 รำย คิดเป็น

ร้อยละ 45.0 และเป็นผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมจำกประเทศไต้หวัน 17 รำย คิดเป็นร้อยละ 11.0 และเกำหลี 

17 รำย คิดเป็นร้อยละ 11.0

ประเทศ ร้อยละ
ญี่ปุ่น 45
ไต้หวัน 11
เกำหลีใต้ 11
เวียดนำม 7
สหรัฐอเมริกำ 5
สิงคโปร์ 5
ไทย 2
อื่นๆ 14
รวม 100

ในเชิงประเภทของอุตสำหกรรมท่ีลกูค้ำในนคิมอตุสำหกรรมของ ACBH ประกอบธรุกจิอยูน่ัน้ ค่อนข้ำงมคีวำมหลำกหลำย 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สำมำรถจ�ำแนกได้ดังต่อไปนี้
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ประเภทอุตสำหกรรม ร้อยละ
ยำนยนต์ เครื่องจักร และ เหล็ก พลำสติก และยำง 38
เสื้อผ้ำ และสิ่งทอ 15
เคมีภัณฑ์ และ สี 12
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 9
บรรจุภัณฑ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 6
แปรรูปอำหำร และเครื่องดื่ม 5
สินค้ำอุปโภค และบริโภค 5
เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ไม้ 3
ขนส่งและบริกำร 3
อื่นๆ 4
รวม 100

1.2 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย และกลยุทธ์ทางการตลาด

ACBH ใช้กลยุทธ์ในกำรท�ำตลำดทำงตรงโดยผ่ำนทีมงำนฝ่ำยขำยของ ACBH โดยมีกำรแยกทีมขำยส�ำหรับธุรกิจนิคม

อุตสำหกรรมและธุรกิจกำรให้เช่ำที่ดินในเขตพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย เนื่องจำกกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของทั้งสองธุรกิจ

มีควำมแตกต่ำงกันจึงต้องใช้กลยุทธ์ท่ีเหมำะสมต่อแต่ละธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกกำรท�ำกำรตลำด

ทำงตรงผ่ำนทำงทีมขำยของ ACBH แล้วนั้น ACBH ยังมีกำรใช้บริษัทนำยหน้ำในกำรหำลูกค้ำอีกทำงหนึ่ง โดยมีกำรให้

ค่ำตอบแทนในลักษณะค่ำคอมมิชชั่น

ด้วยกำรที่ ACBH เป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมเป็นรำยแรกๆ ของจังหวัดดองไน กอปรกับกำรที่นิคม

อุตสำหกรรมของ ACBH เป็นนคิมอุตสำหกรรมท่ีได้คณุภำพและมำตรฐำนสงู จงึถอืเป็นกำรสร้ำงช่ือเสยีงท่ีดีให้แก่จงัหวัด 

Dong Nai ทำงหนึ่ง ดังนั้น ACBH จึงมีควำมสัมพันธ์อันดีกับจังหวัด Dong Nai และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเช่น Dong Nai 

Industrial Zone Authority (DIZA) หน่วยงำนส่งเสริมกำรลงทุน ส�ำนักงำนกำรค้ำต่ำงๆ และหน่วยงำนอื่นๆ ตลอดจนได้

รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนดังกล่ำวอยู่อย่ำงสม�่ำเสมอ นอกจำกนี้ เพื่อเป็นกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ACBH ยัง

มีกำรใช้สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงกำรเข้ำร่วมในงำนแสดงนิทรรศกำรต่ำงๆ ในบำงโอกำส

นอกจำกนี้ ACBH มีนโยบำยในกำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระยะยำวกับลูกค้ำของ ACBH ท้ังจำกกำร

พัฒนำนิคมอุตสำหกรรมที่มีคุณภำพสูงและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี และกำรมุ่งเน้นกำร

ให้บรกิำรท่ีดท้ัีงก่อนและหลงักำรขำยอย่ำงสม�ำ่เสมอ ซ่ึงรวมถงึกำรให้กำรปรกึษำและค�ำแนะน�ำในด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรช่วย

เหลือและประสำนงำนให้ลูกค้ำของ ACBH ในกำรขอใบรับรองกำรลงทุน (Investment Certificate) และใบอนุญำตอื่นๆ ที่

จ�ำเป็นในกำรประกอบธุรกิจของลูกค้ำ ทั้งนี้ จำกคุณภำพอันเป็นเลิศของนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH และกำรให้บริกำร

แบบครบวงจรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี จึงท�ำให้ลูกค้ำของ ACBH มีควำมพึงพอใจกับ

กำรให้บรกิำรของ ACBH มำอย่ำงสม�ำ่เสมอ ซ่ึงเป็นส่วนส�ำคญัในกำรสร้ำงกำรประชำสมัพนัธ์ให้แก่ลกูค้ำรำยใหม่จำกกำร

แนะน�ำของลูกค้ำรำยเดิม และเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ำของ ACBH อีกทำงหนึ่ง 

ปัจจุบัน ACBH ได้เริ่มโครงกำรท�ำตลำดร่วมกันกับ อมตะ คอร์ป เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงทำงกำรตลำดและเป็นกำรใช้

ทรัพยำกรของกลุ่มอมตะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหำกมีลูกค้ำในฐำนลูกค้ำของอมตะ คอร์ป ซึ่งอยำกขยำยไปลงทุน

ในประเทศเวียดนำม อมตะ คอร์ป ก็จะท�ำกำรแนะน�ำตลอดจนประสำนงำนกับทีมขำยของ ACBH อย่ำงใกล้ชิด ทั้งนี้ 

ACBH คำดว่ำกำรท�ำกำรตลำดร่วมกันระหว่ำงกลุ่มนั้น จะช่วยเพ่ิมจ�ำนวนลูกค้ำและยอดขำยให้แก่บริษัทฯ ได้อย่ำงต่อ

เนื่องในอนำคต ทั้งนี้ ACBH จะมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ อมตะ คอร์ป ในลักษณะค่ำคอมมิชชั่น โดยปฎิบัติเสมือนว่ำ 

อมตะ คอร์ป เป็นบรษัิทนำยหน้ำแห่งหนึง่ นอกจำกนี ้ACBH ยังท�ำกำรตลำดร่วมกบัพนัธมิตรของบรษัิทฯ รวมถงึ Sonadezi 

และ ITOCHU Corporation ในลักษณะกำรเป็นนำยหน้ำให้แก่ ACBH อีกด้วย 
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ด้วยนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH ท่ีมีคุณภำพท่ีเป็นเลิศ ประกอบกับบริกำรท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำอย่ำงครบวงจร จึงท�ำให้นิคมอุตสำหกรรมของ ACBH เป็นนิคมอุตสำหกรรมระดับพรีเมี่ยม และสำมำรถตั้งรำคำ 

ของบริกำรต่ำงๆ ของ ACBH ได้ในระดบัท่ีสงูกว่ำนคิมอุตสำหกรรมส่วนมำกในพืน้ท่ีใกล้เคยีงกนั ในขณะท่ีรำคำเช่ำท่ีดนิระยะ

ยำวของนคิมอุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีของจงัหวดั Dong Nai นัน้มีกำรปรบัตวัสงูข้ึนอย่ำงสม�ำ่เสมอ ดงันัน้  ACBH จงึมนีโยบำย 

ในกำรวิเครำะห์อุปสงค์และอุปทำนของท่ีดนินคิมอุตสำหกรรมของ ACBH เพ่ือตัง้เป้ำกำรปล่อยเช่ำท่ีดนิระยะยำวในแต่ละ

ปี ตลอดจนก�ำหนดรำคำกำรให้เช่ำท่ีดนิของ ACBH เพือ่ให้ได้ประโยชน์สงูสดุต่อบรษัิทฯ นอกจำกกำรก�ำหนดรำคำโดยใช้

อุปสงค์และอุปทำนแล้ว ACBH ยังพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในเชิงกำรแข่งขันของรำคำที่ดินให้เช่ำระยะยำวของ ACBH 

เปรียบเทียบกันนิคมอุตสำหกรรมใกล้เคียงเพื่อประกอบกำรก�ำหนดรำคำเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ACBH จะมีกำรประเมินที่ดิน

คงเหลือของ ACBH ประกอบกับรำคำท่ีดินในนิคมอุตสำหกรรมต่ำงๆ เพ่ือปรับรำคำเช่ำท่ีดินระยะยำวของ ACBH ให้

เหมำะสมอยู่อย่ำงสม�่ำเสมอ

2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

 2.1 แนวโน้มอุตสาหกรรม

เนือ่งจำกนคิมอุตสำหกรรมถอืเป็นปัจจยัพืน้ฐำนท่ีส�ำคญัท่ีสดุในกำรจดัตัง้โรงงำนกำรผลติของผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรม

ต่ำงๆ แนวโน้มของแต่ละอตุสำหกรรมจงึส่งผลกระทบโดยตรงต่อภำวะอุตสำหกรรมกำรพฒันำนคิมอุตสำหกรรมในประเทศ

เวียดนำมอย่ำงหลีกเลี่ยงมิได้ ทั้งนี้ ควำมเจริญรุ่งเรืองของอุตสำหกรรมต่ำงๆ นั้น นอกจำกจะขึ้นอยู่กับสภำวะเศรษฐกิจ

ภำยในประเทศแล้ว ยังข้ึนอยู่กับสภำวะเศรษฐกิจโลกด้วยโดยเฉพำะประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจและกำรค้ำแบบเสร ี

ดังเช่นประเทศเวียดนำม สภำวะเศรษฐกิจที่อยู่ในเกณฑ์ดีจะส่งผลให้ประชำชนเพิ่มอัตรำกำรบริโภค ท�ำให้ผู้ประกอบกำร

ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ มีแนวโน้มที่จะลงทุนขยำยพื้นที่โรงงำนเพื่อเพิ่มก�ำลังกำรผลิตให้สำมำรถผลิตสินค้ำได้เพียงพอกับ

ควำมต้องกำรของผู้บริโภค ส่งผลให้ควำมต้องกำรพื้นที่ในนิคมอุตสำหกรรมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ก. ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนำมตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของคำบสมุทรอินโดจีน มีพื้นที่ประมำณ 331,150 ตำรำงกิโลเมตร โดยทิศ

เหนือติดกับประเทศจีน ทิศตะวันตกติดกับประเทศลำว ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศกัมพูชำ และทิศตะวัน

ออกมีชำยฝั่งทะเลยำวติดกับทะเลจีนใต้ เมืองหลวงของประเทศเวียดนำมคือ กรุงฮำนอย ซ่ึงเป็นศูนย์กลำงกำร

บรหิำรประเทศและเป็นศนูย์กลำงธรุกจิกำรค้ำทำงภำคเหนอื อย่ำงไรกต็ำม เมอืงเศรษฐกจิท่ีส�ำคญัท่ีสดุของประเทศ

เวียดนำมคือ นครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นศูนย์กลำงธุรกิจกำรค้ำและกำรบริกำร กำรน�ำเข้ำส่งออก และกำรลงทุน ประเทศ

เวียดนำมมีรูปแบบกำรปกครองระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคกำรเมืองเดียวคือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนำม 

ประชำกรเวียดนำมมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 93 ล้ำนคน อยู่ในอันดับ 3 ของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (“ภูมิภำคฯ”) 

รองจำกประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นอันดับที่ 14 ของโลก ภำษำรำชกำรคือ ภำษำเวียดนำม 

โดยมีภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สอง

นคิมอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศเวยีดนำมเป็นเขตพืน้ท่ีท่ีรฐับำล ผูป้ระกอบกำรภำคเอกชน หรอืกจิกำรร่วมทุน

ระหว่ำงรัฐบำลกบัเอกชนจดัสรรท่ีดนิไว้ส�ำหรบัโรงงำนอุตสำหกรรมให้เข้ำมำด�ำเนนิกจิกำรอยู่ในบรเิวณเดยีวกนัอย่ำง

เป็นระบบ และมกีำรจดัสรรระบบสำธำรณูปโภคและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆไว้บรกิำรโรงงงำนอตุสำหกรรมและ

บุคลำกรในนิคมอุตสำหกรรม อันได้แก่ ถนน ระบบไฟฟ้ำ ประปำ ระบบสื่อสำรและโทรคมนำคม ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย 

และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรจัดวำงผังเมืองท่ีเหมำะสม แก้ไขปัญหำ 

สิ่งแวดล้อมและควำมแออัดในตัวเมือง นอกจำกนี้ยังเป็นกำรกระจำยรำยได้และควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคอีกด้วย 

ปัจจุบัน ธุรกิจนิคมอุตสำหกรรมในประเทศเวียดนำมอยู่ในช่วงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องและมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนอีก

ในอนำคตโดยมีแรงขับเคลื่อนมำจำกกำรขยำยกำรลงทุนของภำคเอกชน ภำยในประเทศและกำรลงทุนโดยตรงจำก 

ต่ำงประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของกำรบริโภคภำยในประเทศ 
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ท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองและกำรขยำยตัวของตลำดส่งออก โดย ณ ปี 2559 Market Potential Index 

ของหน่วยงำนวจิยัและศนูย์ข้อมูล Global Business Knowledge ของมหำวทิยำลยั Michigan State University ของ

ประเทศสหรัฐอเมรกิำ ซ่ึงได้ท�ำกำรวเิครำะห์ควำมน่ำลงทุนของประเทศต่ำงๆในโลกจำกปัจจยัพืน้ฐำนหลำยปัจจยัเช่น 

ขนำดของประเทศและประชำกร ควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำน ควำมเสี่ยงเฉพำะของประเทศ อัตรำกำรเติบโต

ของเศรษฐกิจและกำรบริโภค เป็นต้น โดยให้คะแนนควำมน่ำลงทุนของเวียดนำมอยู่ที่ 24 คะแนน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 

40 ของโลก และ 15 ของทวีปเอเชีย ใกล้เคียงกับคู่แข่งในภูมิภำคฯ ซึ่งได้แก่ อินโดนีเซียซึ่งอยู่ที่อันดับ 33 ไทยซึ่ง

อยู่ที่อันดับ 56 และฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ที่อันดับ 46 อย่ำงไรก็ตำม หำกวัดจำกอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจเป็นหลัก 

เวียดนำมจะได้คะแนนสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย ซึ่งโดดเด่นกว่ำประเทศไทย อินโดนีเซีย 

และฟิลิปปินส์ ซึ่งอยู่ที่ล�ำดับ 30, 16, และ 23 ตำมล�ำดับ

นอกจำกนี ้ปัจจยัส�ำคญัอีกประกำรท่ีจะช่วยส่งเสรมิผลกำรด�ำเนนิงำนของผูป้ระกอบกำรนคิมอุตสำหกรรมในอนำคต

คอื นโยบำยของภำครฐัในกำรก�ำกบัดแูล ประกอบไปด้วยกำรจ�ำกดัจ�ำนวนนคิมอุตสำหกรรมท่ีได้รบัอนญุำตให้ด�ำเนนิ

กจิกำรในอนำคตและกำรก�ำหนดให้โรงงำนในประเทศเวียดนำมจ�ำนวนมำกท่ีตัง้อยู่นอกนคิมอุตสำหกรรมย้ำยเข้ำไป

ด�ำเนนิกำรภำยในนคิมอตุสำหกรรม เพ่ือควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อยของประเทศและเพือ่เสรมิสร้ำงคณุภำพชีวติของ

ประชำชน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน โรงงำนส่วนใหญ่ที่ยังคงตั้งอยู่นอกนิคมอุตสำหกรรมนั้น ด�ำเนินกำรโดยผู้ประกอบกำร

ภำคเอกชนภำยในประเทศ ขณะที่โรงงำนของนักลงทุนต่ำงชำติส่วนใหญ่จะอยู่ภำยในเขตนิคมอุตสำหกรรม

จำกกำรเปิดเผยของ Foreign Investment Agency พบว่ำในปี 2559 ประเทศเวียดนำมมีมูลค่ำกำรลงทุนโดยตรง

จำกต่ำงประเทศ ประมำณ 24.40 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.2 ในปีที่ผ่ำนมำ

อีกปัจจัยท่ีช่วยดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศคือ สภำพภูมิอำกำศและภูมิประเทศท่ีหลำกหลำยของประเทศ

เวียดนำมท�ำให้เวียดนำมเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยำกรธรรมชำติที่ส�ำคัญ อำทิ ก๊ำซธรรมชำติ น�้ำมัน 

และสินแร่ต่ำงๆ เช่น ถ่ำนหิน เหล็ก ทองแดง อีกทั้งยังเหมำะแก่กำรท�ำเกษตรกรรมโดยประเทศเวียดนำมถือเป็น 

ผู้ส่งออกพริกไทยด�ำและกำแฟอันดับ 1 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกข้ำวอันดับ 3 ของโลก 

นอกจำกนี้เวียดนำมยังเข้ำท�ำข้อตกลงทำงกำรค้ำเสรีต่ำงๆ ท่ีส�ำคัญได้แก่เขตกำรค้ำเสรีกับประเทศในทวีปยุโรป 

(Vietnam-EU Trade Agreement - FTA) และเข้ำร่วมในข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 

(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement - TPP) อีกด้วย ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (Asean 

Economic Community: AEC) ซ่ึงจะเกดิข้ึนในปี 2558 กเ็ป็นอีกหนึง่ปัจจยัส�ำคญัท่ีจะช่วยเพิม่ศกัยภำพและขีดควำม

สำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศเวียดนำมยิง่ข้ึนไปอกี โดยกำรลงนำมในข้อตกลงต่ำงๆเหล่ำนีจ้ะช่วยให้เวยีดนำม

สำมำรถดึงดูดให้ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนในประเทศเพื่อกำรส่งออกเพิ่มมำกขึ้น

ท้ังนี ้ท่ีผ่ำนมำตลำดกำรส่งออกของประเทศเวยีดนำมได้เตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งคดิเป็นอัตรำกำรเตบิโตโดยเฉลีย่ร้อยละ 

8.6 ในปีที่ผ่ำนมำ โดยมูลค่ำส่งออกของประเทศเวียดนำมในปี 2559 มีมูลค่ำทั้งสิ้นประมำณ 175,900 ล้ำนเหรียญ 

โดยส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออกสินค้ำที่ผลิตโดยผู้ประกอบกำรต่ำงชำติที่มำลงทุนในประเทศเวียดนำม 

อีกประกำรหนึง่ท่ีท�ำให้ประเทศเวียดนำมสำมำรถเป็นฐำนกำรผลติสนิค้ำเพือ่กำรส่งออกและดงึดดูเม็ดเงนิลงทุนจำก

นักลงทุนต่ำงชำติ คือ ค่ำจ้ำงแรงงำนที่ต�่ำกว่ำประเทศอื่นๆ ในภูมิภำคเอเชียหลำยประเทศ โดยในปี 2559 ค่ำแรง

ขั้นต�่ำของประเทศเวียดนำมเท่ำกับ 1,980 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ประเทศเวียดนำมยังเต็มไปด้วยประชำกรที่อยู่ในวัย

ท�ำงำน (มีอำยุตั้งแต่ 15 ถึง 64 ปี) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่ำร้อยละ 70 ของจ�ำนวนประชำกรทั้งหมด 

ทั้งนี้รัฐบำลยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของประชำกรอย่ำงต่อเนื่อง พิจำรณำได้จำกอัตรำกำร

รู้หนังสือของประชำกรเวียดนำมยังอยู่ในระดับสูงกว่ำร้อยละ 90.3 และอัตรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตของประเทศ

เวียดนำมที่ร้อยละ 52 ซึ่งสูงกว่ำหลำยประเทศในภูมิภำคฯ
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นอกจำกควำมได้เปรียบทำงด้ำนทรัพยำกรแรงงำนของเวียดนำมนั้น ระบบคมนำคมขนส่งและโลจิสติกส์เป็นอีก

ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรลงทุนของชำวต่ำงประเทศ ข้อได้เปรียบหนึ่งของประเทศเวียดนำมคือ กำรมี

อำณำเขตทำงทิศตะวันออกยำวถงึ 3,444 กโิลเมตรตดิกบัทะเลจนีใต้ ซ่ึงเป็นเส้นทำงกำรเดนิเรอืขนส่งสนิค้ำท่ีส�ำคญั

ของโลกในกำรเช่ือมต่อกับตลำดภูมิภำคเอเชียตะวันออก ชำยฝั่งทะเลท่ีทอดตัวยำวเป็นรูปตัว S นี้จึงเหมำะสมอ

ย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงระบบโลจิสติกส์ทำงเรือ รวมถึงท่ำเรือน�้ำลึก เพื่อรองรับกำรส่งออกสินค้ำไปยังประเทศใกล้เคียง 

อำทิ ไทย มำเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ และตลำดโลก ตำมคู่มือ

กำรค้ำและกำรลงทุนสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ซึ่งจัดท�ำโดยกรมส่งเสริมกำรส่งออก กระทรวงพำณิชย์พบว่ำ 

ปัจจบัุน ประเทศเวยีดนำมมท่ีำเรือพำณชิย์ท้ังหมด 17 แห่ง รองรบัสนิค้ำได้ 15 ล้ำนตนัต่อวนั โดยมีท่ำเรอืส�ำคญั คอื 

1. ท่ำเรือไซ่ง่อน เป็นท่ำเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์ ทำงทิศใต้ของประเทศ สำมำรถรองรับ

กำรขนส่งสินค้ำได้ 10 ล้ำนตันต่อปี

2. ท่ำเรือดำนัง เป็นท่ำเรือส�ำคัญของภำคกลำง ตั้งอยู่ในเมืองดำนัง สำมำรถรองรับกำรขนส่งสินค้ำได้ 8 ล้ำนตัน

ต่อปี ปัจจุบัน รัฐบำลมีนโยบำยผลักดันท่ำเรือแห่งนี้ให้มีขนำดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก

3. ท่ำเรือไฮฟอง เป็นท่ำเรือท่ีใหญ่อันดับสองของประเทศ ตั้งอยู่ในเมืองไฮฟอง ทำงตอนเหนือของประเทศ 

สำมำรถรองรับกำรขนส่งสินค้ำได้ 7-10 ล้ำนตันต่อปี

4. ท่ำเรือตันก๋ำง ก๊ำยแม๊บ เป็นท่ำเรือส�ำคัญของภำคใต้ ตั้งอยู่บนปำกแม่น�้ำก๊ำยแม๊บจังหวัดบำเรีย - หวุงเต่ำ 

สำมำรถรองรับกำรขนส่งสินค้ำได้ 1-2 ล้ำนตันต่อปี

ส�ำหรับกำรขนส่งทำงอำกำศนั้น ประเทศเวียดนำมมีสนำมบินนำนำชำติท้ังหมด 4 แห่งรวมถึงสนำมบินท่ีก�ำลัง

พัฒนำอยู่ ได้แก่ 

1. Tan Son Nhat International Airport เป็นสนำมบินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ห่ำงจำกนครโฮจิมินห์เพียง  

7 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรขนส่งสินค้ำประมำณ 600,000 ตันในปี 2010 ตำมรำยงำนของ Airports 

Council International

2. Da Nang International Airport ตั้งอยู่ในเมืองดำนังซึ่งอยู่ทำงตอนกลำงของประเทศ ห่ำงจำกใจกลำงเมือง 

ดำนังประมำณ 2.5 กิโลเมตร 

3. Noi Bai International Airport ห่ำงจำกกรุงฮำนอยประมำณ 30 กิโลเมตร ทำงตอนเหนือของประเทศ 

4. Long Thanh International Airport ตั้งอยู่ท่ีจังหวัด Dong Nai ทำงภำคใต้ของเวียดนำม อยู่ห่ำงจำก 

นครโฮจิมินห์รำว 30 กิโลเมตรเม่ือก่อสร้ำงพร้อมใช้งำนระยะท่ีหน่ึงในปี 2566 จะเป็นสนำมบินท่ีใหญ่ท่ีสุด 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คำดว่ำจะรองรับผู้โดยสำรได้ปีละ 80-100 ล้ำนคนและรองรับกำรขนส่งสินค้ำ 

ได้รำว 5 ล้ำนตันต่อปี

ระบบเครือข่ำยกำรขนส่งทำงบกเป็นสิง่ส�ำคญัท่ีช่วยเช่ือมต่อระบบกำรขนส่งทำงน�ำ้และทำงอำกำศ รวมถงึช่วยเสรมิ

สร้ำงควำมแขง็แกร่งของระบบโลจสิตกิส์ภำยในประเทศ ปัจจบัุน ประเทศเวียดนำมมีระบบเครอืข่ำยทำงถนนยำว 2.1 

แสนกิโลเมตร ประกอบด้วยทำงหลวงแผ่นดินยำวประมำณ 14,935 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน อำทิ 

ทิศเหนือเชือ่มต่อกบัประเทศจนี ซึง่เป็นตลำดขนำดใหญ่และมศีกัยภำพท่ีส�ำคญัของโลก และทิศตะวนัตกเช่ือมต่อกบั

ประเทศลำว ซ่ึงมีกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิอย่ำงต่อเนือ่ง อย่ำงไรกต็ำม ด้วยควำมแออดัของกำรจรำจรบนท้องถนน

ในเขตเมอืงและโครงข่ำยถนนท่ีเชือ่มต่อระหว่ำงเมืองต่ำงๆซ่ึงยังไม่กว้ำงขวำงเพยีงพอ อันเป็นอปุสรรคส�ำคญัต่อกำร

ขนส่งภำยในประเทศ รัฐบำลจึงมีแผนกำรก่อสร้ำงทำงด่วนพิเศษหลำยแห่งและสร้ำงเครือข่ำยถนนเพิ่มเติม รวมทั้ง

มีกำรปรับปรุงถนนหลวงทุกสำยให้มีมำตรฐำน นอกจำกกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยกำรขนส่งทำงบกในประเทศแล้ว 

รัฐบำลของประเทศเวียดนำมยังมีแผนร่วมกับรัฐบำลของประเทศอื่นๆในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง 4 ประเทศ ได้แก่ 

ไทย ลำว กมัพชูำ และพม่ำ ในกำรพฒันำแนวพืน้ท่ีเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic Corridor: 

EWEC) เชื่อมโยงประเทศเวียดนำม ลำว ไทย และพม่ำ โดยมีปลำยทำงอยู่ที่เมืองดำนัง ประเทศเวียดนำม และ 
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เมืองเมำะละแหม่ง ประเทศพม่ำ ซึ่งถือว่ำเป็นเส้นทำงเชื่อมโยงระหว่ำงทะเลจีนใต้กับทะเลอันดำมันอันเป็นเส้นทำง

เดินเรือท่ีส�ำคญัของโลก นอกจำกนี ้ยังมีกำรพฒันำแนวพืน้ท่ีเศรษฐกจิตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) 

เชื่อมโยงประเทศเวียดนำม กัมพูชำ ไทย และพม่ำ โดยมีปลำยทำงอยู่ที่เมืองหวุงเต่ำ และเมืองกวีเญิน ประเทศ

เวียดนำม และเมืองทวำย ประเทศพม่ำ กำรพฒันำแนวพืน้ท่ีเศรษฐกจิท้ังสองโครงกำรนัน้ นอกจำกจะช่วยลดต้นทุน

และเพิม่ประสทิธภิำพในกำรขนส่งแล้ว ยังส่งผลให้เกดิกำรลงทุนในประเทศเวยีดนำมเพิม่มำกข้ึน เพือ่ตอบสนองกำร

ขยำยตัวของกำรค้ำตำมแนวพื้นที่เศรษฐกิจ กำรค้ำภำยในภูมิภำคฯ และกำรส่งออกไปยังตลำดโลก

เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศซ่ึงเป็นกลไกส�ำคัญในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเวียดนำม รัฐบำล

สนับสนุนให้นักลงทุนต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนในประเทศ โดยอนุญำตนักลงทุนต่ำงชำติสำมำรถถือหุ้นในหลำยกิจกำร

ได้ถงึร้อยละ 100 ขณะเดยีวกนั ก็ได้มีกำรให้สทิธปิระโยชน์ด้ำนภำษีแก่นกัลงทุนภำคเอกชนในประเทศและนกัลงทุน

ต่ำงชำติ 

ข. ภาพรวมการลงทุนของจังหวัดดองไน

หำกพิจำรณำจังหวัดท่ีโดดเด่นและเป็นเป้ำหมำยของนักลงทุนท่ีต้องกำรลงทุนในประเทศเวียดนำมนั้น นอกจำก

นครโฮจิมินห์ซ่ึงเป็นศูนย์กลำงเศรษฐกิจท่ีส�ำคัญท่ีสุดของประเทศและกรุงฮำนอยซ่ึงเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำของ 

ภำคเหนอืแล้ว จงัหวัดดองไน ถอืเป็นอีกทำงเลอืกหนึง่ท่ีมีศกัยภำพสงูในกำรลงทุน พจิำรณำได้จำกจ�ำนวนโครงกำรและ

มลูค่ำกำรลงทุนของนกัลงทุนต่ำงประเทศท่ีทยอยเข้ำไปลงทุนในจงัหวดัดองไนในช่วงท่ีผ่ำนมำมีจ�ำนวนเพิม่ข้ึนอย่ำง 

ต่อเนือ่ง ท้ังนีจ้ำกสถติขิอง General Statistic Office of Vietnam ในช่วงต้นปี ถงึเดอืน 12 ของปี 2559 จงัหวัดดองไน 

มีเม็ดเงินลงทุนจำกนักลงทุนต่ำงชำติสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ คิดเป็นมูลค่ำทุนจดทะเบียน 1.044 พันล้ำน 

เหรียญสหรัฐฯ มีจ�ำนวนโครงกำรจำกนักลงทุนทั้งสิ้นมำกกว่ำ 90 โครงกำร แสดงให้เห็นถึงศักยภำพกำรแข่งขันและ

ควำมพร้อมของกำรเป็นฐำนกำรลงทุนที่พัฒนำขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

นอกจำกมูลค่ำกำรลงทุนภำยในจังหวัดแล้ว มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดดองไนก็เป็นเครื่องช้ีวัดอีกอย่ำง

หนึง่ท่ีสำมำรถบ่งบอกถงึควำมส�ำคญัของจงัหวดัต่อเศรษฐกจิของประเทศเวยีดนำม โดยในปี 2559 มลูค่ำผลติภณัฑ์ 

มวลรวมของจังหวัดดองไนได้เติบโตเพิ่มอย่ำงต่อเนื่อง ในอัตรำกำรเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 14.3 อุตสำหกรรม

ส�ำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดดองไน ประกอบด้วย อุตสำหกรรมก่อสร้ำง อุตสำหกรรมกำรบริกำร และ

อุตสำหกรรมกำรเกษตรและประมง 

จังหวัดดองไนตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศและอยู่ในใจกลำงเขตเศรษฐกิจกำรค้ำของภำคใต้ มีพื้นที่

รวมท้ังสิน้ 5,907 ตำรำงกโิลเมตร ประกอบด้วย 11 เมอืง โดยมีเมอืง Bien Hoa เป็นศนูย์กลำงทำงเศรษฐกจิ กำรเมือง 

สังคม และวัฒนธรรม จังหวัดดองไนห่ำงจำกนครโฮจิมินห์ซ่ึงเป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีส�ำคัญท่ีสุดของประเทศเพียง 

30 กิโลเมตรทำงทิศตะวันตก ท�ำให้อยู่ท่ำมกลำงเครือข่ำยคมนำคมขนส่งทำงบกที่เชื่อมต่อกับถนนสำยส�ำคัญอื่นๆ 

ของประเทศ รวมถงึถนนท่ีเช่ือมต่อกบัท่ำเรอืและสนำมบินท่ีส�ำคญั อำทิ เช่ือมต่อกบัท่ำเรอืไซ่ง่อนด้วยระยะทำงเพยีง 

32 กิโลเมตรและเชื่อมต่อกับ Tan Son Nhat International Airport ด้วยระยะทำงเพียง 35 กิโลเมตร 

จังหวัดดองไนมีประชำกรทั้งสิ้น 3.2 ล้ำนคนในปี 2559 คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ปี 2551-2559 

เท่ำกบัร้อยละ 5.6 โดยส่วนหนึง่มำจำกกำรอพยพย้ำยถิน่ฐำนเข้ำสูจ่งัหวดัดองไนของประชำกรในจงัหวดัอ่ืนๆ ค่ำแรง

งำนของจังหวัดดองไนยังต�่ำกว่ำค่ำแรงงำนในนครโฮจิมินห์ กรุงฮำนอย และจังหวัดอ่ืนๆหลำยจังหวัดในประเทศ 

อีกด้วย นอกจำกนี้ กำรท่ีจังหวัดดองไนมีอำณำเขตติดกับนครโฮจิมินห์ซ่ึงเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำของประเทศ

เวยีดนำมนัน้ ท�ำให้กำรหำแรงงำนท่ีมคีณุภำพและมกีำรศกึษำข้ันสงู เพ่ือด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคญัของบรษัิท โดยเฉพำะ

ต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับกลำงและระดับสูงไม่ยำกนัก ด้วยอำณำเขตท่ีติดต่อกับแหล่งควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและ

สังคม รวมทั้งค่ำครองชีพที่ถูกกว่ำในนครโฮจิมินห์ อำทิ ค่ำอำหำร ค่ำเช่ำที่อยู่อำศัย ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค และ
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รำคำท่ีดนิ ท�ำให้แรงงำนจ�ำนวนมำกตดัสนิใจท�ำงำนในจงัหวดัดองไน โดยเฉพำะในเมือง Bien Hoa ซ่ึงเป็นศนูย์กลำง

ทำงเศรษฐกจิและสงัคมของจงัหวัดและมกีำรพฒันำด้ำนท่ีอยูอ่ำศยัเป็นอย่ำงมำก เมือ่เปรยีบเทียบกบัจงัหวัดในเขต

เศรษฐกิจตอนใต้ ดองไนถือเปนจังหวัดที่มีประชำกรมำกเป็นอันดับสองรองจำกนครโฮจิมินห์ 

ประชำกรในจังหวัดนอกจำกจะมีจ�ำนวนมำกแล้ว ยังมีก�ำลังซื้อสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของจังหวัดอื่นๆ ในประเทศเวียดนำม 

สังเกตได้จำกรำยได้ประชำชำติต่อหัว (GDP Per Capita) ที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ 

โดยในปี 2558 รำยได้ประชำชำติต่อหัวของประชำกรจังหวัดดองในเท่ำกับ 3,018 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดยจ�ำนวน

ดังกล่ำวสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของทั้งประเทศซึ่งเท่ำกับประมำณ 2,109 เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้จำกกำรรำยงำนของกระทรวง

แรงงำนของประเทศเวียดนำม จงัหวดัดองไนได้ประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรลดอัตรำประชำกรท่ีมฐีำนะยำกจนเมือ่เทียบ

กับประชำกรทั้งหมดจำกร้อยละ 7 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 1.9 ในปี 2556 แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นอยู่ของประชำกร

ในจังหวัดดองไนที่ดีขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

 2.2 แนวโน้มอุตสาหกรรมในจังหวัดดองไน

กำรพฒันำนคิมอุตสำหกรรมแต่ละแห่งในอดตีนัน้ จะด�ำเนนิกำรโดยรฐับำลของประเทศเวยีดนำมแต่เพยีงผูเ้ดยีวผ่ำนทำง

รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง อำทิ Sonadezi เพื่อให้โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ เข้ำมำด�ำเนินกิจกำรอยู่

ในบริเวณเดียวกันอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรจัดสรรระบบสำธำรณูปโภคและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆไว้บริกำรโรงงำน

อุตสำหกรรมและบุคลำกรในนคิมอตุสำหกรรม อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกท่ีรฐับำลได้ด�ำเนนินโยบำยกำรปฏริปูเศรษฐกจิและ

สังคมมำในระยะหนึ่ง โดยมีกำรเปิดเสรีกำรค้ำและกำรบริกำรระหว่ำงประเทศ รวมถึงกำรอนุญำตให้นักลงทุนต่ำงชำติ

สำมำรถลงทุนในประเทศเวยีดนำมได้อย่ำงสะดวกมำกข้ึน ท�ำให้เศรษฐกจิของประเทศเวยีดนำมและก�ำลงัซ้ือของประชำชน

เพิ่มสูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง อีกท้ังนักลงทุนตำ่งชำติเริ่มเข้ำมำตั้งฐำนกำรผลิตในประเทศเวียดนำม เพื่อส่งออกสินคำ้ไปยัง

ตลำดโลก เพือ่ตอบสนองต่ออุปสงค์ท่ีเพิม่ข้ึนดงักล่ำว นกัลงทุนภำคเอกชนในประเทศและต่ำงประเทศจงึจ�ำเป็นต้องขยำย

กำรลงทุนในประเทศเวียดนำมเพิม่ข้ึน ท�ำให้พืน้ท่ีนคิมอตุสำหกรรมท่ีด�ำเนนิกำรโดยรฐับำลแต่เพยีงผูเ้ดยีวไม่เพยีงพอต่อ

ควำมต้องกำรของนกัลงทุน รฐับำลจงึเร่ิมอนญุำตให้ผูป้ระกอบกำรพัฒนำนคิมอุตสำหกรรมภำคเอกชนท้ังภำยในประเทศ

และต่ำงประเทศด�ำเนนิธรุกจิพฒันำนคิมอุตสำหกรรมในประเทศเวยีดนำม โดยรฐับำลได้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกำรภำค

เอกชนผ่ำนทำงหน่วยงำนของรฐัหรอืรฐัวสิำหกจิต่ำงๆ ในบำงโครงกำร นอกจำกนี ้ในหลำยโครงกำร รฐับำลยังอนญุำตให้

ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนเป็นเจ้ำของและผู้บริหำรโครงกำรแต่เพียงผู้เดียวอีกด้วย ดังนั้น กำรจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรมใน

ปัจจุบันสำมำรถกระท�ำได้ทั้งสิ้น 4 แนวทำงหลักตำมลักษณะควำมเป็นเจ้ำของและผู้บริหำรโครงกำร คือ

1. นิคมอุตสำหกรรมที่รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐเป็นเจ้ำของและผู้บริหำรโครงกำร

2. นิคมอุตสำหกรรมที่ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนภำยในประเทศเป็นเจ้ำของและผู้บริหำรโครงกำร

3. นคิมอุตสำหกรรมท่ีผูป้ระกอบกำรภำคเอกชนต่ำงประเทศร่วมเป็นเจ้ำของและร่วมบรหิำรโครงกำรกบัรฐัวสิำหกจิหรอื

หน่วยงำนของรัฐ

4. นคิมอตุสำหกรรมท่ีผูป้ระกอบกำรภำคเอกชนต่ำงประเทศร่วมเป็นเจ้ำของและร่วมบรหิำรโครงกำรกบัผูป้ระกอบกำร

ภำคเอกชนภำยในประเทศ

อย่ำงไรกต็ำม รฐับำลของประเทศเวยีดนำมไม่มนีโยบำยให้นคิมอุตสำหกรรมท่ีรฐัวสิำหกจิหรอืหน่วยงำนของรฐัเป็นเจ้ำของ

และผู้บริหำรโครงกำรขำยท่ีดินให้แก่ลูกค้ำเป้ำหมำย โดยอนุญำตเพียงกำรให้เช่ำท่ีดินในระยะเวลำไม่เกิน 50 ปีเท่ำนั้น 

ส�ำหรับนิคมอุตสำหกรรมประเภทที่ 2 ถึง 4 นั้น รัฐบำลของประเทศเวียดนำมมิได้ให้กรรมสิทธิ์ในกำรเป็นเจ้ำของที่ดิน

แก่ผู้ประกอบกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรม รัฐบำลเพียงแต่ให้เช่ำท่ีดินระยะยำวดังกล่ำวเพ่ือน�ำมำพัฒนำโครงกำรนิคม

อุตสำหกรรมเท่ำนั้น โดยระยะเวลำในกำรอนุญำตให้เช่ำที่ดินแก่ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยก็แตกต่ำงกัน ซึ่งระยะเวลำสูงสุด

ในกำรอนุญำตให้เช่ำที่ดิน คือ 50 ปี ดังนั้น กำรให้สิทธิ์กำรใช้ที่ดินภำยในนิคมอุตสำหกรรมแก่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของ 

ผูป้ระกอบกำรนคิมอุตสำหกรรมทุกรำยท้ังภำครฐัและภำคเอกชนจะอยู่ในรปูแบบกำรให้เช่ำท่ีดนิระยะยำว โดยมรีะยะเวลำ

กำรเช่ำไม่เกิน 50 ปี 
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ในปี 2559 ประเทศเวยีดนำมมจี�ำนวนนคิมอุตสำหกรรมท้ังหมด 324 แห่ง ซ่ึงมพีืน้ท่ีรวมกนัท้ังสิน้ 91,800 เฮกแตร์ กระจำย

อยู่ตำมภมิูภำคต่ำงๆของประเทศ อย่ำงไรกต็ำม นคิมอุตสำหกรรมส่วนใหญ่จะกระจกุตวัอยู่ในภำคใต้ของประเทศ เพ่ือตอบ

สนองควำมต้องกำรของผูป้ระกอบกำรในภำคกำรผลติท่ีกระจกุตวัอยู่ในภำคใต้ของประเทศ โดยเฉพำะในเมืองเศรษฐกจิและ

กำรค้ำที่ส�ำคัญ ได้แก่ นครโฮจิมินห์ จังหวัดดองไน จังหวัดบำเรีย - หวุงเต่ำ และจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ ท�ำให้ในภำคใต้ 

มีจ�ำนวนนิคมอุตสำหกรรมและมูลค่ำโครงกำรโดยรวมสูงกว่ำภำคอื่นๆอย่ำงเห็นได้ชัด 

อย่ำงไรกต็ำม จำกควำมต้องกำรพ้ืนท่ีในนคิมอุตสำหกรรมของนกัลงทุนภำคกำรผลติท่ีเพิม่ข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง ท�ำให้จ�ำนวน

พืน้ท่ีขำยหรือให้เช่ำของนคิมอุตสำหกรรมในกรงุฮำนอยและนครโฮจมิินห์ปัจจบัุนเริม่ไม่เพยีงพอท่ีจะรองรบัควำมต้องกำร

ท่ีคำดกำรณ์ในอนำคต และท�ำให้รำคำขำยท่ีดินและค่ำเช่ำท่ีดินระยะยำวภำยในนิคมอุตสำหกรรมในกรุงฮำนอยและ 

นครโฮจิมินห์มีจ�ำนวนสงูข้ึน นอกจำกน้ี กำรก่อตัง้นคิมอุตสำหกรรมแห่งใหม่หรอืกำรขยำยพืน้ท่ีในนคิมอุตสำหกรรมแห่งเดมิ 

สำมำรถกระท�ำได้อย่ำงจ�ำกัด เนื่องจำกพื้นที่หลำยแห่งถูกน�ำไปพัฒนำเป็นเขตที่อยู่อำศัยหรือ สิ่งอ�ำนวยควำสะดวกต่ำงๆ 

เช่น ห้ำงสรรพสินค้ำ โรงเรียน โรงพยำบำล และศูนย์รำชกำร เป็นต้น เพื่อพัฒนำสู่สังคมเมืองเต็มรูปแบบ จำกควำมไม่

สมดลุของอุปสงค์และอุปทำนดงักล่ำว รฐับำลและผูป้ระกอบกำรพฒันำนคิมอตุสำหกรรมภำคเอกชนจงึได้ขยำยกำรลงทุน

เพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงกรุงฮำนอยและนครโฮจิมินห์ อีกทั้งยังขยำยกำรลงทุนในภำคอื่นๆที่มีศักยภำพของประเทศ ทั้ง

กำรก่อตั้งนิคมอุตสำหกรรมแห่งใหม่และกำรขยำยพื้นที่ของนิคมอุตสำหกรรมแห่งเดิม 

เม่ือเทียบกบัจงัหวัดอ่ืนๆในภำคใต้นัน้ จงัหวดัดองไนถอืเป็นจงัหวดัหนึง่ท่ีโดดเด่นและเป็นเป้ำหมำยของนกัลงทุนภำคกำร

ผลิต จำกท�ำเลที่ตั้งที่ติดกับนครโฮจิมินห์ ควำมพร้อมด้ำนแรงงำน และระบบคมนำคมที่มีประสิทธิภำพ อีกทั้งยังมีค่ำเช่ำ

ที่ดินระยะยำวที่ถูกกว่ำที่ดินในเมืองเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ เช่น นครโฮจิมินห์ และกรุงฮำนอย ท�ำให้จังหวัดดองไนเป็นจังหวัด

ท่ีมีศักยภำพสูงในกำรลงทุนพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมของรัฐบำลและผู้ประกอบกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมภำคเอกชน 

โดยในปี 2558 ดัชนีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Provincial Competitiveness Index) ของจังหวัดดองไนเท่ำกับ 57.79 

อยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จังหวัดดองไนมีนิคมอุตสำหกรรมรวมทั้งสิ้น 33 แห่ง โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมำณ 

9,882 เฮกแตร์ ปัจจบัุน มีพ้ืนท่ีส�ำหรับเช่ำประมำณ 6,682 เฮกแตร์และมกีำรเช่ำพืน้ท่ีแล้วประมำณ 4,945 เฮกแตร์ คดิเป็น

อัตรำกำรเช่ำร้อยละ 74 ของพื้นที่ส�ำหรับเช่ำทั้งหมด ส่วนใหญ่มำจำกกำรผลิตของสินค้ำต่ำงๆเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

และอุปกรณ์กำรสื่อสำร

10 อันดับนิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่โครงการใหญ่ที่สุดในจังหวัดดองไน

ที่มำ: Savills Research & Consultancy
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HCMC Dong Nai Binh Duong BR- VT Tay Ninh Binh Phuoc

พื้นที่ทั้งหมด 3,895 9,882 9,843 7,498 4,629 1,177

รวมพื้นที่ให้เช่ำ (ha) 2,570 6,682 6,771 4,812 3,257 768

สัดส่วนกำรเข้ำ (%) 75% 74% 88% 51% 71% 82%

ที่มำ: : JLL Research

อุปสงค์และอุปทานของที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

ค่ำเช่ำที่ดินโดยเฉลี่ยในภำคใต้อยู่ที่ประมำณ 69.8 เหรียญสหรัฐ ต่อตำรำงเมตร โดยที่โฮจิมินสุทธิค่ำเช่ำที่เฉลี่ยฮิตสูงสุด

ที่ 131 เหรียญสหรัฐ ต่อตำรำงเมตร ในขณะที่ค่ำที่ดินในอุตสำหกรรมในพื้นที่รอบนอกวิ่งอยู่ระหว่ำง 45-75 เหรียญสหรัฐ 

คำดว่ำในห้ำปีข้ำงหน้ำพื้นที่อุตสำหกรรมในภำคใต้เพิ่มขึ้นเป็น 15,000 เฮกแตร์ (ที่มำ: JLL Research)

สภำพกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรนิคมอุตสำหกรรมภำยในจังหวัดดังกล่ำวถือว่ำไม่สูงมำกนัก เนื่องจำกกำรประกอบ

กิจกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมให้ประสบควำมส�ำเร็จนั้น นอกจำกจะต้องอำศัยควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรโครงกำร

จำกประสบกำรณ์อนัยำวนำนและเงนิลงทุนจ�ำนวนมำกแล้ว ยังต้องอำศยัควำมสมัพนัธ์ท่ีดกีบัรฐับำลและหน่วยงำนของรฐั

อื่นๆ อีกด้วย ปัจจัยดังกล่ำวถือเป็นอุปสรรคส�ำคัญของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่จะเข้ำมำแข่งขันในธุรกิจกำรพัฒนำนิคม

อุตสำหกรรม (barrier of entry) ด้วยเหตุดังกล่ำว ท�ำให้ในจังหวัดดองไน มีจ�ำนวนนิคมอุตสำหกรรมรวมทั้งสิ้นเพียง 33 

โครงกำร โดยปัจจุบันโครงกำรของ ACBH ถือเป็นนิคมอุตสำหกรรมที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัด ทั้งนี้ กำร

แข่งขันระหว่ำงผู้ประกอบกำรแต่ละรำยเป็นไปอย่ำงจ�ำกัด เนื่องจำกนิคมอุตสำหกรรมท่ีบริหำรโดยผู้ประกอบกำรหลำย

รำยบำงโครงกำรไม่มีพื้นที่ว่ำงเหลืออยู่หรือมีพื้นที่ให้เช่ำเหลืออยู่ไม่มำกนัก

10 อันดับนิคมอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าโครงการปัจจุบันสูงที่สุดในจังหวัดดองไน

ที่มำ: Savills Research & Consultancy
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ผู้ประกอบกำรที่บริหำรพื้นที่ให้เช่ำขนำดใหญ่ที่สุดในจังหวัดดองไนคือ Sonadezi ซึ่งเป็นผู้บริหำรพื้นที่ให้เช่ำในโครงกำร

นิคมอุตสำหกรรมทั้งสิ้นร้อยละ 30 ของขนำดพื้นที่ให้เช่ำทั้งหมด โดยมีบริษัท Tin Nghia และบริษัท VRG ตำมมำเป็น

อันดับที่ 2 และ 3 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 25 และร้อยละ 14 ของขนำดพื้นที่ให้เช่ำทั้งหมด ตำมล�ำดับ ส�ำหรับ ACBHนั้น อยู่

ในอันดบัท่ี 5 ด้วยสดัส่วนร้อยละ 6 ของขนำดพืน้ท่ีให้เช่ำท้ังหมด แม้ว่ำในจงัหวดัดองไนมีผูป้ระกอบกำรนคิมอุตสำหกรรม

จ�ำนวนหลำยรำย แต่มีนิคมอุตสำหกรรมที่มีผู้ประกอบกำรภำคเอกชนต่ำงประเทศร่วมลงทุนเพียง 3 แห่ง ได้แก่ (1) นิคม 

Amata City (Bien Hoa) ซึ่งเป็นนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH (2) นิคม Loteco ซึ่งด�ำเนินกำรโดย Sojitz Corporation 

บริษัทชั้นน�ำด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนจำกประเทศญี่ปุ่นร่วมกับ Thai Son Corporation (Thasimex) รัฐวิสำหกิจภำยใต้ 

Ministry of Defense ในสดัส่วนกำรถอืหุ้นร้อยละ 60 และ 40 ตำมล�ำดบั และ (3) นคิม Long Duc ซ่ึงด�ำเนนิกำรโดย Sojitz 

Corporation ร่วมกับ Daiwa House Industry Company Limited (Daiwa) บริษัทก่อสร้ำงและพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ชั้น

น�ำจำกประเทศญ่ีปุ่น Kobelco Eco-Solutions Company Limited (Kobelco Eco) บรษัิทพฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรสิง่

แวดล้อมช้ันน�ำจำกประเทศญ่ีปุ่น และDong Nai Import Export Processing Agricultural Products and Foods Company 

(DONAFOODS) รัฐวิสำหกิจซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นโดยมติของ People’s Committee of Dong Nai Province เพื่อผลิตและส่ง

ออกเม็ดมะม่วงหิมพำนต์ นิคม Loteco ดังกล่ำวมีสัดส่วนกำรถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นทั้งสี่รำยในสัดส่วนร้อยละ 57.3 ร้อยละ 

22.0 ร้อยละ 8.7 และ ร้อยละ 12 ตำมล�ำดับ

 2.3 ภาวะการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรมในเมือง Bien Hoa และเมือง Long Thanh

เนื่องจำกประมำณกำรรำยได้หลักของ ACBH และ ACLT ในอนำคตจะมำจำกกำรให้เช่ำที่ดินระยะยำวในโครงกำรนิคม

อุตสำหกรรมในเมือง Bien Hoa และเมือง Long Thanh นั้น กำรศึกษำตลำดและผู้แข่งขันจึงเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรวำงแผน

กลยุทธ์กำรตลำด

นิคมอุตสาหกรรมในเมือง Bien Hoa ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อนิคม พื้นที่ทั้งหมด
(เฮกแตร์)

พื้นที่เพื่อกำรให้
เช่ำระยะยำว
(เฮกแตร์)

อัตรำค่ำเช่ำ 
ระยะยำวเฉลี่ย

(เหรียญ / ตรม.)

อัตรำเช่ำเฉลี่ย
(ร้อยละ)

อำยุ 
ที่ดินคงเหลือ

(ปี)

Amata City (Bien Hoa) ACBH 343 90 92.4% 29

Bien Hoa 2 Sonadezi 261 100 100.0% 30

Bien Hoa 1 Sonadezi 248 100 100.0% 35

Loteco Sojitz 205 100 100.0% 31

Source: Savills Research & Consultancy

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เมือง Bien Hoa มีพื้นที่ส�ำหรับกำรเช่ำระยะยำวประมำณ 1,022 เฮกแตร์ ใน 4 นิคมในคิดเป็น 

พื้นท่ีท่ีถูกเช่ำระยะยำวแล้วประมำณ 979 เฮกแตร์ คิดเป็นอัตรำเช่ำถัวเฉลี่ยร้อยละ 97 (ปรับขึ้นจำกอัตรำเช่ำเฉลี่ย 

ในปี 2556 ที่ร้อยละ 90) นิคมอุตสำหกรรมในเมือง Bien Hoa มีอยู่ 4 แห่งรวมนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH ซึ่งเป็นนิคม

อุตสำหกรรมเดียวที่ยังมีพื้นที่ขำยคงเหลืออยู่ 
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นิคมอุตสาหกรรมในเมือง Long Thanh ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อนิคม พื้นที่ทั้งหมด
(เฮกแตร์)

พื้นที่ที่หมด
(เฮกแตร์)

อัตรำค่ำเช่ำ 
ระยะยำวเฉลี่ย

(เหรียญ / ตรม.)

อำยุ 
ที่ดินคงเหลือ

(ปี)

Long Thanh Sonadezi  283 95 38

Long Duc Sojitz  200 90 42

Tam Phouc Tin Nghia  215 120 38

An Phouc Tin Nghia  140 63 37

Loc An - Binh Son VRG  336 68 45

Go Dau Sonadezi  137 100 30

Source: Savills Research & Consultancy

Long Thanh มีพื้นที่ส�ำหรับกำรเช่ำระยะยำวประมำณ 1,433 เฮกแตร์ ใน 6 นิคมในคิดเป็นพื้นที่ที่ถูกเช่ำระยะยำวแล้ว

ประมำณ 760 เฮกแตร์ คิดเป็นอัตรำกำรเช่ำถัวเฉลี่ยร้อยละ 53 (ปรับข้ึนจำกอัตรำเช่ำเฉลี่ยในปี 2556 ท่ีร้อยละ 52)  

ยังไม่รวมโครงกำร Amata City Long Thanh ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2560 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ

นคิมอตุสำหกรรมท่ีมีกำรพัฒนำสำธำรณปูโภคในคณุภำพสงู (อตัรำค่ำเช่ำระยะยำวเฉลีย่สงูกว่ำ 90 เหรยีญต่อตำรำงเมตร)  

มีเพียง 3 แห่งได้แก่นิคม Long Thanh ของ Sonadezi, นิคม Long Duc ของ Sojitz และ Go Dau ของ Sonadezi  

ซึ่งมีเพียงนิคม Long Duc เท่ำนั้นที่ยังมีพื้นที่เหลือและมีอัตรำเช่ำเฉลี่ยเพียงร้อยละ 27

ท้ังนี ้ACBH มีจดุแข็งเหนอืผูแ้ข่งขันรำยอ่ืนๆ ในด้ำนกำรมฐีำนเงนิทุนขนำดใหญ่ในปัจจบัุนจำกกำรสนบัสนนุของอมตะ คอร์ป 

ซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่ของ ACBH ในช่วงท่ีผำ่นมำ นอกจำกนี้ ACBH จะได้รับกำรสนับสนุนดำ้นเงินทุนอยำ่งต่อเนื่องจำก 

บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ ACBH ในปัจจุบัน เนื่องจำกบริษัทฯ สำมำรถระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่ำงต่อ

เนื่องภำยหลังกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ฐำนเงินทุนขนำดใหญ่ดังกล่ำวท�ำให้ ACBH มีสถำนะทำงกำรเงิน

ท่ีแข็งแกร่ง พร้อมส�ำหรับกำรลงทุนขยำยพ้ืนท่ีในกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในโครงกำรท่ีบริหำรอยู่ในปัจจุบันอย่ำง 

ต่อเนื่อง และกำรลงทุนจัดสร้ำงนิคมอุตสำหกรรมแห่งใหม่ในอนำคต เพื่อรองรับโอกำสทำงธุรกิจและกำรเติบโต 

ทำงเศรษฐกิจของประเทศเวียดนำมได้อย่ำงสมบูรณ์ นอกจำก ACBH จะมีสถำนะทำงกำรเงินท่ีแข็งแกร่งแล้ว ACBH 

ในฐำนะผูป้ระกอบกำรท่ีมปีระสบกำรณ์มำอย่ำงยำวนำนในกำรประกอบธรุกจิพัฒนำนคิมอุตสำหกรรมในประเทศเวยีดนำม

ยังประกอบด้วยบุคลำกรมืออำชีพจ�ำนวนมำกท่ีมคีวำมเช่ียวชำญด้ำนกำรพฒันำนคิมอตุสำหกรรมและกำรบรหิำรโครงกำร

เป็นอย่ำงดี โดยมีผู้บริหำรและพนักงำนบำงส่วนเคยร่วมงำนกับอมตะ คอร์ป ซ่ึงเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ และเป็น 

ผูป้ระกอบกำรพัฒนำนคิมอุตสำหกรรมช้ันน�ำของประเทศไทยมำอย่ำงยำวนำน ท�ำให้ ACBH สำมำรถตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรของลกูค้ำได้เป็นอย่ำงดด้ีวยคณุภำพกำรให้บรกิำรช้ันเลศิ นอกจำกนี ้ยังท�ำให้ ACBH มคีวำมสมัพันธ์ท่ีดกีบัหน่วย

งำนของรัฐที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

นอกจำกจุดแข็งของ ACBH มีท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว ACBH ยังได้เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยกำรวำง

กลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจหลำยประกำร ดังนี้ 

1. ACBH มีนโยบำยในกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมที่แตกต่ำงจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ โดยมีกำรพัฒนำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนและระบบสำธำรณปูโภคท่ีมีคณุภำพช้ันเลศิในโครงกำรควบคูไ่ปกบักำรพฒันำท่ีดนิเพือ่ให้เช่ำระยะยำว ท�ำให้

ลูกค้ำมั่นใจได้ว่ำจะสำมำรถด�ำเนินกำรทำงธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องหำกโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค

ท่ีให้บริกำรโดยภำครัฐเกิดเหตุขัดข้อง ตัวอย่ำงของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีอมตะเวียดนำมให้บริกำรแก่ลูกค้ำภำยใน

นิคมอุตสำหกรรม ได้แก่ น�้ำประปำ ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย และไฟฟ้ำ เป็นต้น นโยบำยของ ACBH ดังกล่ำวแตกต่ำง

จำกนโยบำยของผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนๆ ท่ีให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำท่ีดินเพ่ือให้เช่ำระยะยำวหรือขำยเป็นหลัก  

ถงึแม้บำงโครงกำรจะมกีำรจดัสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบสำธำรณปูโภค แต่คณุภำพของระบบดงักล่ำวก็ไม่ได้
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มำตรฐำนระดับสำกล นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรบำงรำยก็มิได้จัดสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภคไว้

ใช้ภำยในโครงกำร ท�ำให้กำรด�ำเนนิกำรทำงธรุกจิอย่ำงต่อเนือ่งของลกูค้ำมคีวำมเสีย่งสงู โดยเฉพำะลกูค้ำท่ีใช้ระบบ

กำรผลิตสินค้ำแบบต่อเนื่อง

2. ACBH ได้จดัสรรท่ีดนิบำงส่วนท่ีได้รับกำรพฒันำแล้วให้แก่โครงกำรพำณิชยกรรมและโครงกำรท่ีอยู่อำศยัในเขตบรเิวณ

นิคมอุตสำหกรรม อำทิ ร้ำนค้ำ โชว์รูม ร้ำนอำหำร โรงพยำบำล โรงเรียน ศูนย์กีฬำและนันทกำร อพำร์ทเม้นท์ 

วิลล่ำส�ำหรับผู้บริหำร โรงแรม และอำคำรส�ำนักงำน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับนิคมอุตสำหกรรมของ 

ACBH ให้เป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบตำมแนวคิด “Perfect Smart City” ที่มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกครบครันส�ำหรับ 

ผู้บริหำรและพนักงำนของผู้ประกอบกำรภำยในนิคมอุตสำหกรรม นโยบำยดังกล่ำวได้สร้ำงควำมแตกต่ำงระหว่ำง

นคิมอุตสำหกรรมของACBHกบันคิมอุตสำหกรรมของผูป้ระกอบกำรรำยอืน่ๆ อย่ำงชดัเจน ท�ำให้โครงกำรของ ACBH 

สำมำรถดึงดูดลูกค้ำเป้ำหมำยระดับบนได้ ดังนั้น โครงกำรดังกล่ำวจึงถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนธุรกิจหลัก

ของ ACBH อย่ำงแท้จริง 

3. ACBH ได้จัดสรรที่ดินบำงส่วนส�ำหรับกำรก่อสร้ำงโรงงำนส�ำเร็จรูปในนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH เพื่อให้เช่ำแก่

ผู้ประกอบกำรท่ีต้องกำรควำมรวดเร็วและควำมสะดวกสบำยในกำรเริ่มประกอบธุรกิจผู้ประกอบกำรท่ีไม่ต้องกำร 

ใช้เงนิลงทุนจ�ำนวนมำกเพือ่เช่ำท่ีดนิระยะยำวและก่อสร้ำงโรงงำนในระยะแรกเพือ่ลดควำมเสีย่งจำกกำรประกอบธรุกจิ 

และผู้ประกอบกำรขนำดกลำงหรือขนำดเล็กที่มีเงินลงทุนค่อนข้ำงจ�ำกัด นโยบำยดังกล่ำวนอกจำกจะช่วยให้ ACBH 

มีกลุ่มลูกค้ำและแหล่งที่มำของรำยได้ที่หลำกหลำย ซึ่งท�ำให้ผลประกอบกำรของ ACBH มีควำมมั่นคงแล้ว กลยุทธ์

ดังกล่ำวแตกต่ำงกับกลยุทธ์ของผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ในจังหวัดดองไน โดยมีนิคมอุตสำหกรรมเพียง 12 แห่ง 

ที่มีบริกำรให้เช่ำโรงงำนส�ำเร็จรูป ดังนั้น ACBH จึงมีควำมได้เปรียบในกำรดึงดูดลูกค้ำบำงกลุ่มเหนือคู่แข่ง

4. ACBH มุง่เน้นกำรให้บริกำรท่ีดท่ีีสดุภำยใต้มำตรฐำนสำกลแก่ลกูค้ำทุกรำยท้ังก่อนและหลงักำรท�ำสญัญำเช่ำระยะยำว 

โดยมีกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรช่วยเหลือลูกค้ำในกำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำร (Investment 

Certificate) และกำรขอใบอนุญำตอื่นๆ ที่จ�ำเป็นในกำรประกอบธุรกิจของลูกค้ำ เป็นต้น จำกกำรให้บริกำรดังกล่ำว

แบบครบวงจรซ่ึงสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้เป็นอย่ำงด ีท�ำให้ลกูค้ำพงึพอใจกบักำรให้บรกิำรของ 

ACBH มำโดยตลอดและท�ำให้ ACBH รักษำควำมสมัพนัธ์อันดีในระยะยำวกบัลกูค้ำได้ นโยบำยดงักล่ำวจงึเป็นปัจจยั

ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดกำรประชำสัมพันธ์ข้อดีต่ำงๆ ของนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH ระหว่ำงลูกค้ำรำยเดิมและลูกค้ำ

เป้ำหมำยรำยใหม่ ซึ่งช่วยให้ ACBH มีฐำนลูกค้ำที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ด้วยจุดแข็งของ ACBH และกลยุทธ์กำรแข่งขันที่โดดเด่นดังกล่ำว ท�ำให้โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมที่บริหำรโดย ACBH ถือ

เป็นโครงกำรระดบัพรเีม่ียมเพยีงไม่กีร่ำยในจงัหวัดดองไน โดย ACBH มค่ีำเช่ำท่ีดนิระยะยำวและค่ำบรกิำรสำธำรณปูโภคต่ำงๆ 

ประมำณ 85-90 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตำรำงเมตร ซ่ึงสงูกว่ำผูป้ระกอบกำรทุกรำยในจงัหวดัดองไนและสงูกว่ำค่ำเช่ำท่ีดนิระยะยำว

เฉลี่ยของนิคมอุตสำหกรรมในแต่ละเมืองภำยในจังหวัด รวมถึงสูงกว่ำค่ำเช่ำท่ีดินระยะยำวเฉลี่ยของจังหวัดดองไนซ่ึงเท่ำกับ

ประมำณ 70-80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตำรำงเมตรอีกด้วย

ด้วยอัตรำค่ำเช่ำที่ดินระยะยำวและค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆที่สูงกว่ำนิคมอุตสำหกรรมอื่นๆ นิคมอุตสำหกรรมของ ACBH 

จึงเน้นเจำะกลุ่มลูกค้ำระดับบนเป็นหลัก โดยเฉพำะบริษัทชั้นน�ำในอุตสำหกรรมที่มีเทคโนโลยีกำรผลิตค่อนข้ำงสูงจำกประเทศ

ญี่ปุ่นและไต้หวัน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลักที่ Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) ต้องกำรดึงดูดให้เข้ำมำลงทุนใน

จังหวัดดองไนภำยใต้แผนกำรปัจจุบัน นอกจำก ACBH แล้ว ผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ในจังหวัดดองไนจะบริหำรโครงกำรระดับ

กลำงและระดับล่ำง ซ่ึงมิได้ให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภคมำกนัก รวมถึงไม่มีกำร

พฒันำโครงกำรพำณชิยกรรมและโครงกำรท่ีอยู่อำศยัในเขตบรเิวณนคิมอุตสำหกรรม นอกจำกนีค้ณุภำพกำรบรกิำรยังด้อยกว่ำ

โครงกำรระดับพรีเมี่ยมเช่น ACBH ท�ำให้นิคมอุตสำหกรรมดังกล่ำวมีกลยุทธ์กำรแข่งขันด้ำนรำคำเป็นหลักและเน้นเจำะกลุ่ม

ลูกค้ำระดับกลำงหรือระดับล่ำงที่มีเทคโนโลยีกำรผลิตไม่สูงมำกนัก ซึ่งถือว่ำเป็นคนละกลุ่มเป้ำหมำยกับACBH



WE KNOW BEST ABOUT VIETNAM 45บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)

3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

  การจัดหาที่ดิน 

ในกำรจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรม กระทรวงกำรวำงแผนและกำรลงทุน (Ministry of Planning and Investment) ร่วมกับหน่วยงำน 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อเสนอให้นำยกรัฐมนตรีอนุมัติ แผนแม่บทที่ได้รับกำรอนุมัติจะใช้เป็นพื้นฐำนในกำรจัดตั้ง

นิคมอุตสำหกรรมใหม่และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับเขตนิคมอุตสำหกรรมใหม่นั้น ท้ังนี้ภำยหลังกำรอนุมัติแผน

แม่บทแล้วนัน้ Provincial People’s Committee จะเป็นผูต้ดัสนิใจในกำรจดัตัง้หรอืขยำยเขตอตุสำหกรรมตำมแผนแม่บทดงักล่ำว

ในรำยละเอียด ทั้งนี้ ภำยใต้กฎหมำยของประเทศเวียดนำม รัฐบำลจะจัดสรรและให้เช่ำที่ดินแก่องค์กรหรือบุคคลธรรมดำ เพื่อ

ลงทุน ก่อสร้ำง และจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนในนิคมอุตสำหกรรม โดยมีหน่วยงำนที่จะจัดสรรที่ดินให้คือ Provincial People’s 

Committee และหน่วยงำนก�ำกับดูแลเขตอุตสำหกรรมประจ�ำจังหวัดนั้นๆ ซึ่งส�ำหรับจังหวัดดองไนคือ People’s Committee 

of Dong Nai Province และ Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA)

ในกำรจัดหำที่ดินของผู้ประกอบกำรนิคมอุตสำหกรรมนั้น เนื่องจำกตำมกฎหมำยของประเทศเวียดนำมนั้น บุคคลต่ำงชำติไม่

สำมำรถครอบครองท่ีดนิได้ ดงันัน้ผูป้ระกอบกำรนคิมอุตสำหกรรมส่วนมำกจะได้รบักำรจดัสรรท่ีดนิให้เช่ำจำกหน่วยงำนรฐั โดย 

มรีะยะเวลำกำรเช่ำ 50 ปี และมีกำรจ่ำยค่ำเช่ำท่ีดนิให้แก่หน่วยงำนรฐัเป็นรำยปีหรอืครัง้เดยีวเมือ่เซน็สญัญำ โดย ACBH จะท�ำกำร 

ผลักภำระค่ำเช่ำนี้ให้แก่ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนที่มำเช่ำที่ดินระยะยำวในเขตนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH (Pass through) 

ทั้งนี้ ACBH ได้รับกำรจัดสรรพื้นที่ทั้งหมดประมำณ 700 เฮกแตร์ หรือ 4,375 ไร่ ส�ำหรับพัฒนำโครงกำรของ ACBH อย่ำงไร

ก็ดี เมื่อ ACBH ต้องกำรจะขยำยพื้นที่โครงกำร ACBH จะต้องท�ำกำรขออนุมัติกำรประกอบธุรกิจของแต่ละระยะโครงกำรจำก 

Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) ตำมใบรับรองกำรลงทุน (Investment Certificate) โดยปัจจุบัน ACBH 

ได้รับอนุมัติพื้นที่ตำมใบรับรองกำรลงทุน (Investment Certificate) แล้วส�ำหรับโครงกำรระยะที่ 1 2A 2B 2D 2E 3A และ 

โครงกำร Amata Commercial Complex รวมพื้นที่จ�ำนวน 532.1 เฮกแตร์ หรือ 3,326 ไร่ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติตำม 
Investment Certificate 

(เฮกแตร์)

วันที่สิ้นสุดโครงกำร

โครงกำรระยะที่ 1
347.0 31 ธันวำคม 2587โครงกำรระยะที่ 2A

โครงกำรระยะที่ 2B
โครงกำรระยะที่ 2D 46.1

5 กุมภำพันธ์ 2601
โครงกำรระยะที่ 2E 55.4
โครงกำรระยะที่ 3A 64.0 9 กันยำยน 2604

รวมพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม 513.0
โครงกำร Amata Commercial Complex 19.1 21 สิงหำคม 2600
รวมพื้นที่ทั้งหมด 532.1

พื้นที่ที่ยังไม่ได้ ใบอนุญาต 27.0
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4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นิคมอุตสำหกรรมของ ACBH นั้นสร้ำงขึ้นโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยเทคโนโลยีที่ ACBH เลือกใช้ 

กำรพัฒนำสำธำรณูปโภคพื้นฐำนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีท่ีได้มำตรฐำนระดับสำกล จึงสำมำรถลดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมได้อยู่ในระดับที่ต�่ำ ACBH มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียระบบ Activated Sludge System และ Sequential Batch Reactor 

System ซึ่งมีคุณภำพสูงและได้มำตรฐำนตำมที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก�ำหนด นอกจำกนี้ ACBH ยังมีกำรก�ำหนดคุณภำพของ

น�้ำเสียทีป่ล่อยออกมำจำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH ให้อยู่ในระดับที่ ACBH ก�ำหนดไว้ ก่อน

ท่ี ACBH จะน�ำมำผ่ำนกระบวนกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ำคุณภำพน�้ำเสียของ ACBH จะอยู่ในระดับท่ีได้มำตรฐำน 

ทั้งนี้ ACBH ยังมีกำรติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตำมผลคุณภำพน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดจำกระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของ ACBH แบบ

อัตโนมัติโดยจะรำยงำนผลมำที่ ACBH และส่งผ่ำนต่อไปที่ Dong Nai Department of Natural Resources and Environment 

ทุกๆ 5 นำที นอกจำกนี้ Dong Nai Department of Natural Resources and Environment ยังมีกำรสุ่มตรวจคุณภำพน�้ำ 

ท่ีผ่ำนกำรบ�ำบัดจำกระบบบ�ำบัดน�ำ้เสยีของ ACBH ทุกๆ เดอืน ท้ังนี ้ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ ACBH ไม่เคยละเมิดระเบียบและ

กฎหมำยท่ีเกีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อมแต่ประกำรใด นอกจำกนี ้ACBH ยงัมีกำรจดัให้มีพ้ืนท่ีสเีขียวในนคิมอตุสำหกรรมของ ACBH 

เพื่อเป็นกำรลดมลภำวะทำงอำกำศและสร้ำงทัศนียภำพที่สวยงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH อีกทำงหนึ่ง
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจกำรลงทุนในบริษัทอื่น โดยลงทุนในธุรกิจพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมและธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่องในประเทศเวียดนำม บริษัทฯ ได้พิจำรณำปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่อำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำร ฐำนะกำรเงิน หรือผล

กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนำคต อย่ำงไรก็ตำมอำจมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆซึ่งบริษัทฯ ไม่อำจทรำบได้ในขณะนี้หรือเป็นปัจจัยเสี่ยง

ที่บริษัทฯ พิจำรณำในขณะนี้ว่ำยังไม่เป็นสำระส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risks)
 ลักษณะธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับการผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศเวียดนาม

กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกมักส่งผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน ซ่ึงอำจท�ำให้ควำมต้องกำรในพื้นท่ีอุตสำหกรรมลดลงหรืออำจ

กดดันด้ำนรำคำเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ท่ีซบเซำ ท้ังนี้อำจส่งผลกระทบด้ำนลบต่อผลประกอบกำรของบริษัทย่อย ท่ีข้ึนอยู่กับกำร

ลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ำมชำติ

อย่ำงไรก็ตำม จำกตัวเลขทำงเศรษฐกิจ แม้ว่ำทิศทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำคชะลอตัว ประเทศเวียดนำมยังคงมีกำรส่งออกที่

แข็งแกร่งและมีกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในอัตรำสูง ซ่ึงส่งผลให้ยอดขำยของอมตะเวียดนำมในแง่กำรจองท่ีดินในปี

ที่ผ่ำนมำดีขึ้น

นอกจำกปัจจัยด้ำนกำรเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว อัตรำเงินเฟ้อของประเทศเวียดนำมอยู่ในระดับสูง โดยในช่วงปี 2551 

ถึง 2556 ซึ่งอยู่ในอัตรำเฉลี่ยที่ร้อยละ 11 ต่อปีนั้น สะท้อนควำมผันผวนของค่ำเงินสกุลด่งที่บริษัทย่อยอำจได้รับผลกระทบใน

อนำคต ท้ังนี ้รัฐบำลเวยีดนำมได้ตระหนักถงึปัญหำและมีกำรก�ำหนดนโยบำยเพือ่แก้ปัญหำอัตรำเงนิเฟ้อท่ีเพิม่ข้ึนหลำยมำตรกำร

เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ซึ่งรัฐบำลก็ประสบควำมส�ำเร็จในกำรลดอัตรำเงินเฟ้อเป็นร้อยละ 4.1 ในปี 2557 จำกร้อย

ละ 18.7 ในปี 2554 ซึ่งท�ำให้กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF) คำดกำรณ์ว่ำอัตรำเงินเฟ้อของประเทศเวียดนำมจะมีแนว

โน้มคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4-5 ในอนำคต 

ปัจจัย
ความเสี่ยง

ที่มำ: IMF (World Economic Outlook Database) และ The World Bank
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แม้ว่ำบริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงดังกล่ำวได้ แต่ได้มีกำรติดตำมดัชนีเศรษฐกิจและเล็งเห็นศักยภำพกำรลงทุนใน

ประเทศเวยีดนำมมำกข้ึน โดยประเทศเวยีดนำมมคีวำมน่ำสนใจในกำรเป็นจดุหมำยกำรลงทุนของต่ำงชำตเินือ่งจำกข้อได้เปรยีบ

ทำงภมิูศำสตร์ และประชำกรวัยแรงงำนจ�ำนวนมำก ซ่ึงมค่ีำแรงในระดบัต�ำ่ รวมถงึกำรท่ีประเทศเวยีดนำมมกีำรเข้ำร่วมข้อตกลง

ทำงเศรษฐกจิระหว่ำงภมิูภำค ลกัษณะประชำกรและวฏัจกัรกำรพฒันำประเทศ อกีท้ังควำมหลำกหลำยในรำยกำรสนิค้ำและตลำด

ส่งออก ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเวียดนำมขยำยตัวสูงขึ้น ในขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มควำมต้องกำรพื้นที่อุตสำหกรรมเพื่อ

รองรับกำรขยำยตัว ซึ่งส่งผลดีต่อผลประกอบกำรของบริษัทย่อย

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ

กำรที่ประเทศเวียดนำมถูกปกครองภำยใต้ระบบสังคมนิยม โดยมีพรรคกำรเมืองเดียวเป็นองค์กรที่มีอ�ำนำจสูงสุดในกำรบริหำร

ประเทศตำมรัฐธรรมนูญมำอย่ำงยำวนำน ท�ำให้กำรก�ำหนดนโยบำยและกำรก�ำกับดูแลในภำพรวมเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

อย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่เคยมีปัญหำกำรประท้วงหรือกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองท่ีรุนแรงเพ่ือล้มลำ้งระบบกำรปกครองดังกลำ่ว 

ดังนั้น ควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองหรือกำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงนโยบำยที่ส�ำคัญ จนส่งผลกระทบต่อ

ภำวะเศรษฐกิจและกำรลงทุนโดยรวมของประเทศเวียดนำมอย่ำงรุนแรงนั้นมีไม่มำกนัก 

อย่ำงไรก็ตำม รฐับำลเวยีดนำมได้กระจำยอ�ำนำจสูอ่งค์กำรปกครองของจงัหวดัต่ำงๆ ในกำรก�ำหนดกฎระเบียบกำรบรหิำรจดักำร

ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน โดยแต่ละจงัหวดัมกีฎระเบียบท่ีต่ำงกนัอีกด้วย ท�ำให้อมตะ เวยีดนำมบรษัิทฯ ต้องตดิตำมกฎระเบียบ

ต่ำงๆอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้สำมำรถปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงทันท่วงที

ACBH ได้มีกำรตั้งคณะท�ำงำน ซึ่งประกอบด้วยคนที่มีควำมรู้เกี่ยวกับอุตสำหกรรมในประเทศและควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำร

ตลำด ข้อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ และกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม เพ่ือท�ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่ำงๆของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงำนเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือเมื่อบริษัทฯ มองหำโอกำสกำรลงทุน

ในจังหวัดอื่นๆ นอกจำกนี้นโยบำยของรัฐบำลเวียดนำมมีกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศจำกข้อตกลงทำงกำรค้ำและ

เพือ่ดงึดดูกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศเพือ่เป็นฐำนกำรผลติท่ีส�ำคญัส�ำหรบักำรส่งออก ซ่ึงเป็นปัจจยัสนบัสนนุต่อกำรเจรญิเตบิโต

ทำงเศรษฐกจิท่ีส�ำคญัของประเทศเวยีดนำม ดงันัน้กำรเปลีย่นแปลงทำงกฎระเบียบส่วนใหญ่จะเป็นไปเพือ่ส่งเสรมิและดงึดดูกำร

ลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศซึ่งส่งผลดีต่อ ACBH

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risks)
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินเพื่อให้เช่าระยะยาว

ACBH ด�ำเนนิธรุกจิพัฒนำนคิมอุตสำหกรรมโดยกำรเช่ำท่ีดนิระยะยำวจำกหน่วยงำนรฐัของเวยีดนำมเพือ่น�ำมำพฒันำเป็นนคิม

อุตสำหกรรม พร้อมท้ังจัดหำระบบสำธำรณูปโภคและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ไว้บริกำรภำยในนิคมอุตสำหกรรม ท้ังนี้ 

เนือ่งจำกเมอืงเบียนหัวเป็นศนูย์กลำงทำงเศรษฐกจิและสงัคมของจงัหวดัดองไน ท�ำให้มคีวำมเจรญิอย่ำงมำก โดยมกีำรพฒันำ

เขตที่อยู่อำศัยและเขตกำรค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น สถำนศึกษำ โรงพยำบำล ห้ำงสรรพสินค้ำ และ ธนำคำร เป็นต้น 

ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ รัฐบำลสนับสนุนให้พัฒนำพื้นที่เป็นนิคมอุตสำหกรรมในเมืองเบียนหัวมำกขึ้น ปัจจัยดังกล่ำวส่งผลให้

พื้นท่ีว่ำงส�ำหรับกำรก่อตั้งนิคมอุตสำหกรรมมีจ�ำนวนลดลง หรือท�ำให้ข้ันตอนกำรขออนุมัติใบรับรองกำรลงทุนมีควำมล่ำช้ำ 

เนื่องจำกควำมยำกล�ำบำกในกระบวนกำรเวนคืนท่ีดินจำกประชำชนท่ีอำศัยอยู่ในพ้ืนท่ีดังกล่ำว ซ่ึงรัฐบำลต้องใช้ระยะเวลำใน

กำรท�ำควำมเข้ำใจและกำรด�ำเนินกำรรื้อถอน รวมถึงอำจมีประชำชนบำงส่วนคัดค้ำนกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว ดังนั้น ACBH  

จึงมีควำมเสี่ยงในกำรขยำยพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมเพื่อให้เช่ำระยะยำว ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้ของ ACBH
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ในกำรรองรับควำมเสี่ยงจำกข้อจ�ำกัดในกำรขยำยกำรลงทุนโครงกำรในเมืองเบียนหัว ACBH ได้ด�ำเนินกำรขยำยกำรลงทุนใน

โครงกำรที่เมืองลองถั่น จังหวัดดองไน โดยโครงกำรนี้ได้รับอนุมัติจัดสรรที่ดินแล้ว และบำงส่วนของโครงกำรได้รับอนุมัติกำร

ประกอบธุรกิจตำมใบรับรองกำรลงทุน โดยพ้ืนท่ีของโครงกำรใหม่จะเพ่ิมเป็นสองเท่ำ ท�ำให้มีโอกำสท่ีผลประกอบกำรของบ

ริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น

 ความเสี่ยงจากการที่ใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate) หมดอายุ
ACBH ได้รับอนมุตัิให้ประกอบธรุกจิพฒันำนคิมอุตสำหกรรมภำยใต้ใบรบัรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ส�ำหรบัแต่ละ

ระยะโครงกำรโดยใบรับรองกำรลงทุนดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำกำรประกอบกิจกำรทั้งสิ้น 50 ปี ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มีใบรับรอง

กำรลงทุนของผู้ประกอบกำรรำยใดที่หมดอำยุ จึงยังไม่มีกรณีตัวอย่ำงในกำรอ้ำงอิง

ทั้งนี้ รัฐบำลของประเทศเวียดนำมยังมิได้ก�ำหนดกรอบกำรด�ำเนินกำรอย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับวิธีกำรขออนุมัติและเงื่อนไขกำรต่อ

อำยุหลังจำกที่ใบรับรองกำรลงทุนฉบับปัจจุบันของผู้ประกอบกำรหมดอำยุ ดังนั้น ACBH จึงมีควำมเสี่ยงเรื่องกำรต่ออำยุใบรับ

รองหรือกำรด�ำเนินธุรกิจภำยหลังใบรับรองกำรลงทุนฉบับปัจจุบันหมดอำยุ

อย่ำงไรก็ตำม ACBH คำดว่ำภำครัฐยังมีระยะเวลำเพียงพอที่จะก�ำหนดวิธีกำรขออนุมัติและเงื่อนไขกำรประกอบธุรกิจภำยหลัง

จำกที่ใบรับรองกำรลงทุนฉบับปัจจุบันของ ACBH หมดอำยุ นอกจำกนี้ หำกกฎเกณฑ์ดังกล่ำวยังคงไม่ชัดเจน อำจส่งผลกระ

ทบต่อควำมเช่ือม่ันของนักลงทุนต่ำงชำติในกำรลงทุนซ่ึงจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศเวียดนำมในภำพรวมได้ ท้ังนี้ 

ACBH คำดว่ำจะได้รับอนุมัติให้ประกอบธุรกิจพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในประเทศเวียดนำมต่อไปภำยใต้เงื่อนไขและวิธีกำร

ขออนุมัติดังกล่ำว เนื่องจำก ACBH มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประกำรและไม่เคยมีประวัติกำรกระท�ำผิดกฎเกณฑ์ของ

ใบรับรองกำรลงทุนฉบับปัจจุบัน 

 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของโครงการในอนาคต
บริษัทฯ มีโครงกำรใหม่ที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำภำยใต้ ACLT และ ATLT ประกอบด้วยโครงกำร Amata City Long Thanh ซึ่งมี

พื้นที่ในกำรพัฒนำประมำณ 410 เฮกแตร์ หรือ 2,562.5 ไร่ และโครงกำร Amata Service City Long Thanh ซึ่งมีพื้นที่ในกำร

พัฒนำประมำณ 107 เฮกแตร์ หรือ 668.8 ไร่ และ โครงกำร Amata Township Long Than ซึ่งมีพื้นที่ในกำรพัฒนำประมำณ 

753 เฮกแตร์ หรือ 4,706.3 ไร่ โดยโครงกำรดังกล่ำว ได้รับกำรอนุมัติกำรประกอบธุรกิจตำมใบรับรองกำรลงทุนและอยู่ระหว่ำง

กระบวนกำรเวนคืนที่ดิน

โดยกำรลงทุนข้ำงต้นมีควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินงำนหำกกำรด�ำเนินโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผนและส่งผลให้เงินลงทุนในกำร

ด�ำเนินกำรสูงกว่ำที่บริษัทฯ คำดกำรณ์ไว้ ซึ่งอำจส่งผลกระทบให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับรู้รำยได้ตำมแผนกำร และไม่ได้รับผล

ตอบแทนตำมที่คำดกำรณ์ไว้

บรษัิทฯ ให้ควำมส�ำคญัในกำรจดักำรโครงกำรและได้แต่งตัง้คณะท�ำงำน ซ่ึงประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชำญและผูบ้รหิำรท่ีมีประสบกำรณ์

ในกำรตดิตำมควำมคบืหน้ำของโครงกำรและแก้ไขปัญหำท่ีอำจเกดิข้ึนเพือ่ลดควำมเสีย่งจำกควำมล่ำช้ำหรอืควำมเสีย่งจำกต้นทุน

ที่สูงกว่ำที่คำดกำรณ์ โดยคณะท�ำงำนได้มีกำรจัดประชุมทุกสัปดำห์เพื่อรำยงำนผลควำมคืบหน้ำต่อผู้บริหำร
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 ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่คือ กลุ่มบริษัทอมตะ ซึ่งถือหุ้นจ�ำนวน 684,487,680 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

73 โดย อมตะ คอร์ป และบรษัิทย่อย ซ่ึงเป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่ของบรษัิทฯ ได้ส่งตวัแทนเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำร

ผู้มีอ�ำนำจลงนำมของบริษัทฯ 

กำรท่ีอมตะ คอร์ป มีอ�ำนำจควบคุมอย่ำงมีนัยส�ำคัญในบริษัทฯ ท�ำให้อมตะ คอร์ป มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยและ 

กำรบรหิำรจดักำรบริษัทฯ โดยสำมำรถควบคมุมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้นในเรือ่งต่ำงๆ อำทิ กำรเลอืกตัง้กรรมกำร กำรจ่ำยและก�ำหนด

เวลำกำรจ่ำยเงินปันผล และกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตนที่อำจขัดแย้งกับผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทฯ โดยที่ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ อำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกับผู้ถือ

หุ้นท่ีมีอ�ำนำจควบคุมได้ ยกเว้นในเรื่องท่ีกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงเกิน

กว่ำ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งท�ำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ไม่สำมำรถ

ลงคะแนนเสียงในวำระดังกล่ำวได้

อย่ำงไรกต็ำม เพ่ือให้กำรบรหิำรงำนของบรษัิทฯ มคีวำมโปร่งใสและมีกำรถ่วงดลุอ�ำนำจในกำรบรหิำรงำน บรษัิทฯ จงึได้ก�ำหนด

โครงสร้ำงธรรมำภบิำลให้เหมำะสมและมกีำรก�ำหนดขอบเขตกำรด�ำเนนิงำนและกำรมอบอ�ำนำจแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรอย่ำง

ชัดเจน อีกทั้งยังมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 4 ท่ำน จำกกรรมกำรทั้งหมด 9 ท่ำนในคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อถ่วงดุล

กำรตัดสินใจในกำรพิจำรณำอนุมัติรำยกำรต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษัทก่อนน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้น 

ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) กระแสเงินสดและรำยได้เกือบทั้งหมด

ท่ีปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ึนอยู่กับกำรจ่ำยเงินปันผลของซ่ึงเป็นบริษัทย่อย โดยท่ีบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ

ที่อำจกระทบต่อผลประกอบกำรภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยบริษัทของประเทศเวียดนำม และมำตรฐำนกำรบัญชีของเวียดนำม ซึ่ง

อำจท�ำให้กำรจ่ำยเงินปันผลไม่เป็นไปตำมที่คำด และส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลขอ

งบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับก�ำไรสุทธิงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ มิได้ขึ้นอยู่กับก�ำไรในงบกำรเงินรวม

นอกจำกนี ้ภำยใต้พระรำชบัญญัตบิริษัทมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 เกีย่วกบักำรจ่ำยเงนิปันผล บรษัิทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงนิปันผล

จำกเงนิประเภทอืน่นอกจำกเงนิก�ำไรสทุธแิละไม่สำมำรถจ่ำยเงนิปันผลได้หำกบรษัิทฯ ยังมผีลขำดทุนสะสมในงบกำรเงนิเฉพำะ

กิจกำร นอกจำกนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลต้องค�ำนึงถึงข้อก�ำหนดและเงื่อนไขทำงกำรเงินท่ีระบุในตรำสำรหนี้และข้อตกลงสินเช่ือ

ของแต่ละบริษัทด้วย

บริษัทย่อยได้มีกำรจัดท�ำประมำณกำรประจ�ำปี ซ่ึงต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยบริษัทฯ มี

อ�ำนำจควบคุมอย่ำงมีนัยส�ำคัญในบริษัทย่อย เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยเป็นกลุ่มเดียวกับคณะกรรมกำรบ

ริษัทฯ นอกจำกนี้ ยังจัดให้มีกำรประชุมระดับผู้บริหำรทุกสัปดำห์เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน เพ่ือช่วยในกำร

ระบุและจัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงทันท่วงที
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
รำยได้และต้นทุนส่วนใหญ่ของบรษัิทฯ มำจำกกำรประกอบธรุกจิพฒันำนคิมอตุสำหกรรมในประเทศเวยีดนำมท้ังในส่วนของกำร

ให้เช่ำที่ดิน กำรให้เช่ำโรงงำนส�ำเร็จรูป และกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคหรือสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆเป็นสกุลเงินด่ง แม้ว่ำ

จะมกีำรใช้รำคำอ้ำงอิงในข้ันต้นเป็นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯ กำรตกลงเจรจำและเสนอรำคำอย่ำงเป็นทำงกำรได้ท�ำในสกลุเงนิด่ง 

ดงันัน้ควำมเสีย่งท่ีอำจเกดิข้ึนจำกกำรเปลีย่นแปลงอัตรำแลกเปลีย่นระหว่ำงสกลุเงนิด่งและสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯจงึอยู่ในระดบัต�ำ่ 

จำกข้อมลูทำงสถติริะหว่ำงปีพ.ศ. 2553 - 2555 ประเทศเวยีดนำมได้ลดค่ำเงนิด่งอย่ำงต่อเนือ่งท�ำให้มีควำมผนัผวนในทำงบวก

กับรำยได้ของบริษัทฯ

ส�ำหรับกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม บริษัทฯ รำยงำนโดยใช้สกุลเงินบำท แม้ว่ำ ACBH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ ได้จัดท�ำ

งบกำรเงินโดยใช้สกุลเงินด่งซ่ึงเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ดังนั้นบริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงค่ำของรำยกำรทำงบัญชีใน

งบกำรเงิน ตำมนโยบำยบัญชีในกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอยู่ในสกุลเงินต่ำงประเทศให้อยู่ในสกุลท่ีบริษัทฯ ใช้จัดท�ำ

งบกำรเงินรวม

แม้ว่ำควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนต่อกำรด�ำเนินงำนอยู่ในระดับต�่ำ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวและเตรียม

กำรจัดกำรอย่ำงรอบคอบ โดยเฉพำะกำรลดค่ำเงินด่ง โดยกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงค่ำเงินอย่ำงต่อเนื่องและลดช่วงระยะ

เวลำระหว่ำงกำรท�ำสัญญำและกำรโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ส�ำหรับกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทย่อยได้จ่ำยเงินปันผลเป็นสกุลเงินด่ง 

รำยกำรดังกล่ำวอำจมีควำมเสีย่งจำกอัตรำแลกเปลีย่น อย่ำงไรกต็ำม รำยกำรดงักล่ำวจะท�ำกำรช�ำระภำยในหนึง่วนัท�ำกำร ท�ำให้ 

ผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวอยู่ในระดับต�่ำ

ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินไทย สกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นสกุลเงินบำท ดังนั้นผลกระทบจำกกำร

แปลงค่ำเงินระหว่ำงสกุลเงินด่งและสกุลเงินบำทที่รำยงำนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเป็นขำดทุนในจ�ำนวน 2.36 ล้ำนบำท

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ท�ำกำรวิจัย และวำงแผนเพิ่มผลตอบแทนในกำรลงทุนเพื่อลดผลกระทบจำกกำรลดค่ำเงิน รวมถึงกำร

ควบคุมควำมเสี่ยงดังกล่ำวให้อยู่ในระดับที่จัดกำรได้

 ความเสี่ยงจากมาตรฐานบัญชีที่แตกต่างกันต่อการจ่ายเงินปันผล
ACBH ซ่ึงเป็นบรษัิทท่ีจดัตัง้ข้ึนตำมกฎหมำยเวยีดนำม ได้จดัท�ำงบกำรเงนิตำมตำมมำตรฐำนกำรบัญชีของเวยีดนำม ในขณะท่ี

บริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 89.99 ของทุนช�ำระแล้วทั้งหมดใน ACBH ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภำยใต้กฎหมำยไทย ท�ำให้ต้อง

จัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (TFRS) อย่ำงไรก็ดี ผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงินที่รำยงำนในงบ

กำรเงินเฉพำะของ ACBH และที่รำยงำนในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ มีควำมแตกต่ำงกัน เนื่องจำกมำตรฐำน TFRS และ 

VAS นั้นแตกต่ำงกันในเรื่องของกำรรับรู้รำยได้และต้นทุนจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ โดยงบกำรเงินตำมมำตรฐำน VAS จะ

ทยอยรบัรูร้ำยได้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ตำมระยะเวลำเช่ำท่ีเหลอือยู่ให้สอดคล้องกบัตำรำงกำรเช่ำ ขณะท่ีงบกำรเงนิตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิไทยตคีวำมว่ำ กรรมสทิธิแ์ละควำมเสีย่งถกูโอนไปยังลกูค้ำแม้ว่ำจะเป็นกำรให้เช่ำระยะยำว ดงั

นั้นจึงสำมำรถรับรู้รำยได้เสมือนกำรขำยในครั้งเดียวเต็มจ�ำนวน 



WE KNOW BEST ABOUT VIETNAM52 บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)

ท้ังนี้  กำรรับรู ้ รำยได ้ ท่ีแตกต ่ำงกันดังกล ่ำวอำจส ่งผลต ่อกำรวิ เครำะห ์ข ้อมูลของนักลงทุน โดยเฉพำะควำม

สำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของ ACBH ซ่ึงจะพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ ACBH ท้ังนี้ รำยได้

และก�ำไรตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ ACBH ซ่ึงจัดท�ำข้ึนตำมมำตรฐำน VAS นั้นจะน้อยกว่ำตัวเลขตำม 

งบกำรเงนิรวมของบริษัทฯ โดยในปี 2559 ACBH รำยงำนก�ำไรสทุธติำมงบกำรเงนิ 156,108 ล้ำนด่ง หรอืคดิเป็น 249.77 ล้ำนบำท 

ในขณะท่ีงบกำรเงนิรวมของบรษัิทฯ รำยงำนก�ำไรสทุธส่ิวนท่ีเป็นของผูถ้อืหุ้นของ บรษัิทฯ 9.82 ล้ำนบำท ดงันัน้ ในกำรวเิครำะห์

ข้อมูลของบริษัทฯ และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผล นักลงทุนควรตระหนักถึงควำมแตกต่ำงในมำตรฐำนบัญชีดังกล่ำว

 ความเสี่ยงจากการหาแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอ
กำรขยำยแผนธุรกิจในกำรลงทุนในโครงกำรของ ACLT และ ATLT ท�ำให้บริษัทฯ จ�ำเป็นต้องจัดหำแหล่งเงินทุนที่เพียงพอใน

ต้นทุนที่เหมำะสม เพื่อลงทุนขยำยธุรกิจและเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรด�ำเนินงำน

ควำมสำมำรถในกำรเพิ่มทุนหรือกำรเข้ำถึงตลำดทุนเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญท่ีส่งผลต่อโครงกำรท่ีด�ำเนินงำนในปัจจุบันและ

โครงกำรในอนำคต หำกมีกำรจัดหำเงินทุนไม่เพียงพออำจส่งผลต่อกำรขยำยระยะเวลำโครงกำรท่ีก�ำหนดหรือโอกำสท่ีต้นทุน

ทำงกำรเงินของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น ซึ่งอำจท�ำให้เกิดปัญหำสภำพคล่องและกระทบผลตอบแทนและอัตรำก�ำไรของโครงกำรได้

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ทยอยพัฒนำโครงกำรโดยภำระค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ ในเบื้องต้นจะมีเพียงต้นทุนกำรพัฒนำโครงสร้ำง

พืน้ฐำนสำธำรณปูโภคและค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรเวนคนืท่ีดนิ ซ่ึงส�ำหรบัค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรเวนคนืท่ีดนินัน้ หน่วยงำนรฐั

จะเป็นผู้รับผิดชอบ และในภำยหลังบริษัทจะได้รับคืนโดยหักจำกค่ำเช่ำที่ดินที่ต้องจ่ำยให้รัฐบำล ทั้งนี้ภำระต้นทุนในกำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพืน้ฐำนสำธำรณปูโภคจะเกดิข้ึนกบับรษัิทฯ กต่็อเมือ่บรษัิทฯ ได้ท�ำกำรขำยท่ีดนิและโอนกรรมสทิธิท่ี์ดนิให้ผูป้ระกอบกำร

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรลงทุนอย่ำงรอบคอบโดยค�ำนึงถึงแหล่งเงินทุนและโครงสร้ำงเงินทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 

เพื่อรักษำอัตรำส่วนทำงกำรเงิน เช่น อัตรำส่วนหนี้สินท่ีมีภำระดอกเบ้ียสุทธิต่อทุน หรืออัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรจ่ำย

ดอกเบี้ยในระดับที่เหมำะสม เพื่อช่วยรักษำควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ขยำยธุรกิจในอนำคต ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 เงินกู้ยืมระยะยำวมีสัดส่วนเท่ำกับร้อยละ 12 ของมูลค่ำสินทรัพย์ทั้งหมด อัตรำส่วนหนี้สินที่มี

ภำระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน มีค่ำเท่ำกับ 0.28 เท่ำ บริษัทฯ ได้มีกำรติดตำมฐำนะทำงกำรเงิน ระดับหนี้สินในปัจจุบัน และจ�ำนวน

เงินสดในมือ ว่ำบริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอส�ำหรับกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆเพื่อลดควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทของกิจกำร : Holding Company

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 30  สิงหำคม 2555

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0107555000325

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว : หุ้นสำมัญ 935,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท

ส�ำนักงำนใหญ่ : 2126 อำคำรกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง  กทม. 10310

โทรศัพท์ : 02-792-0000

แฟกซ์ : 02-318-1096

โฮมเพจ : www.amatavn.com

อีเมล์ : marketing.vn@amata.com

ผู้บริหำร : นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร)

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอย่างน้อย 10%

1. Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (เดิมชือ่ Amata (Vietnam) Joint Stock Company)
ประเภทของกิจกำร : กำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรม พื้นที่พำณิชยกรรมและที่พักอำศัย

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 31 ธันวำคม 2537

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 3600265395

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว : 20,400,000  ดอลลำร์สหรัฐ

สัดส่วนกำรถือหุ้นโดย บมจ. อมตะ วีเอ็น : 89.99%

ส�ำนักงำนใหญ่ : Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

โทรศัพท์ : (84) 61-3991-007

แฟกซ์ : (84) 61-3891-251

อีเมล์ : marketing.vn@amata.com

ผู้บริหำร : นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ (Chief Executive Officer)

ข้อมูล
ทั่วไป
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2. Amata City Long Thanh Joint Stock Company
ประเภทของกิจกำร : พัฒนำโครงกำรเมืองอุตสำหกรรม สำธำรณูปโภค และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

ที่เมือง Long Thanh จังหวัด Dong Nai ประเทศเวียดนำม

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 25 มิถุนำยน 2558

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 472033001249

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว : หุ้นสำมัญ 121,330,520 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10,000 ด่ง

สัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและ 

ทำงอ้อมโดย บมจ. อมตะ วีเอ็น

: 93.50%

ส�ำนักงำนใหญ่ : Long Thanh Hi-tech Industrial Park, Tam An and Tam Phuoc, Long Thanh 

Town, Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam

โทรศัพท์ : (84) 61-3991-007

แฟกซ์ : (84) 61-3891-251

อีเมล์ : marketing.vn@amata.com

ผู้บริหำร : นำยสุรกิจ เกียรติธนำกร (General Director)

3. Amata Township Long Thanh Joint Stock Company
ประเภทของกิจกำร : พัฒนำพื้นท่ีเชิงพำณิชยกรรม ท่ีอยู่อำศัย และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องท่ีเมือ Long 

Thanh จังหวัด Dong Nai ประเทศเวียดนำม

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 1 กันยำยน 2559

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 3603404368

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว : หุ้นสำมัญ 20,400,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10,000 ด่ง

สัดส่วนกำรถือหุ้นโดย บมจ. อมตะ วีเอ็น : 99.99%

ส�ำนักงำนใหญ่ : Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

โทรศัพท์ : (84) 61-3991-007

แฟกซ์ : (84) 61-3891-251

อีเมล์ : marketing.vn@amata.com

ผู้บริหำร : Ms. Pham Thi Thanh Huong (Managing Director)
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่อยู่ : เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (02) 009-9999

โทรสำร : (02) 009-9992

ผู้สอบบัญชี นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ : 4498

ชื่อบริษัท : บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

(เดิมชื่อ “บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด”)

ที่อยู่ : ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ193/136-137

ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กทม. 10110

โทรศัพท์ : (02) 264-0777, (02) 661-9190

โทรสำร : (02) 264-0789-90, (02) 661-9192

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ�ากัด

ที่อยู่ : 973 อำคำรเพรสซิเด้นท์ ทำวเวอร์ ชั้นที่ 14 ยูนิต 14 ซี 

ถ. เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ : (02) 656-0818

โทรสำร : (02) 656-0819

ผู ้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จำก แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)  

ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th  หรือ www.amata.com



WE KNOW BEST ABOUT VIETNAM56 บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
 บมจ. อมตะ วีเอ็น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช�ำระแล้ว 467,500,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน

ทั้งสิ้น 935,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท

 Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (เดมิชือ่ Amata (Vietnam) Joint Stock Company) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ACBH มีทุนจดทะเบียน 365,996,400,000 ด่ง มีทุนที่ออกและช�ำระแล้วจ�ำนวน 365,996,400,000 

ด่ง แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวนทั้งสิ้น 36,599,640 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10,000 ด่ง 

 Amata City Long Thanh Joint Stock Company
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 ACLT มีทุนจดทะเบียน 1,213,305,200,000 ด่ง มีทุนท่ีออกและช�ำระแล้วจ�ำนวน 1,213,305,200,000 

ด่ง แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวนทั้งสิ้น 121,330,520 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10,000 ด่ง

 Amata Township Long Thanh Joint Stock Company
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ATLT มีทุนจดทะเบียน 204,000,000,000 ด่ง มีทุนท่ีออกและช�ำระแล้วจ�ำนวน 197,000,000,000 ด่ง 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวนทั้งสิ้น 19,700,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10,000 ด่ง

ผู้ถือหุ้น
 บมจ. อมตะ วีเอ็น
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดังนี้

ล�ำดับ ผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

1 กลุ่มอมตะ 691,216,200 73.93

1.1 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) 345,951,460 37.00

1.2 Amata Asia Ltd.1/ 338,536,220 36.21

1.3 นายวิกรม กรมดิษฐ์2/ 2,959,900 0.32

1.4 นางสมหะทัย พานิชชีวะ2/ 2,805,600 0.30

1.5 น.ส. วิภาวี กรมดิษฐ์2/ 705,000 0.08

1.6 นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์2/ 109,800 0.01

1.7 นางนิตยา กรมดิษฐ์2/ 58,800 0.01

1.8 นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์2/ 40,000 -

1.9 นายวิทิต กรมดิษฐ์2/ 20,920 -

1.10 น.ส. สมศรี กรมดิษฐ์2/ 20,000 -

1.11 นางสุภาภรณ์ กรมดิษฐ์2/ 6,000 -

1.12 น.ส. วิชยา กรมดิษฐ์2/ 2,500 -
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ล�ำดับ ผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

2 กลุ่มสหพัฒน์ 23,058,000 2.47

2.1 บริษัท สหพัฒนพิบูลจ�ากัด (มหาชน)3/ 7,686,000 0.82

2.2 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)3/ 7,686,000 0.82

2.3 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)3/ 7,686,000 0.82

3 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยำว 16,980,700 1.82

4 นำยทวีฉัตร จุฬำงกูร 12,580,000 1.35

5 บริษัท อี.ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ำกัด 9,500,000 1.02

6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 8,010,947 0.86

7 Mr. Harald Link 7,686,000 0.82

8 Mr. Lin Wei Tong 7,686,000 0.82

9 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยำว 75/25 7,287,600 0.78

10 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN 

BRANCH A/C CLIENT NRBS

6,927,000 0.74

รวม 790,932,447 84.59

หมำยเหตุ : 1/ Amata Asia Ltd. เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 100

 2/ นำยวกิรม กรมดษิฐ์ เป็นกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกดั (มหำชน) นำงสมหะทัย พำนชิชีวะ 

น.ส. วิภำวี กรมดิษฐ์ นำยวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ นำยวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ นำยวิทิต กรมดิษฐ์ นำงนิตยำ กรมดิษฐ์ 

น.ส. สมศรี กรมดิษฐ์ นำงสุภำภรณ์ กรมดิษฐ์ และน.ส. วิชยำ กรมดิษฐ์ เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับ 

นำยวิกรม กรมดิษฐ์ ท้ังนี้กำรจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตำมนิยำมผู้ท่ีเกี่ยวข้องตำมประกำศคณะกรรมกำร

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 เท่ำนั้น มิใช่กำรจัดกลุ่ม

ตำมมำตรำ 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไข) แต่อย่ำงใด

 3/ บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และ 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัท สหพัฒนำอินเตอร์

โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท ไอ.ซี.ซี. 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
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 Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (บริษัทย่อย)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของ ACBH สำมำรถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) 32,939,576 89.9997

2. Sonadezi Corporation 3,659,964 10.000

3. บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ำกัด 100 0.0003*

รวม 36,599,640 100.00

 

 Amata City Long Thanh Joint Stock Company (บริษัทย่อย)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของ ACLT สำมำรถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) 42,465,679 34.9999975

2. Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 78,864,838 65.000000

3. นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ 3 0.0000025*

รวม 121,330,520 100.00
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 Amata Township Long Thanh Joint Stock Company (บริษัทย่อย)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นของ ATLT สำมำรถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) 20,399,994 99.99997

2. นำยวิกรม กรมดิษฐ์ 3 0.000015*

3. นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ 3 0.000015*

รวม 20,400,000 100.00

หมำยเหตุ: *ตำมกฎหมำยเวียดนำม นิติบุคคลที่เป็น Joint Stock Company จะต้องมีผู้ถือหุ้นขั้นต�่ำสำมรำย
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กำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงตำมนิยำมของ ก.ล.ต.

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง

กำรถือหุ้น
เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่ำงรอบ

ปีบัญชี

ณ 30 ธค 2558 ณ 30 ธค 2559

จ�ำนวน %  
กำรถือหุ้น

จ�ำนวน %  
กำรถือหุ้น

1. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธำนกรรมกำร/ 

กรรมกำรอิสระ 

- - - - -

2. Dr. Huynh Ngoc Phien รองประธำนกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรและ 

กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

6,249,760 0.67 6,249,760 0.67 -

3. นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ กรรมกำร ประธำน

กรรมกำรบริหำร กรรมกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำร และ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2,805,600 0.30 2,805,600 0.30 -

4. นำยกัมพล ตติยกวี กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรสรรหำและ

ก�ำหนดค่ำตอบแทน

- - - - -

5. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมกำร กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรสรรหำและ

ก�ำหนดค่ำตอบแทน และ

ประธำนกรรมกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำร

340,000  0.04 340,000  0.04 -

6. นำงสำวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ กรรมกำร 340,000  0.04 340,000  0.04 -

7. นำงอัจฉรีย์ วิเศษศิริ กรรมกำรอิสระ ประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ

240,000 0.04 240,000 0.04 -

8. Mr. Le Cong Phung กรรมกำรอิสระ กรรมกำร

ตรวจสอบ 

- - - - -

9. Mr. Mats Anders Lundqvist กรรมกำรอิสระ กรรมกำร

ตรวจสอบ ประธำน

กรรมกำรสรรหำและ

ก�ำหนดค่ำตอบแทน

280,000 0.03 350,000 0.04 70,000

10. นำย ณัทธร กิจส�ำเร็จ ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยกำรเงิน

และบัญชี

- - - - -
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คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เว้นแต่

เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลซ่ึงคณะกรรมกำรบรษัิทมอี�ำนำจอนมัุติให้จ่ำยเงนิปันผลได้เป็นครัง้ครำว เมือ่เห็นว่ำบรษัิทฯ มผีลก�ำไร 

สมควรจะท�ำเช่นนั้นได้ แล้วให้รำยงำนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครั้งต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บมจ. อมตะ วีเอ็น
บริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีและหักส�ำรองตำมกฎหมำย ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น 

กำรด�ำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนำคต เพื่อช�ำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 
ACBH จะจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีและหักส�ำรองตำมกฎหมำย ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเวียดนำมของ ACBH อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรบริษัทของ ACBH และ/หรือผู้ถือหุ้นของ ACBH จะพิจำรณำ

จ่ำยเงินปันผลตำมควำมเหมำะสมของสภำพธุรกิจ เช่น พิจำรณำจำกแผนกำรลงทุนในกำรขยำยกิจกำรของ ACBH เป็นต้น

เนื่องจำกงบกำรเงินของ ACBH จัดท�ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเวียดนำมซึ่งแตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรบัญชีไทย จึงท�ำให้ก�ำไรสุทธิ

ตำมงบกำรเงินของ ACBH แตกต่ำงจำกก�ำไรสุทธิที่น�ำมำบันทึกในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ กล่ำวคือ แม้ว่ำ ACBH จะเก็บค่ำเช่ำ

ครั้งเดียวเมื่อเริ่มสัญญำเช่ำท่ีดิน แต่กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเวียดนำมจะทยอยรับรู้ตำมอำยุสัญญำเช่ำ

ที่ดิน ขณะที่ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทยสำมำรถรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำยทั้งจ�ำนวนครั้งเดียว เมื่อเริ่มสัญญำเช่ำที่ดิน ส่งผลให้ก�ำไร

สุทธิทำงบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเวียดนำมต�่ำกว่ำก�ำไรสุทธิตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทย ทั้งนี้ เงินปันผลของ ACBH จะจ่ำยตำม

ก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีและหักส�ำรองตำมกฎหมำย ตำมงบกำรเงินของ ACBH ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเวียดนำม

นอกจำกนี้ กฎหมำยเวียดนำมก�ำหนดให้บริษัทเวียดนำมจ่ำยเงินปันผลเป็นทรัพย์สินอื่นนอกจำกเงินสดหรือหุ้นได้ ต่ำงจำกกฎหมำย

ไทยที่ก�ำหนดให้บริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดหรือหุ้นเท่ำนั้น ดังนั้น หำก ACBH จ่ำยเงินปันผลเป็นทรัพย์สินอื่น อำจท�ำให้เงินสด

ที่บริษัทฯ สำมำรถจ่ำยเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นมีน้อยลง อย่ำงไรก็ดี กำรจ่ำยเงินปันผลของ ACBH ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ในฐำนะผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอ�ำนำจควบคุม ACBH ไม่มีนโยบำยให้ ACBH จ่ำยเงินปันผลเป็นทรัพย์สินอื่น นอกจำก

เงินสดหรือหุ้น เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company 
บริษัทฯ จะก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของ ACLT โดยอิงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของ บริษัทย่อย นอกจำกน้ี บริษัทฯ  

ในฐำนะผูถ้อืหุ้นใหญ่ท้ังทำงตรงและทำงอ้อมท่ีมอี�ำนำจควบคมุ ACLT ไม่มนีโยบำยให้ ACLT จ่ำยเงนิปันผลเป็นทรพัย์สนิอ่ืน นอกจำก

เงินสดหรือหุ้น เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Amata Township Long Thanh Joint Stock 
Company 
บริษัทฯ จะก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของ ATLT โดยอิงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย นอกจำกนี้ บริษัทฯ  

ในฐำนะผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอ�ำนำจควบคุม ATLT ไม่มีนโยบำยให้ ATLT จ่ำยเงินปันผลเป็นทรัพย์สินอื่น นอกจำกเงินสดหรือหุ้น เว้นแต่

มีเหตุจ�ำเป็น 

นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้าง
การจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบมจ. อมตะ วีเอ็น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมกำร 
ก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี

คณะกรรมกำร
สรรหำและ 
ก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน

ผู้จัดกำรฝ่ำย
บัญชี(1)

ฝ่ำยประสำนงำน
โครงกำรต่ำง

ประเทศ

* บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. เพื่อประเมินระบบควบคุมภำยในของ ACBH และรำยงำนผล

ตรงที่คณะกรรมกำรตรวจสอบของ อมตะ วีเอ็น แล้วจึงรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัท ACBH รับทรำบและด�ำเนินกำรเกี่ยว

กับระบบควบคุมภำยในต่อไป

คณะกรรมกำร 
บริษัท

ประธำนเจ้ำ
หน้ำที่บริหำร

(1)

คณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำร
บริหำร

ส�ำนักงำน 
ตรวจสอบภำยใน*

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

เลขำนุกำร
บริษัท

& Compliance 
Unit
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 คณะกรรมการของ บมจ. อมตะ วีเอ็น
โครงสร้ำงกรรมกำรของ อมตะ วีเอ็น ประกอบด้วย คณะกรรมกำร 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ดังรำยละเอียด

ต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท บมจ. อมตะ วีเอ็น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 9 ท่ำน 

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
1. ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
2. Dr. Huynh Ngoc Phien รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
3. นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
4. นำยกัมพล ตติยกวี กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรบริหำร
5. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรบริหำร / 

ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
6. นำงสำวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ กรรมกำร
7. นำงอัจฉรีย์ วิเศษศิริ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
8. Mr. Le Cong Phung กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
9. Mr. Mats Anders Lundqvist กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ 

ก�ำหนดค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ : Mr. Le Cong Phung ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบตำมมตท่ีิประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท 

ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2559 แทน Mr. Do Ngoc Son ที่ลำออกจำกต�ำแหน่ง

ทั้งนี้ กรรมกำรทุกท่ำนได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Director Certified Program (DCP) หรือ Director Accredited Program 

(DAP) จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) แล้ว ยกเว้น Mr. Le Cong Phung และ ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 

ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP), The Role of Chairman (RCM) และ Role of the 

Compensation Committee (RCC) แล้ว

อนึง่ ดร. สริุนทร์ พศิสวุรรณ ซ่ึงท�ำหน้ำท่ีประธำนกรรมกำรของบรษัิทฯ มคีณุสมบัตเิป็นกรรมกำรอิสระ ดงันัน้ ด้วยองค์ประกอบ

ของคณะกรรมกำรบริษัทที่ประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร 8 คน ขณะที่กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรมีเพียง 1 คน โดยมี

กรรมกำรอสิระ 4 คน จะท�ำให้เกดิกำรถ่วงดลุในกำรออกเสยีงเพ่ือพิจำรณำเรือ่งต่ำงๆ เพือ่ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของบรษัิทฯ 

หลกัเกณฑ์กำรก�ำกบัดแูลซ่ึงก�ำหนดโดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ รวมถงึหลกัเกณฑ์อืน่ซ่ึง

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก�ำหนดขึ้น 

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทน บมจ. อมตะ วีเอ็น
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัทฯ
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 การประชุม

ในปี 2559 มีกำรประชุมดังนี้

- คณะกรรมกำรบริษัท 5 ครั้ง 

- คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 2 ครั้ง

- คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง

- คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีกำรประชุมในปี 2559 เนื่องจำกเพิ่งได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 10 สิงหำคม 2559

- คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีไม่มีกำรประชุมในปี 2559 เนื่องจำกเพิ่งได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 10 พฤศจิกำยน 2559 

 ผู้เข้าร่วมประชุม

รำยชื่อกรรมกำร คณะกรรมกำร
(*)

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ (*)

คณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทน (*)

1. ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ 5/5

2. Dr. Huynh Ngoc Phien 4/5

3. นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ 5/5

4. นำยกัมพล ตติยกวี 5/5 2/2

5. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม 4/5 1/2

6. นำงสำวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ 5/5

7. นำงอัจฉรีย์ วิเศษศิริ 5/5 4/4

8. Mr. Le Cong Phung (ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อ 11 พฤษภำคม 2559) 4/4 2/2

9. Mr. Mats Anders Lundqvist 5/5 4/4 2/2

(*) จ�ำนวนที่เข้ำประชุม/จ�ำนวนกำรประชุมที่กรรมกำรต้องเข้ำประชุมทั้งปี (ครั้ง)

 ผู้บริหาร บมจ. อมตะ วีเอ็น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงำนทั้งสิ้น 2 ท่ำน ทั้งสองท่ำนเป็นผู้บริหำร ดังนี้

ชื่อ ต�ำแหน่ง

นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

นำยณัทธร กิจส�ำเร็จ ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยกำรเงินและบัญชี

หมำยเหตุ: นำยณัทธร กิจส�ำเร็จได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2559 แทนนำงสำวสุภำพร อัศรัสกร

ที่ลำออกจำกต�ำแหน่ง 

 เลขานุการบริษัท บมจ. อมตะ วีเอ็น
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2555 มีมติแต่งตั้ง นำงวรำภรณ์ วัชรำนุเครำะห์ เป็น

เลขำนุกำรบริษัท บมจ. อมตะ วีเอ็น มีหน้ำท่ีจัดเตรียมระเบียบวำระกำรประชุม ท�ำหนังสือเชิญประชุม จัดกำรประชุม 

คณะกรรมกำรบริษัท คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ และกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังจัดท�ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนประจ�ำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรตำมที่กฎหมำยก�ำหนด นอกจำก

นี ้ยงัมหีน้ำท่ีให้ค�ำปรึกษำเกีย่วกบักำรปฏบัิตขิองคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคบั และระเบียบต่ำงๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

อีกท้ังดแูลให้กรรมกำรและบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส เลขำนกุำรบรษัิทท่ีคณะกรรมกำร

แต่งตั้งขึ้นนี้เป็นผู้ที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำเหมำะสม มีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนเลขำนุกำรบริษัท



WE KNOW BEST ABOUT VIETNAM 65บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการ

นโยบำยด้ำนค่ำตอบแทนของกรรมกำร บริษัทก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมแก่คณะกรรมกำรบรษัิท โดยพจิำรณำเปรยีบเทียบ 

กบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบรษัิทช้ันน�ำในตลำดหลกัทรพัย์ฯ และในกลุม่อตุสำหกรรมเดยีวกนั ตลอดจนผลกำรด�ำเนนิ 

งำนของบรษัิท มีกำรขออนมัุตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้นเพือ่จ่ำยค่ำตอบแทนแก่คณะกรรมกำรบรษัิท และเปิดเผยรำยละเอียดในรำยงำน

ประจ�ำปีและแบบ 56-1

ลักษณะค่ำตอบแทนของกรรมกำร คณะกรรมกำรได้รับค่ำตอบแทน 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนประจ�ำเป็นรำยเดือน และ 

เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มำประชุม 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน จ่ำยทุกเดือน ดังนี้

ประธำน 35,000 บำท/เดือน

รองประธำน 25,000 บำท/เดือน

กรรมกำรอื่นท่ำนละ 20,000 บำท/เดือน

เบี้ยประชุม จ่ำยเป็นรำยครั้งเฉพำะเมื่อเข้ำประชุม 

ประธำน 50,000 บำท/ครั้ง

รองประธำน 40,000 บำท/ครั้ง

กรรมกำรอื่นท่ำนละ 30,000 บำท/ครั้ง

คณะกรรมกำรชุดย่อย

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยเรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัทฯ 

และหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรเทียบกบัอุตสำหกรรมเดยีวกนั กรรมกำรท่ีได้รบัมอบหมำยหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบ

เพิ่มข้ึนในคณะกรรมกำรชุดย่อยจะได้รับค่ำตอบแทนเพ่ิมข้ึนตำมปริมำณงำนท่ีเพ่ิมข้ึน คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ (ยกเว้น

คณะกรรมกำรบรหิำรซ่ึงไม่ได้ค่ำตอบแทนจำกต�ำแหน่งกรรมกำรบรหิำร) ได้รบัเบ้ียประชมุเป็นรำยครัง้เม่ือเข้ำร่วมประชมุ ดงันี้

ประธำน 50,000 บำท/ครั้ง

กรรมกำรอื่นท่ำนละ 30,000 บำท/ครั้ง

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนในเบ้ืองต้น แล้วเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทเพื่อพิจำรณำ และต้องขออนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่ำตอบแทนผู้บริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 

ค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำจำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละคน ร่วมกับกำรพิจำรณำผลกำร

ด�ำเนนิงำนของบรษัิท มกีำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงชัดเจนในรำยงำนประจ�ำปี ท้ังค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยบุคคล และค่ำตอบแทน

รวมของผู้บริหำรระดับสูง ดังนี้ 
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ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในปี 2559

กรรมกำรสรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำร 
ตรวจสอบ

ค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำร

รวม
 เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม เบี้ยกรรมกำร +  

เบี้ยประชุม

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ 670,000.00 670,000.00

Dr. Huynh Ngoc Phien 460,000.00 460,000.00

นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ 390,000.00 390,000.00

นำยกัมพล ตติยกวี 60,000.00 390,000.00 450,000.00

ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม 30,000.00 360,000.00 390,000.00

นำงสำวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ 390,000.00 390,000.00

นำงอัจฉรีย์ วิเศษศิริ 200,000.00 390,000.00 590,000.00

Mr. Do Ngoc Son 30,000 116,666.67 146,666.67

Mr. Mats Anders Lundqvist 100,000.00 120,000.00 390,000.00 610,000.00

Mr. Le Cong Phung 60,000.00 273,333.33 333,333.33

รวม 190,000.00 410,000.00 3,830,000.00 4,430,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้รหิำร 4 ท่ำน จ�ำนวน 6.72 ล้ำนบำท ค่ำตอบแทนดงักล่ำวรวมค่ำตอบแทนของนำงสำวสภุำพร อัศรสักร 

ที่ลำออกจำกบริษัทฯ และนำยกัมพล ตติยกวี ที่ลำออกจำกต�ำแหน่งบริหำร
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โครงสร้างการจัดการของ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company ซึ่งเป็น
บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
 โครงสร้างองค์กรของ Amata City Bien Hoa JSC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

Vice President Vice President

HR & Admin Manager

Land & Government 
Affairs Manager

Legal Manager

Accounting & Finance 
Manager

Senior Marketing & 
Sales Manager

Engineer Manager

Water Management 
Manager

Facilities Management 
Manager

Board of 
Directors

President

Internal 
Audit 
team*

* บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. เพื่อประเมินระบบควบคุมภำยในของ ACBH และรำยงำนผล

ตรงที่คณะกรรมกำรตรวจสอบของ อมตะ วีเอ็น แล้วจึงรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัท ACBH รับทรำบและด�ำเนินกำรเกี่ยว

กับระบบควบคุมภำยในต่อไป
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 คณะกรรมการบริษัท Amata City Bien Hoa JSC

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำร 5 ท่ำน ดังนี้ 

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. Dr. Huynh Ngoc Phien* ประธำนกรรมกำร

2. Mr. Do Ngoc Son* กรรมกำร

3. นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ* กรรมกำร

4. นำยกัมพล ตติยกวี* กรรมกำร

5. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรำนนท์* กรรมกำร

หมำยเหตุ: * เป็นกรรมกำรจำกบมจ. อมตะ วเีอ็น ซ่ึงได้รับกำรแต่งตัง้ให้เข้ำไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรใน ACBH

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทน Amata City Bien Hoa JSC

ตัวแทนทำงกฎหมำย (Legal Representative) ของบริษัท คือ นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ ลงลำยมือชื่อและประทับตรำส�ำคัญ

ของบริษัท

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รำยละเอียดกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรในรอบปี 2559 มีดังนี้

รำยชื่อ ปี 2559

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม /
จ�ำนวนประชุมทั้งหมด

1. Dr. Huynh Ngoc Phien 4/4

2. Mr. Do Ngoc Son 3/4

3. นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ 4/4

4. นำยกัมพล ตติยกวี 4/4

5. นำงสำวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์* 1/1

6. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรำนนท์* 2/3

หมำยเหต:ุ  * พลเอกสบืสนัต์ ทรรทรำนนท์ ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตำมมตท่ีิประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 2/2559 เมือ่วันท่ี 

10 พฤษภำคม 2559 แทนนำงสำวทรงโฉม ตัง้นวพันธ์ ท่ีลำออกจำกต�ำแหน่ง

 Inspection Committee ของ Amata City Bien Hoa JSC 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ดังนี้

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นำงสำวเด่นดำว โกมลเมศ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. นำงสำวจินดำรัตน์ อังศุกุลชัย กรรมกำรตรวจสอบ

3. Ms. Le Thi Le Hang กรรมกำรตรวจสอบ
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 คณะผู้บริหาร Amata City Bien Hoa JSC

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะผู้บริหำรประกอบด้วยผู้บริหำร 5 ท่ำน ดังนี้

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ Chief Executive Officer

2. Ms. Pham Thi Thanh Huong Deputy General Director

3. นำยสุรกิจ เกียรติธนำกร Deputy General Director

4. Mr. Osamu Sudo Senior Manager - Sales and Marketing

5. Ms. Lam Thi Dan An Manager - Accounting and Finance

 เลขานุการบริษัทของ Amata City Bien Hoa JSC
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้ง Ms. Pham T. Thu Thuy เป็นเลขำนุกำรบริษัท (Secretary of the Company) มีหน้ำที่และ

ควำมรับผิดชอบ ดังนี้

1. จดัเตรียมระเบียบวำระกำรประชุม ท�ำหนงัสอืเชิญประชุม จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท คณะอนกุรรมกำรต่ำงๆ และ

กำรประชุมผู้ถือหุ้น ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2. จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ 

3. ให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรประชุม

4. จัดเตรียมข้อมูลทำงกำรเงิน ส�ำเนำรำยงำนกำรประชุม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมกำรบริษัท

5. เก็บรักษำข้อมูลควำมลับตำมที่ระบุในข้อบังคับ (Charter) และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการของ Amata City Bien Hoa JSC

ลักษณะค่ำตอบแทนของกรรมกำร คณะกรรมกำรได้รับค่ำตอบแทน 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนประจ�ำเป็นรำยเดือนและ 

เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มำประชุม 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน จ่ำยทุกเดือน ดังนี้

 ประธำน   700 ดอลลำร์สหรัฐ/เดือน

 รองประธำน  600 ดอลลำร์สหรัฐ/เดือน

 กรรมกำรอื่นท่ำนละ 500 ดอลลำร์สหรัฐ/เดือน

เบี้ยประชุม จ่ำยเป็นรำยครั้งเฉพำะเมื่อเข้ำประชุม 

 ประธำน   700 ดอลลำร์สหรัฐ/เดือน

 รองประธำน  600 ดอลลำร์สหรัฐ/เดือน

 กรรมกำรอื่นท่ำนละ 500 ดอลลำร์สหรัฐ/เดือน
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ในปี 2559 มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรตำมรำยละเอียดดังนี้

รำยชื่อ 2559

เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส รวม

(พันด่ง) (พันด่ง) (พันด่ง) (พันด่ง)

1. Dr. Huynh Ngoc Phien 187,807 120,308 239,723 547,838

2. Mr. Chu Thanh Son1 - - 123,667 123,667

3. นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ 134,148 85,935 171,231 391,314

4. Ms. Pham Thi Thanh Huong2 - - 64,212 64,212

5. นำยอนุชำ สิหนำทกถำกุล3 - - 69,563 69,563

6. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม4 - - 115,923 115,923

7. นำงสำวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์5 44,510 27,822 139,125 211,457

8. Mr. Nguyen Minh Huy1 - - 103,056 103,056

9. Mr. Do Ngoc Son 134,343 60,613 123,667 318,623

10. นำยกัมพล ตติยกวี 145,458 68,183 139,125 352,766

11. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรำนนท์5 100,948 29,229 - 130,177

รวม 747,214 392,090 1,289,292 2,428,596

หมำยเหต:ุ  1 Mr. Chu Thanh Son และ Mr. Nguyen Minh Huy ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของ ACBH เมือ่วันท่ี 1 มิถนุำยน 2558 

ซ่ึงเป็นกำรปรบัคณะกรรมกำรภำยหลงัท่ีบริษัทฯ ถอืหุ้นใน ACBH เพ่ิมเป็นร้อยละ 89.99

 2 Ms. Pham Thi Thanh Huong ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของ ACBH เมือ่วันท่ี 16 พฤษภำคม 2558

 3 นำยอนชุำ สหินำทกถำกลุ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของ ACBH เมือ่วันท่ี 1 กรกฏำคม 2558

 4 ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของ ACBH เมือ่วันท่ี 30 ตลุำคม 2558

 5 พลเอกสืบสันต์ ทรรทรำนนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 2/2559 

เมือ่วนัท่ี 10 พฤษภำคม 2559 แทนนำงสำวทรงโฉม ตัง้นวพันธ์ ท่ีลำออกจำกต�ำแหน่ง

 ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2559 มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนอื่นแก่กรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่ง ดังนี้

รำยชื่อ (พันด่ง)

1. Mr. Chu Thanh Son 86,931

2. Ms. Pham Thi Thanh Huong 128,596

3. นำยอนุชำ สิหนำทกถำกุล 111,275

4. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม 41,728

5. นำงสำวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ 55,638

6. Mr. Nguyen Minh Huy 105,878

รวม 530,046

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2559 มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำร 5 ท่ำน เป็นจ�ำนวนเงิน 5,878,721,012 ด่ง
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บุคลากร
 จ�านวนบุคลากร

บมจ. อมตะ วีเอ็น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีพนักงำนทั้งสิ้น 2 คน 

Amata City Bien Hoa JSC

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีพนักงำนทั้งสิ้น 119 คน ดังนี้

สำยงำน จ�ำนวนพนักงำน (คน)

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 2

ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 6

ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 9

ฝ่ำยพัฒนำที่ดิน 5

ฝ่ำยกำรจัดกำรสำธำรณูปโภค 56

ฝ่ำยบริหำรงำนที่ดิน 4

ฝ่ำยบริหำรจัดกำรน�้ำ 17

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยธุรกำร และฝ่ำยกฎหมำย 20

รวม 119

 ค่าตอบแทนบุคลากร
บมจ. อมตะ วีเอ็น

ค่ำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน ค่ำครองชีพ โบนัส กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ รวม 6.72 ล้ำนบำท

Amata City Bien Hoa JSC

ในปี 2559 Amata City Bien Hoa JSC จ่ำยค่ำตอบแทนแก่พนักงำนเป็นจ�ำนวนเงิน 21,367.2 ล้ำนด่ง เป็นค่ำตอบแทนใน 

รูปของเงินเดือน โบนัส ค่ำล่วงเวลำ เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิกำรอื่นๆ

 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บรษัิทฯ และ บรษัิทย่อย มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรซ่ึงเป็นทรพัยำกรท่ีส�ำคญัย่ิงในกำรด�ำเนนิธรุกจิ กำรพฒันำทรพัยำกรบุคคล

ต้องกระท�ำควบคูก่บักำรพัฒนำธรุกจิเพ่ือรองรับกำรเตบิโตขององค์กรในอนำคต บรษัิทฯ และ บรษัิทย่อย มีนโยบำยในกำรรกัษำ

บุคลำกรท่ีด ีโดยให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมำะสม สำมำรถแข่งขนักบัผลตอบแทนโดยเฉลีย่ของอุตสำหกรรม และยังจดัให้

บุคลำกรมีสวสัดกิำรและผลประโยชน์อ่ืนๆ รวมถงึพัฒนำศกัยภำพของบุคลำกรโดยส่งเสรมิให้ได้รบักำรฝึกอบรมต่ำงๆ ท้ังภำยใน

และภำยนอกองค์กร โดยวำงแผนกำรฝึกอบรมให้เหมำะกับบุคลำกรในแต่ละสำยงำน ทั้งนี้ นอกจำกกำรพัฒนำควำมรู้ในแต่ละ

ด้ำนของบุคลำกร บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ยังส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนทักษะและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลำกรอีกด้วย
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อมตะ วีเอ็น เชื่อมั่นว่ำธุรกิจที่ดีไม่ใช่กำรหวังผลเพียงแค่ก�ำไรว่ำเป็นเป้ำหมำยทำงธุรกิจเท่ำนั้น แต่กำรด�ำเนินมำเพื่อให้ได้ผลก�ำไร

เหล่ำนั้น ก็เป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน หรือแม้กระทั่งส�ำคัญกว่ำ หำกมองในระยะยำว คณะกรรมกำรบริษัทจึง

มีควำมพยำยำมและมีเจตนำรมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นองค์กรที่มีกำรด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบำลที่ดี 

ท้ังนีเ้พ่ือให้บรษัิทย่อยมกีำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ีบริษัทฯ ได้น�ำนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรให้คณะกรรมกำรของบรษัิทย่อยพจิำรณำ

อนุมัติเพื่อถือแนวทำงปฏิบัติของบริษัทย่อยเช่นกัน

นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเวปไซด์ www.amatavn.com ภำยใต้หัวข้อ “กำรก�ำกับดูแลกิจกำร”

กรรมการชุดย่อย 
บริษัทมีโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงมีหน้ำท่ีในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย ซ่ึงมีท้ัง

สิ้น 4 คณะ คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ 

คณะกรรมกำรบริหำร โดยแต่ละคณะมีกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ไว้อย่ำงชัดเจน ตำมโครงสร้ำงตำมภำพด้ำนล่ำง

การก�ากับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมกำร 
บริษัท

ประธำนเจ้ำ
หน้ำที่บริหำร

คณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเสี่ยง

ส�ำนักงำน 
ตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ กรรมกำร 

บริหำร

คณะกรรมกำร
สรรหำและ 
ก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน

คณะกรรมกำร
ก�ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ี

เลขำนุกำร
บริษัท

& Compliance 
Unit
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 คณะกรรมการบริษัท
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยใน สำขำต่ำงๆของธุรกิจ 

ณ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 9 คน

ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งครั้งแรก

1. นำยสุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 11 สิงหำคม 2558

2. Dr. Huynh Ngoc Phien รองประธำนกรรมกำร 30 สิงหำคม 2555

3. นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ กรรมกำร 30 สิงหำคม 2555

4. นำยกัมพล ตติยกวี กรรมกำร 7 สิงหำคม 2557

5. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมกำร 30 สิงหำคม 2555

6. นำงสำวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ กรรมกำร 30 สิงหำคม 2555

7. นำงอัจฉรีย์ วิเศษศิริ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 30 สิงหำคม 2555

8. Mr. Le Cong Phung กรรมกำรอิสระและ / กรรมกำรตรวจสอบ 11 พฤษภำคม 2559

9. Mr. Mats Anders Lundqvist กรรมกำรอิสระและ / กรรมกำรตรวจสอบ 14 ธันวำคม 2555

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1. มีควำมเข้ำใจถงึวิสยัทัศน์ เป้ำหมำย และกลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิทอย่ำงชัดเจน เพือ่ให้สำมำรถปฏบัิตหิน้ำท่ีให้เป็น

ไปตำมกฎหมำย วัตถปุระสงค์ ข้อบังคบัของบรษัิท มตคิณะกรรมกำรบรษัิทและมตท่ีิประชมุผูถ้อืหุ้น ด้วยควำมรบัผดิชอบ 

ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต

2. พิจำรณำก�ำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำยทำงธุรกิจ  

เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรด�ำเนินงำน และงบประมำณของบริษัทและบริษัทย่อย ตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ

ฝ่ำยจัดกำรจัดท�ำ

3. ก�ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ฝ่ำยจัดกำร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบ

หมำยให้ท�ำหน้ำที่ดังกล่ำว เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด

4. ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด�ำเนินงำนและงบประมำณของบริษัท 

5. ด�ำเนินกำรให้บริษัทและบริษัทย่อยน�ำระบบงำนบัญชีท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช้ รวมท้ังจัดให้มีระบบควบคุม

ภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน

6. จัดให้มีกำรท�ำงบกำรเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลำยมือชื่อเพื่อรับรองงบกำรเงินดังกล่ำวเพื่อน�ำเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

7. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมตำมท่ีคณะ

กรรมกำรตรวจสอบน�ำเสนอก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

8. จดัให้มนีโยบำยเกีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรตำมหลกัธรรมำภบิำลท่ีเป็นลำยลกัษณ์อักษร และกำรปรบัใช้นโยบำยดงักล่ำว

อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ำบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยควำมเป็นธรรม

9. พจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลท่ีมคีณุสมบัตแิละไม่มีคณุสมบัตต้ิองห้ำมตำมท่ีก�ำหนดในพระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชนจ�ำกดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำร

แก้ไขเพ่ิมเตมิ) รวมถงึ ประกำศ ข้อบังคบั และ/หรอืระเบียบท่ีเกีย่วข้อง เข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง ในกรณท่ีีต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำง

ลงเพรำะเหตอ่ืุนนอกจำกออกตำมวำระ และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ และ

กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนน�ำเสนอ ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
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10. แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ

ตอบแทน หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใดและก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวเพื่อช่วยเหลือและ

สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร

11. พิจำรณำแต่งตั้งผู้บริหำรและเลขำนุกำรบริษัทรวมทั้งพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริหำรดังกล่ำว

12. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่เหมำะสม

13. ส่งเสรมิให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบริษัทเข้ำร่วมหลกัสตูรสมัมนำต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษัิทไทย 

ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรนั้น

ทั้งนี้กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจหรือมอบ

อ�ำนำจช่วงท่ีท�ำให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ี

อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศคณะกรรมกำร

ก�ำกบัตลำดทุน) อำจมส่ีวนได้เสยีหรอือำจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆหรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบับรษัิท

หรอืบรษัิทย่อยของบริษัทยกเว้นเป็นกำรอนมุตัริำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นหรอืคณะกรรมกำร

บริษัทพิจำรณำอนุมัติไว้

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

ตำมข้อบังคบัของบริษัทในกำรประชมุผูถ้อืหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครัง้กรรมกำรจะต้องออกจำกต�ำแหน่งอย่ำงน้อย (1/3) โดยอตัรำ 

ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวน ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรที่จะ

ต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนนั้นให้จับสลำกว่ำผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมกำรท่ีอยู่

นำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง กรรมกำรผู้ออกจำกต�ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเข้ำรับต�ำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีท่ีต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกออกตำมวำระคณะกรรมกำรบริษัทต้องมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ำ 

3 ใน 4 ของกรรมกำรที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 และ 75 แห่ง 

พระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยท่ีเกีย่วข้องอ่ืนๆ เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมคณะกรรมกำร

บรษัิทครำวถดัไปเว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำ 2 เดอืนท้ังนีบุ้คคลซ่ึงเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต�ำแหน่ง

กรรมกำรได้เพียงวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 

บริษัทได้เปิดเผย “ข้อบังคับของบริษัท” ไว้ภำยใต้หัวข้อ “กำรก�ำกับดูแลกิจกำร” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.amatavn.com

 ผลงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2559

• พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมตำมท่ีคณะ

กรรมกำรตรวจสอบน�ำเสนอก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

 อนุมัติทิศทำงกลยุทธ์และงบประมำณปี 2560

• อนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

• พิจำรณำงบกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2559

• พิจำรณำงบกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำไตรมำสที่หนึ่งปี 2559

• พิจำรณำงบกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำไตรมำสที่สองปี 2559

• พิจำรณำงบกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำไตรมำสที่สำมปี 2559 

• พิจำรณำปรับโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรชุดย่อย

• พิจำรณำโครงกำรลงทุนในธุรกิจใหม่



WE KNOW BEST ABOUT VIETNAM 75บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)

 คณะกรรมการบริหาร
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำรได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษัิทโดยมจี�ำนวนตำมท่ีคณะกรรมกำรบรษัิทเห็นสมควร ซ่ึงจะประกอบ

ด้วยกรรมกำรบริษัทจ�ำนวนหนึง่ และอำจประกอบด้วยบุคคลอืน่ใดคนหนึง่หรอืหลำยคนซ่ึงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรของบรษัิท

ณ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 4 คน

ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง

1.นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ ประธำนกรรมกำรบริหำร

2.ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมกำรบริหำร 

3. Dr. Huynh Ngoc Phien กรรมกำรบริหำร

4.นำยกัมพล ตติยกวี กรรมกำรบริหำร 

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

1. เปิดบัญชีธนำคำรทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศในสกุลเงินบำท และสกุลเงินอื่น

2. อนุมัติเงินกู้ยืมเงินของบริษัท เป็นจ�ำนวนไม่เกิน 100 ล้ำนบำท หรือในสกุลอื่นที่เทียบเท่ำ 100 ล้ำนบำท ทั้งนี้เงินกู้ใหม่

เมื่อรวมกับยอดเงินกู้และเงินกู้ที่ยังไม่เบิกจะต้องไม่เกิน100 ล้ำนบำท หรือในสกุลอื่นที่เทียบเท่ำ 100 ล้ำนบำท

3. อนมัุตเิงนิกูย้มืเงนิของบรษัิทย่อยท้ังหมดทุกบรษัิท รวมเป็นจ�ำนวนท้ังสิน้ไม่เกนิ 100 ล้ำนบำท หรอืในสกลุอ่ืนท่ีเทียบเท่ำ 

100 ลำ้นบำท ทัง้นีเ้งนิกูใ้หม่เมือ่รวมกบัยอดเงินกูแ้ละเงนิกูท้ีย่งัไม่เบกิจะต้องไม่เกนิ100 ลำ้นบำท หรอืในสกุลอืน่ทีเ่ทยีบ

เท่ำ 100 ล้ำนบำท

4. จัดให้มีกำรค�้ำประกันเงินกู้ให้แก่บริษัทย่อยทั้งหมดทุกบริษัท รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 100 ล้ำนบำท หรือในสกุลอื่น

ที่เทียบเท่ำ 100 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ภำระกำรค�้ำประกันเมื่อรวมกันทั้งหมดส�ำหรับบริษัทย่อยทุกบริษัทต้องไม่เกิน100 ล้ำน

บำท หรือในสกุลอื่นที่เทียบเท่ำ 100 ล้ำนบำท

5. อนุมัติเงินกู้ยืมระยะสั้น ส�ำหรับระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน ระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย หรือระหว่ำงบริษัทย่อยกับบริษัท

ย่อย ซ่ึงค�ำนิยำมของบริษัทย่อยนั้นจ�ำกัดควำมไว้ว่ำเป็นบริษัทท่ีบริษัท (อมตะวีเอ็น) ถือหุ้นไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 

อย่ำงน้อยร้อยละ 75 

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร

กรณีกรรมกำรบริหำรท่ีเป็นกรรมกำรบริษัทฯให้มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งตำมวำระท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเว้นแต่คณะ

กรรมกำรบริษัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น

 คณะกรรมการตรวจสอบ
 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษัิทโดยมจี�ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน และให้คณะกรรมกำรตรวจ

สอบเลือกกรรมกำรตรวจสอบท่ำนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระและมีคุณสมบัติตำม หลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน 

นอกจำกนั้นกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ บัญชีหรือ

กำรเงิน
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 ณ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 คน

ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง  ประเภท

1. นำงอัจฉรีย์ วิเศษศิริ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ

2. Mr. Le Cong Phung กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ

3. Mr. Mats Anders Lundqvist กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ

 โดยมี นำงอัจฉรีย์ วิเศษศิริและ Mr. Anders Lundqvist เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบ

ทำนงบกำรเงิน 

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่

เหมำะสมและมีประสทิธผิล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร

พิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย หรือเลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำร

ตรวจสอบภำยใน

3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอค่ำตอบแทน 

และเลิกจ้ำงบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำ ร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

6. จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม

โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ

- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ

- ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

- ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

- จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

- ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร (charter)

- รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผูถ้อืหุ้นและผูล้งทุนท่ัวไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบริษัท

7. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

• กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกบัระยะเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษัิท โดยจะครบวำระกำรด�ำรง

ต�ำแหน่งในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับกำรครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท

• กรรมกำรตรวจสอบท่ีพ้นต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นกำรต่อวำระ 

โดยอัตโนมัติ

• ให้กรรมกำรตรวจสอบท่ีพ้นต�ำแหน่งตำมวำระอยู่รักษำกำรในต�ำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้ง

กรรมกำรมำแทนต�ำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำ

ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีก

• กรณีต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม

เข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน โดยกรรมกำรตรวจสอบท่ีเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระ  

ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน ได้รับกำรแต่งต้ังจำกคณะกรรมกำรบริษัทโดยมีจ�ำนวนไม่น้อยกวำ่ 3 คน โดย 

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูเ้ลอืกประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ท้ังนีป้ระธำนกรรมกำร

ไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

ณ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 คน

ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง

1. Mr. Mats Anders Lundqvist ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

2. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

3. นำยกัมพล ตติยกวี กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

 ด้านการสรรหา

(1) ก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรและผู้มีอ�ำนำจในกำรจัดกำร เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำร

บริษัท พิจำรณำอนุมัติ 

(2) สรรหำ คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรในคณะกรรมกำร 

ชุดย่อยและผูมี้อ�ำนำจในกำร จดักำรให้คณะกรรมกำรบรษัิทพจิำรณำบุคคลอ่ืนท่ีเหมำะสม ท้ังนี ้ในกำรเสนอช่ือกรรมกำรบรษัิท 

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำถึงโครงสร้ำงของ Board Skill Matrix ตำมนโยบำย 

กำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

(3) ดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยมีขนำดและองค์ประกอบท่ีเหมำะสมกับองค์กร รวมถึงมีกำรปรับ

เปลีย่นให้สอดคล้องกบั สภำพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงไป โดยคณะกรรมกำรบรษัิทและคณะกรรมกำรชดุย่อยจะต้องประกอบ

ด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ ตำม Board Skill Matrix

(4) เปิดเผยนโยบำยและรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

(5) สร้ำงควำมมัน่ใจว่ำบริษัท มีแผนกำรสบืทอดต�ำแหน่งและควำมต่อเนือ่งในกำร บรหิำรท่ีเหมำะสม ส�ำหรบัต�ำแหน่งประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำร ระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
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 ด้านค่าตอบแทน

(1) ก�ำหนดนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ รวมถงึจ�ำนวนค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมกำรบรษัิท 

และผู้บริหำรโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนุมัติ และ/หรือ น�ำเสนอ

เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

(2) ดูแลให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

(3) ก�ำหนดแนวทำงในกำรประเมนิผลงำนของกรรมกำรบรษัิทและผูมี้อ�ำนำจ ในกำรจดักำรเพือ่พจิำรณำผลตอบแทนประจ�ำปี

(4) เปิดเผยนโยบำยเกีย่วกบักำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและเปิดเผยค่ำตอบแทนในรปูแบบต่ำงๆ รวมท้ังจดัท�ำรำยงำนกำรก�ำหนด

ค่ำตอบแทน โดยอย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับเป้ำหมำย กำรด�ำเนินงำน และควำมเห็นของ คณะกรรมกำรสรรหำ

และก�ำหนดค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

(5) เสนอแนะค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมของคณะกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่อคณะกรรมกำรบรษัิท เพ่ือให้ควำม

เห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

(6) ทบทวนข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำรเรื่องนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทน แผนกำรก�ำหนด ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอ่ืน 

นอกเหนือจำกเงินค่ำจ้ำงส�ำหรับพนักงำน และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

(7) ทบทวนเป้ำหมำยและหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนส�ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท

เพื่ออนุมัติ

(8) เสนอแนะค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเหมำะสมส�ำหรบั ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรและเลขำนกุำรบรษัิท ต่อคณะกรรมกำร

บริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกับระยะเวลำกำร ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยจะ

ครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งในกำรประชุมสำมัญ ประจ�ำปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับกำรครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท

ท้ังนี้ กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ีพ้นต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งได้อีกและให้

กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ีพ้นต�ำแหน่งตำมวำระอยูร่กัษำกำรในต�ำแหน่งเพือ่ปฏบัิตหิน้ำท่ีต่อไปจนกว่ำจะมีกำร 

แต่งต้ังกรรมกำรมำแทนต�ำแหน่ง เว้นแต่กรณท่ีีครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร บรษัิทโดยไม่ได้รบัเลอืกให้กลบัเข้ำมำด�ำรง

ต�ำแหน่งกรรมกำรอีกกรณีที่ต�ำแหน่ง กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนว่ำงลง ให้คณะกรรมกำรบริษทัเลือกกรรมกำร ที่

มคีณุสมบัตแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ำมเป็นกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ทดแทน โดยกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ

ตอบแทนที่เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีจ�ำนวน 3-5 คน คณะกรรมกำรก�ำกับ

ดแูลกจิกำรท่ีดเีป็นผูเ้ลอืกประธำนกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดกี�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ีท้ังนีป้ระธำนกรรมกำร ไม่ควรด�ำรง

ต�ำแหน่งเป็นกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำร ก�ำกับดูแลกิจกำร

- กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม ตลอดจนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ถึงคุณสมบัติ หน้ำที่ และควำมรับผิด ชอบของตน
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ณ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 คน

ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง

1. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

2. Dr. Huynh Ngoc Phien กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

3. นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีดังนี้

1. ก�ำหนดนโยบำยด้ำนก�ำกบัดแูลและส่งเสรมิควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษัิทเพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิท พจิำรณำ

ให้ควำมเห็นชอบ ติดตำมเพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบำยให้ 

มีควำมเหมำะสมอย่ำงสม�่ำเสมอ

2. ก�ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติงำนของบริษัท เป็นไปตำมหลักก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของหน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจก�ำกับดูแล 

ตำมกฎหมำย เช่น ตลท. และ ก.ล.ต.

3. ส่งเสริมและก�ำกับดูแลให้กำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทและกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรผู้บริหำรและพนักงำน เป็นไป

ตำมนโยบำยด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

4. ทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้สอดคล้อง กับกฎหมำยและแนวทำงปฏิบัติของสำกล

5. ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรก�ำกับดูแลและก�ำกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ นโยบำย 

และกระบวนกำรปฏิบัติที่ได้วำงเอำไว้ (Compliance Unit)

6. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย

7. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบหรือพิจำรณำ

8. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้ถือหุ้นในรำยงำนประจ�ำปี (Annual Report) เพื่อทรำบ

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดมีวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกบัระยะเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษัิท โดยจะครบวำระกำร

ด�ำรงต�ำแหน่งในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับกำรครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ กรรมกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีท่ีพ้นต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งได้อีกและให้กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ท่ีดท่ีีพ้นต�ำแหน่งตำมวำระอยู่รกัษำกำรในต�ำแหน่งเพือ่ปฏบัิตหิน้ำท่ีต่อไปจนกว่ำจะมกีำรแต่งตัง้กรรมกำรมำแทนต�ำแหน่ง เว้น

แต่กรณท่ีีครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษัิทโดยไม่ได้รบัเลอืกให้กลบัเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอกีกรณท่ีีต�ำแหน่ง

กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรว่ำงลง 

 นอกจำกกรรมกำรชุดย่อยแล้ว บริษัทฯ ยังได้ตั้งกลุ่มผู้บริหำรเป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร ประกอบด้วยผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเป็นตัวแทนของ

หน่วยงำนทุกหน่วย โดยมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือผู้บริหำรที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแต่งตั้ง เป็นประธำนคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง 
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ณ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วย กรรมกำรและผู้บริหำรจ�ำนวน 4 คน

ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง  ประเภท

1. นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

2. Dr. Huyuh Ngoc Phien กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

3. นำยณัทธร กิจส�ำเร็จ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผู้บริหำร

4. นำยสุรกิจ เกียรติธนำกร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผู้บริหำรบริษัทย่อย

5. Ms. Pham Thi Thanh Huong กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผู้บริหำรบริษัทย่อย

6. Mr. Nguyen Van Nhan กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผู้บริหำรบริษัทย่อย

7. Mr. Osamu Sudo กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผู้บริหำรบริษัทย่อย

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

1. ก�ำหนดกระบวนกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทโดยกำร ก�ำหนดสภำพแวดล้อม: โดยพิจำรณำปัจจัยภำยในและ

ภำยนอกพร้อมท้ังก�ำหนดขอบเขตรวมถึงหลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง ซ่ึงควรรวมถึง Strategic Risk (including 

market risk) Operational Risk, Financial Risk (including liquidity risk), Compliance Risk (Reputation risk is included)

2. จัดกำรให้หน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยงท�ำกำร 

• ระบุควำมเสี่ยง: ระบุเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นและมีผลกระทบกับกำรบรรลุ วัตถุประสงค์ของบริษัท

• วิเครำะห์ควำมเสี่ยง: ระบุผลกระทบและโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ รวมถึงประสิทธิผลของกำร

ควบคุมภำยในต่ำงๆ ที่มีอยู่

• ประเมินควำมเสี่ยงและจัดล�ำดับควำมเสี่ยงซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงำนโดยกำรคัดเลือกและเห็นชอบทำง

เลือกในกำรลดโอกำสและผลกระทบของกำรเกิดควำมเสี่ยง และด�ำเนินกำรตำมทำงเลือก คือ หลีกเลี่ยง ยอมรับ 

โอน ลด

3. ตดิตำมและประเมนิ ประสทิธผิลของกำรบริหำรควำมเสีย่ง: โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึ่งพิจำรณำจำก

• กำรก�ำหนดมำตรกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง

• กำรประเมินและคัดเลือกมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

• รำยงำนผลบริหำรควำมเสี่ยงและมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

• หน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยงด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรจัดกำรที่ก�ำหนด

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำสรรหำผู้มำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยพิจำณำจำก

1. คณุสมบัตท่ีิสอดคล้องกบักลยุทธ์ระยะสัน้ และระยะยำว ท่ีสำมำรถสนบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ รวมถงึ คณุสมบัติ 

ขีดควำมสำมำรถ คุณลักษณะต่ำงๆ และควำมเป็นอิสระจัดท�ำเป็น Board Skill Matrix

2. โครงสร้ำงของกรรมกำรต้องมีควำมควำมหลำกหลำยของคุณสมบัติของกรรมกำรตำมนโยบำยควำมหลำกหลำยใน

คุณสมบัติของคณะกรรมกำร

3. ใช้ที่ปรึกษำ (Professional Search Firm) หรือฐำนข้อมูลกรรมกำร  (Director Pool) ในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่

4. กรรมกำรทุกคนต้องมี กำรประเมนิผล กำรปฏบัิตงิำนตนเองตำมนโยบำย กำ รประเมนิกำร ท�ำงำนของประธำนกรรมกำร  

คณะกรรมกำร กรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย พร้อมท้ังต้องมกีำรเปิดเผยแผนกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ให้แก่คณะกรรมกำรบรษัิท
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 หำกเป็นกรรมอิสระจะต้องเป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคล

ที่อำจมีควำมขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนลูกจ้ำงพนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ�ำผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ

บริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทั้งใน

ปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีควำมขัดแย้งในลักษณะท่ีอำจ

เป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 2 ปีดังนี้

3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีท้ังนี้ให้รวมถึงกำรไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่กรรมกำรท่ีไม่ใช่กรรมกำรอิสระผู้บริหำรหรือหุ้นส่วน 

ผู้จัดกำรของส�ำนักงำนสอบบัญชีต้นสังกัด

3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพอื่นๆ เช่นท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินเป็นต้นท่ีมี

มูลค่ำกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพอื่นเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคล

ท่ีอำจมีควำมขัดแย้งท้ังนี้ให้รวมถึงกำรไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่กรรมกำรท่ีไม่ใช่กรรมกำรอิสระผู้บริหำรหรือหุ้นส่วน

ผู้จัดกำรของผู้ให้บริกำรวิชำชีพอื่นๆ

3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ท้ังทำงตรงและทำงอ้อมหรือมีส่วนได้เสียจำกกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรค้ำหรือธุรกิจได้แก่รำยกำรท่ี

เป็นธุรกิจปกติรำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำรหรือรำยกำรให้ควำมช่วย

เหลือทำงกำรเงินกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมท่ีมีมูลค่ำตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทหรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ

สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำโดยให้นับรวมมูลค่ำรำยกำรในระหว่ำง 1 ปีก่อนวันท่ี

มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจทั้งนี้ให้รวมถึงกำรไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่กรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระผู้บริหำรหรือหุ้น

ส่วนผู้จัดกำรของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำว

4. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำคู่สมรสพ่ีน้องและบุตร

รวมท้ังคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหำรผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ผู้มีอ�ำนำจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้บริหำรหรือ

ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับแต่งตัง้ข้ึนเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษัิทผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่หรอืผูถ้อืหุ้นซ่ึงเป็นผูเ้กีย่วข้อง

กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท

6. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้น

ส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำนลูกจ้ำงพนักงำนท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ�ำหรือถือ

หุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืนซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและ

เป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย

7. สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน

8. สำมำรถดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

9. สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆได้โดยอิสระ

10. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในบัญชรีำยชือ่บุคคลท่ีตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเห็นว่ำไม่สมควรเป็นผูบ้รหิำรตำมข้อบังคบั

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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11. ไม่เคยต้องค�ำพิพำกษำว่ำได้กระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจ

สถำบันกำรเงนิกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกนัชีวติกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกนัวนิำศภยักฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบ

ปรำมกำรฟอกเงินหรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวกับธุรกิจกำรเงินในท�ำนองเดียวกันไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำง

ประเทศโดยหน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจตำมกฎหมำยนัน้ท้ังนี้ในควำมผดิเกีย่วกบักำรกระท�ำอันไม่เป็นธรรมท่ีเกีย่วกบักำรซ้ือขำย

หลักทรัพย์หรือกำรบริหำรงำนที่มีลักษณะเป็นกำรหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริต

12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

13. หำกมีคณุสมบัตติำมข้อ 1-12 กรรมกำรอิสระอำจได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทให้ตดัสนิใจในกำรด�ำเนนิกจิกำร

ของบรษัิทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบรษัิทย่อยล�ำดบัเดยีวกนั (บรษัิทพีน้่อง) หรอืนติบุิคคลท่ีอำจมคีวำมขัดแย้งโดย

มกีำรตดัสนิใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถอืว่ำกรรมกำรอิสระเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบรหิำรงำน

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำสรรหำผู้มำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ทดแทนกรรมกำรท่ี

หมดวำระเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ จ�ำนวนกรรมกำรสูงสุดของบริษัทมิได้ก�ำหนด

ไว้ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำลงมติ กรรมกำรอำจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 

ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

ที่มำประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง

มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนดเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะ

เหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของ

กรรมกำรท่ีตนแทน มตขิองกรรมกำรดงักล่ำวนี ้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่ต�ำ่กว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมกำรท่ียังเหลอือยู่

ส่วนกรณีท่ีกรรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระหรือไม่ก็ตำม กำรแต่งตั้งกรรมกำรข้ึนใหม่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้ง 

โดยผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำและ

ก�ำหนดค่ำตอบแทน

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู ้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนท่ีมีอยู่ท้ังหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ด้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมหีรอื

จะพึงเลอืกตัง้ในคร้ังนัน้ ในกรณท่ีีบุคคลซ่ึงได้รบักำรเลอืกตัง้ในล�ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ�ำนวนกรรมกำรท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กำรสรรหำและคัดเลือกประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรควรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีภำวะผู้น�ำ มีขีดควำมสำมำรถและคุณลักษณะต่ำงๆ

สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้ก�ำหนดในรำยละเอียดให้มีควำมเหมำะ

สมตำมสภำพกำรณ์

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน นอกจำกท�ำหน้ำท่ีในกำรสรรหำ คัดเลือกและเสนอบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรของบริษัทฯ แล้วยังได้จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้นักลงทุนและ

พนักงำน ส่วนแผนสืบทอดและทดแทนต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงนั้นคณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและ

ก�ำหนดค่ำตอบแทน และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นผู้ด�ำเนินกำร โดยมีกำรจัดท�ำแผนตั้งแต่ผู้บริหำรระดับสูงรำยงำนตรงกับ

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีลงมำถึงต�ำแหน่งผู้บริหำรในระดับผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้สำมำรถรองรับต�ำแหน่งได้ใน

อนำคต และเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีผู้บริหำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่จะสืบทอดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญต่อไปในอนำคต
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การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 
เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

เป็นของตนเอง โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง เพ่ือให้บริษัทฯ สำมำรถควบคุมดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ  

น�ำแนวนโยบำยที่ถูกก�ำหนดโดยบริษัทฯ ไปด�ำเนินกำร รวมไปถึงเพื่อให้บริษัทย่อยสำมำรถปฏิบัติตำม กฎหมำย ประกำศ และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้มีนโยบำยและมำตรกำรซึ่งเป็นกลไกในกำรก�ำกับดูแลบริษัทย่อย รำยละเอียดดังนี้

• บรษัิทฯ จะส่งบุคคลท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถในแขนงหรอืวชิำชีพท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิทย่อย เข้ำไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

หรือผู้บริหำร ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย ซึ่งกำรส่งบุคคลดังกล่ำวเข้ำไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรือ 

ผู้บริหำรของบริษัทย่อยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทฯ นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้

ก�ำหนดขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของบุคคลท่ีบริษัทส่งเข้ำไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัท

ย่อยอย่ำงชัดเจน

• บรษัิทฯ มีกำรก�ำหนดกรอบอ�ำนำจในกำรใช้ดลุพนิจิของบุคคลซ่ึงบรษัิทฯ ส่งเข้ำไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรใน 

บริษัทย่อยในเรื่องส�ำคัญซ่ึงต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อควำม

ชัดเจนว่ำเรื่องส�ำคัญเรื่องใดบ้ำงของบริษัทย่อยต้องได้รับมติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำร/ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ 

จงึได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยอ�ำนำจอนมุตัิในกำรอนมุตัขิองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ซ่ึงจะได้น�ำเสนอเพือ่ขออนมุตัจิำกคณะ

กรรมกำรของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

• บริษัทฯ จะติดตำมดูแลให้บริษัทย่อยมีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน กำรเข้ำท�ำรำยกำร

ระหว่ำงกัน และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส�ำคัญอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง

• บริษัทฯ จะติดตำมดูแลให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ี

กฎหมำยก�ำหนด

• บรษัิทฯ มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรควบคมุและกลไกกำรก�ำกบัดแูลบรษัิทย่อย โดยก�ำหนดว่ำ หำกเกดิกำรท�ำรำยกำรเกีย่ว

โยง กำรได้มำจ�ำหน่ำยไปซ่ึงสนิทรพัย์ หรอืกำรท�ำรำยกำรส�ำคญัอ่ืนใดของบรษัิทย่อย จะต้องน�ำเสนอข้อมลูกำรท�ำรำยกำร

ดังกล่ำวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดให้ บริษัทย่อยบังคับใช้นโยบำยกำรได้มำจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และ

นโยบำยกำรท�ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนัไว้ใน Asset Acquisition and Disposition Procedures และ Connected Transaction 

Policies and Procedures ซึ่งจะก�ำหนดเกณฑ์กำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวในลักษณะและขนำดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ต้องได้

รับมติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนท่ี และ

ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

นอกจำกนีก้ำรท�ำรำยกำรส�ำคญัอ่ืนใดของบริษัทย่อยจะก�ำกบัโดยกำรก�ำหนดนโยบำยอ�ำนำจในกำรอนมุตัขิองบรษัิทฯ และบรษัิท

ย่อย ซึ่งจะก�ำหนดรำยกำรที่ส�ำคัญที่ บริษัทย่อย ต้องได้รับมติจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน

ที่จะสำมำรถด�ำเนินกำรได้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

(1) เรื่องที่จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทของบรษิัทฯ 

(ก) กำรแต่งตั้งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่ำงน้อยตำม

สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยให้กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีบริษัทเสนอช่ือ 

หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรท่ัวไปและด�ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้ตำม

แต่ท่ีกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องท่ีจะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) 
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 ท้ังนี้ กรรมกำรหรือผู้บริหำรตำมวรรคข้ำงต้นท่ีได้รับกำรเสนอช่ือน้ัน ต้องเป็นบุคคลท่ีมีรำยช่ืออยู่ในระบบข้อมูล

รำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง และมีคุณสมบัติบทบำท หน้ำท่ี 

และควำมรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์ และ

ตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรก�ำหนดลักษณะขำดควำมไม่น่ำไว้วำงใจของกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท

(ข) กำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี และเงินปันผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของบริษัทย่อย

(ค) กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่กำรแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยส�ำคัญตำมข้อ (2) (ฉ) 

(ง) กำรพิจำรณำอนุมัติงบประมำณประจ�ำปีของบริษัทย่อย

(จ) กำรแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จะต้องสังกัดส�ำนักงำนสอบบัญชีท่ีเป็นสมำชิกประเภทเต็มรูปแบบ 

(full member) ในเครือข่ำยเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

 รำยกำรตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ฑ) นี้เป็นรำยกำรที่ถือว่ำมีสำระส�ำคัญ และหำกเข้ำท�ำรำยกำรจะมีผลกระทบอย่ำงมี

นัยส�ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร

ของบริษัทก่อน ท้ังนี้ ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค�ำนวณขนำดรำยกำรท่ีบริษัทย่อยจะเขำ้ท�ำรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำด

ของบรษัิท (โดยน�ำหลกัเกณฑ์กำรค�ำนวณรำยกำรตำมท่ีก�ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุน และ

คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่องกำร

ท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มำบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมติจำก 

คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งรำยกำรดังต่อไปนี้คือ

(ฉ) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้ำท�ำรำยกำรกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรำยกำรท่ีเกี่ยวกับกำรได้มำหรือ

จ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย 

(ช) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อควำมเสียหำยแก่บริษัทย่อย

(ซ) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ฌ) กำรซื้อหรือกำรรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของบริษัทย่อย

(ญ) กำรเข้ำท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทย่อยท้ังหมดหรือบำงส่วนท่ีส�ำคัญ  

กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อย หรือกำรรวมกิจกำรของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น

(ฎ) กำรเช่ำ หรือให้เช่ำซื้อกิจกำรหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสำระส�ำคัญ

(ฏ) กำรกู้ยืมเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน กำรให้สินเชื่อ กำรค�้ำประกัน กำรท�ำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภำระทำงกำร

เงินเพิ่มขึ้น หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(ฐ) กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย 

(ฑ) รำยกำรอืน่ใดท่ีไม่ใช่รำยกำรธรุกจิปกตขิองบรษัิทย่อยและเป็นรำยกำรท่ีจะมีผลกระทบต่อบรษัิทย่อยอย่ำงมนียัส�ำคญั

(2) เรื่องที่จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ธุรกรรมต่ำงๆ ซึ่งแต่ละบริษัทย่อยจะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำและอนุมัติมีดังต่อไปนี้

(ก) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้ำท�ำรำยกำรกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรำยกำรท่ีเกี่ยวกับกำรได้มำหรือ

จ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทย่อย ท้ังนี้ ต้องเป็นกรณีท่ีเมื่อค�ำนวณขนำดของรำยกำรท่ีบริษัทย่อยจะเข้ำท�ำ

รำยกำรเปรียบเทียบกบัขนำดของบริษัท (โดยน�ำหลกัเกณฑ์กำรค�ำนวณรำยกำรตำมท่ีก�ำหนดไว้ในประกำศท่ีเกีย่วข้อง

ของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมำบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้ว

อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
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(ข) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุ้น รวมท้ังกำรลดทุนจดทะเบียนซ่ึงไม่เป็น

ไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผู ้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท  

ท้ังทำงตรง และ/หรือทำงอ้อม ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่ำร้อยละสิบ (10)  

ของจ�ำนวนเสียงท้ังหมดของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท  

ท้ังทำงตรง และ/หรือทำงอ้อมในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่ำสัดส่วนท่ี

ก�ำหนดในกฎหมำยซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลให้บริษัทไม่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทย่อยนั้น

(ค) กำรด�ำเนินกำรอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทำงตรงและ/หรือทำงอ้อมใน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่ำร้อยละสิบ (10) ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัท

ย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ท้ังทำงตรงและ/หรือทำงอ้อมในท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่ำสัดส่วนที่ก�ำหนดในกฎหมำยซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อย 

ในกำรเข้ำท�ำรำยกำรอื่นใด ที่มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(ง) กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนำดของกิจกำรบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบ

กบัขนำดของบรษัิท (โดยน�ำหลกัเกณฑ์กำรค�ำนวณรำยกำรตำมท่ีก�ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำด

ทุน และประกำศคณะกรรมกำรกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน 

มำบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(จ) รำยกำรอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และรำยกำรท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่ำง 

มีนัยส�ำคัญ ท้ังนี้ ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค�ำนวณขนำดรำยกำรนั้นเปรียบเทียบกับขนำดของบริษัท (โดยน�ำหลัก

เกณฑ์กำรค�ำนวณรำยกำรตำมท่ีก�ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และประกำศคณะ

กรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สิน มำบังคับใช้โดยอนุโลม) 

 แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(ฉ) กำรแก้ไขข้อบังคบัของบรษัิทย่อยในเรือ่งท่ีอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส�ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิ และกำรผลกำรด�ำเนนิ

งำนของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในกำรออก

เสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือ

กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

• บรษัิทฯ ได้ก�ำหนดหน้ำท่ีของกรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อย ในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษัิท

ย่อยไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่ำงชัดเจน ดังนี้

(1) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร

ด�ำเนินงำน กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ตลอดจนกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึง

สินทรัพย์ท่ีมีนัยส�ำคัญให้แก่บริษัทฯ ทรำบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภำยในก�ำหนดเวลำท่ีสมควรตำมท่ีบริษัทฯ 

ก�ำหนด อนึ่ง ให้คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย พิจำรณำกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน กำร

ได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยน�ำไปประกำศที่เกี่ยวข้องของ

คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมำใช้บังคับโดยอนุโลม

(2) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องเปิดเผยและน�ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและ

บุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ให้ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ และ 

กำรท�ำธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงกำรท�ำรำยกำร

ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ บริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย 

มหีน้ำท่ีแจ้งเร่ืองดงักล่ำวให้คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อย ทรำบภำยในก�ำหนดเวลำท่ีบรษัิทฯ เพือ่

เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งกำรพิจำรณำนั้นจะค�ำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของ บริษัทฯ 

และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นส�ำคัญ
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 ทั้งนี้ กรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือควำมขัด

แย้งทำงผลประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมนั้นด้วย

 อนึ่ง กำรกระท�ำดังต่อไปนี้ซ่ึงเป็นผลให้กรรมกำร ผู้บริหำรหรือบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ/หรือ 

บริษัทย่อย ได้รับประโยชน์ทำงกำรเงินอื่นนอกเหนือจำกที่พึงได้ตำมปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท

ย่อย ได้รับควำมเสียหำยให้สันนิษฐำนว่ำเป็นกำรกระท�ำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

(ก) กำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องโดย

มิได้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

(ข) กำรใช้ข้อมูลของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่ล่วงรู้มำ เว้นแต่เป็นข้อมูล

ที่เปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว

(ค) กำรใช้ทรัพย์สินหรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ และ/

หรือ บริษทัย่อย (แล้วแต่กรณี) กระท�ำและเป็นกำรฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบตัิทัว่ไปตำมทีค่ณะกรรมกำร

ก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด

(3) กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อย ต้องรำยงำนแผนกำรประกอบธรุกจิ กำรขยำยธรุกจิ โครงกำรลงทุน

ขนำดใหญ่ตลอดจนกำรเข้ำร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืนๆ ต่อบรษัิทผ่ำนรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำเดอืน 

และเข้ำชี้แจงหรือน�ำส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีดังกล่ำวในกรณีที่บริษัทร้องขอ

(4) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องน�ำส่งข้อมูลหรือเอกสำรท่ีเกี่ยวด้วยกำรด�ำเนินงำนให้

กับบริษัทฯ เมื่อได้รับกำรร้องขอตำมควำมเหมำะสม

(5) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องชี้แจงหรือน�ำส่งเอกสำรประกอบแก่บริษัทฯ ในกรณีที่

บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยส�ำคัญใดๆ

(6) กรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและรัดกุมเพียงพอ

เพื่อป้องกันกำรทุจริตท่ีอำจเกิดข้ึนกับบริษัทฯ รวมท้ังควรจัดให้มีระบบงำนท่ีชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่ำบริษัทฯ  

มีระบบเพียงพอในกำรเปิดเผยข้อมูล กำรท�ำรำยกำรท่ีมีนัยส�ำคัญตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่อง และ 

น่ำเช่ือถือ และมีช่องทำงให้กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย สำมำรถได้รับข้อมูลของ 

บริษัทฯ ในกำรติดตำมดูแลผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทกับกรรมกำรและ 

ผูบ้รหิำรของ บริษัทฯ กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงบรษัิทย่อยกบักรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษัิทย่อย และกำรท�ำรำยกำร

ท่ีมนียัส�ำคญัของบรษัิทฯ ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ นอกจำกนี ้ต้องจดัให้มกีลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวใน

บริษัทฯ โดยให้ทีมงำนผู้ตรวจสอบภำยใน และกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้

มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำวให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพ่ือให้

มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย มีกำรปฏิบัติตำมระบบงำนที่จัดท�ำไว้อย่ำงสม�่ำเสมอ

นอกจำกนี้ บริษัทจะด�ำเนินให้บริษัทย่อยใดๆ ท่ีบริษัทจัดตั้งข้ึน ให้มีข้อบังคับของบริษัทย่อย เป็นไปตำมหลักเกณฑ์

ของประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกฎหมำยของประเทศนั้นๆ เพื่อให้

บรษัิทฯ มีกลไกในกำรก�ำกบัดแูลบริษัทย่อย เช่น สทิธิในกำรตัง้กรรมกำรตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้นในบรษัิทย่อย รำยกำรต่ำงๆ 

ท่ีส�ำคญัของบรษัิทย่อยต้องได้รับอนมัุตจิำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอืท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ ก่อนกำร 

เข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำว และในกรณีท่ีบริษัทย่อยเป็นบริษัทต่ำงประเทศ กรรมกำรของบริษัทย่อยดังกล่ำวอย่ำงน้อยหนึ่ง

คนต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นต้น
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในและก�ำกับดูแลกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน (รวมถึงคู่สมรสและ 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ) ซึ่งได้รับทรำบข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

1. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะ) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ท่ีได้รับทรำบข้อมูลภำยใน ซ้ือหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทภำยในระยะเวลำสองสัปดำห์ ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงิน 

รำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี ข้อห้ำมดังกล่ำวนี้ให้ครอบคลุมถึงระยะกำรห้ำมมิให้ซ้ือขำยหลักทรัพย์ (Blackout 

Period) (24ชั่วโมงหลังจำกเปิดเผยงบกำรเงิน)

2. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ซ่ึงได้รบัทรำบข้อมลูภำยในของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยซ่ึงอำจจะมีผลกระทบต่อ

รำคำในกำรซ้ือขำยหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ ซ้ือขำยหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ จนกว่ำจะครบระยะเวลำ 24ช่ัวโมงนบัแต่ข้อมูล

ดงักล่ำวได้เปิดเผย ท้ังนี ้ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย เปิดเผยข้อมลูภำยในของ 

บรษัิทฯ และบริษัทย่อยแก่บุคคลภำยนอกบรษัิทฯ หรอืบุคคลอ่ืนซ่ึงมิได้ท�ำหน้ำท่ีในกำรป้องกนักำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมชิอบ

3. คณะกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง คู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะ ซ่ึงมีกำร

เปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้น ต้องจัดท�ำและส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุ

นิติภำวะ ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำย ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงินรวม -0- บำท

- ส�ำนักงำนสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบบัญชีท่ี 

ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงินรวม 3,713,309.26 บำท

 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำย ค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่น ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงินรวม -0- บำท และไม่มีค่ำจ่ำยในอนำคตอันเกิดจำกกำร

ตกลงที่ยังให้บริกำรไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ

- ส�ำนกังำนสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสงักดั บุคคลหรอืกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกบัผูส้อบบัญชีและส�ำนกังำนสอบบัญชีดงักล่ำว 

ในรอบปี บัญชีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงินรวม -0- บำท และจะต้องจ่ำยในอนำคตอันเกิดจำกกำรตกลงที่ยัง ให้บริกำร 

ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงินรวม -0- บำท
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การปฎิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมกำรบริษัทมีเจตนำรมณ์ให้ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ ในกำรด�ำเนินธุรกิจมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี สร้ำง

ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และค�ำนึงถึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ มีควำมโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ จึงได้มีกำรปรับปรุงนโยบำยด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน

ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

บรษัิทยึดถอืหลกักำร Comply or Explain ตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดขีองตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงหำกบรษัิท

ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักกำร/แนวปฏิบัติที่ดี ได้ต้องชี้แจงถึงเหตุผล และมีแผนด�ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร

เรื่องที่บริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักกำร/แนวปฏิบัติที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษำภำยนอกมำช่วยในกำรก�ำหนด แนวทำง และเสนอแนะประเด็นในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

คณะกรรมกำรอย่ำงน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผย กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

ค�ำชี้แจงของบริษัท

บรษัิทมกีำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุย่อย กรรมกำรรำยบุคคล และประธำนกรรมกำร เป็นประจ�ำ

ทุกปี แต่อย่ำงไรกต็ำมคณะกรรมกำรบรษัิทได้มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนไปศกึษำกำรประเมิน

ตนเองโดยใช้ที่ปรึกษำ ภำยนอก ส�ำหรับปีต่อๆ ไปให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
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แนวทางเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) ได้จัดท�ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยมีแนวทำงกำรรำยงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงของ 

Global Reporting Initiatives (GRI) Version G4 และสำมำรถติดตำมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท

ได้จำกรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน จำกเว็บไซต์ www.amatavn.com

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่ำกำรให้สินบน และกำรคอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยร้ำยแรงที่ท�ำลำยกำรแข่งขัน 

อย่ำงเสรี และเป็นธรรม รวมท้ังก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคม บริษัทไม่มีนโยบำยเสนอเงิน สิ่งจูงใจ 

ของก�ำนลัในรปูแบบใดๆ แก่หน่วยงำนภำยนอก หรือเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัเพือ่ประโยชน์หรอืควำมได้เปรยีบทำงธรุกจิ รวมท้ังไม่มีนโยบำย

กำรจ่ำยเงินอื่นใดเพื่อเร่งกำรด�ำเนินกำรหรืออ�ำนวยควำมสะดวก

บริษัทฯ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินบน และคอร์รัปช่ัน ตลอดจนทบทวนมำตรกำร จัดกำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้ม่ันใจวำ่ 

ยังมีควำมเหมำะสม และได้จดัอบรมให้ควำมรูแ้ก่พนกังำน ให้ได้รบัทรำบถงึกำรให้สนิบนในรปูแบบต่ำงๆท้ังจำกตนเองและบุคคลอืน่

เพื่อให้สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำดังกล่ำว พร้อมทั้งจัดช่องทำงแจ้งเบำะแส กำรรำยงำนเพื่อสนับสนุนให้พนักงำนเฝ้ำระวัง และ

รำยงำนกำรพบเห็นหรือสงสัยว่ำมีกำรให้สินบนหรือคอร์รัปชั่นเกิดข้ึน ก�ำหนดข้ันตอนกำรลงโทษต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรให้สินบน 

และคอร์รัปชั่นรวมถึงกระบวนกำรขั้นตอนกำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแสโดยควำมสุจริต

บริษัทมีกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อให้มั่นใจว่ำมีประสิทธิผลในกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชั่น จัดให้มี 

ระบบกำรติดตำมเพื่อให้ม่ันใจว่ำนโยบำยและข้ันตอนปฏิบัตินั้นมีประสิทธิผลและได้สื่อสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรให้สินบนและ 

กำรคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ/ ผู้ให้บริกำร และผู้รับเหมำทรำบ ตั้งแต่เริ่มต้นควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและในภำยหลังตำม

ควำมเหมำะสม นอกจำกนี้บริษัทยังได้เข้ำร่วมลงนำมในค�ำประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย ในกำรต่อต้ำน

กำรทุจริต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2559

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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ระบบการควบคุมภายในของ บมจ. อมตะ วีเอ็น 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้ำนกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยจ�ำนวน 

3 บริษัท โดยบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด ดังนั้นกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่กำรควบคุมภำยในของ ACBH 

 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นหลักที่มีกำรประกอบธุรกิจ

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 7 กนัยำยน 2555 ได้แต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้รหิำรไปท�ำหน้ำท่ีกรรมกำรในบรษัิท

ย่อยโดยบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรควบคุมภำยในมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ สอบทำนและประเมนิระบบกำรควบคมุภำยในบรษัิทย่อยและเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิทฯ เพือ่ก�ำหนดแนวทำงกำรก�ำกบั

ดแูลกจิกำร ตลอดจนกำรควบคมุภำยในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ องค์กรและสภำพแวดล้อม กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคมุกำรปฏบัิตกิำร

ของฝ่ำยบรหิำร ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู และระบบกำรตดิตำม เพือ่ให้เป็นไปอย่ำงมีประสทิธภิำพและประสทิธผิลดงันี้ 

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ค�ำนึงถึงกำรมีโครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมท่ีดีซ่ึงเป็นรำกฐำนท่ีส�ำคัญของระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล 

ดงันัน้จงึมีควำมจ�ำเป็นท่ีต้องมกีลไกซ่ึงท�ำให้ระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยด�ำเนนิไปได้ตำมท่ีบรษัิทฯมุ่งหวงั และ 

ส่งเสริมให้ทุกคนรับทรำบและเข้ำใจถึงรำยละเอียดหลักๆ ของระบบกำรควบคุมภำยในดังต่อไปนี้

คณะกรรมกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดกำรดูแลให้มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงชัดเจน โดยมีกำรประชุม

ร่วมกันของฝ่ำยบริหำร เพื่อก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ตลอด เพื่อที่จะน�ำเอำธุรกิจของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยเป็นไปดังที่ได้ตั้งเป้ำหมำยไว้และพิจำรณำก�ำหนดเป็นงบประมำณประจ�ำปี อีกทั้งมีกำรแจ้งให้ผู้บริหำรแต่ละฝ่ำยรับทรำบ 

เพื่อบริหำรงำนภำยในให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้พิจำรณำทบทวนถึงกำรตั้งเป้ำหมำยของกำรท�ำงำนในแต่ละหน้ำที่อย่ำงรอบคอบ โดยทบทวน

ถึงผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ สภำวะเศรษฐกิจ และปัจจัยต่ำงๆ เพื่อก่อให้เกิดกำรปฏิบัติหน้ำที่ซึ่งได้รับมอบหมำยอย่ำง

มีประสิทธิภำพ และเกิดแรงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสม

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กร โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และมีกำร

ประกำศให้พนักงำนทรำบโดยทั่วกัน

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรจัดท�ำข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ข้อก�ำหนด ระเบียบกำรปฏิบัติและ

บทลงโทษของฝ่ำยบริหำรและพนักงำน

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรก�ำหนดนโยบำยและระเบียบในกำรอนุมัติธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัดซ้ือ และกำรบริหำร

สินทรัพย์ เพื่อป้องกันกำรทุจริต

• บรษัิทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยเกีย่วกบัหลกักำรก�ำกบักจิกำรท่ีด ี(Corporate Governance) และมีกำรก�ำหนดหลกัเกณฑ์

พร้อมท้ังแผนกำรปฏบัิตงิำน โดยค�ำนงึถงึควำมเป็นธรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิกบัทุกฝ่ำยท่ีเกีย่วข้องและผูมี้ส่วนได้เสยี

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ท้ังวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมให้

สอดคล้องกันเพื่อท่ีจะสำมำรถท�ำงำนให้ส�ำเร็จด้วยงบประมำณประจ�ำปีท่ีได้รับกำรอนุมัติและทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงเหมำะ

สม อีกท้ังบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

ฝ่ำยบริหำรจึงก�ำหนดให้มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงสม�่ำเสมอดังต่อไปนี้

• ประชมุเพือ่ประเมนิถงึควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินธุรกจิอย่ำงสม�ำ่เสมอและวเิครำะห์ถงึสำเหตทุีท่�ำให้เกิดเป็นควำมเสีย่ง ตลอดจน

มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ที่เป็นสำเหตุของควำมเสี่ยง เพื่อก�ำหนดมำตรกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว

• แจ้งให้ผู้บังคับบัญชำของแต่ละฝ่ำยงำนทรำบถึงแนวทำงกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อน�ำไปถ่ำยทอดแก่

พนักงำนทุกคนเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง และได้ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ก�ำหนดไว้ 

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยและวิธีปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรท่ีท�ำให้ม่ันใจว่ำนโยบำยท่ีฝ่ำยบริหำรได้ก�ำหนดไว้ได้รับกำรตอบ

สนองและปฏิบัติตำมจำกทุกคนในบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

• บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมกีำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีและวงเงนิอ�ำนำจอนมุตัขิองฝ่ำยบรหิำรในแต่ละระดบัไว้อย่ำงชัดเจน 

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมำตรกำรดูแลกำรท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำรหรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่ำง

รัดกุมและชัดเจน โดยมีกำรก�ำหนดให้กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง

ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขกำรค้ำปกติหรือรำคำตลำด โดยจะต้องน�ำเสนอกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวต่อ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมสมเหตุสม

ผลในกำรท�ำรำยกำรนั้นๆ หำกมีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีไม่เป็นรำยกำรทำงกำรค้ำปกติ จะก�ำหนดให้ต้องน�ำเสนอต่อ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ พิจำรณำควำมเหมำะสม เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯหรือผู้ถือหุ้นตำม

แต่กรณีเพื่ออนุมัติรำยกำรก่อนเข้ำท�ำรำยกำร ซึ่งกำรอนุมัติจะกระท�ำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นเท่ำนั้น โดยค�ำนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นส�ำคัญ 

• ในกรณีที่มีกำรท�ำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยำว บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ก�ำหนดให้ต้องมีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีได้ตกลงกันไว้ และให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทบทวน

ควำมเหมำะสมของรำยกำรตลอดระยะเวลำของสัญญำ อีกทั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำครอบคลุมถึงกำรป้องกันไม่

ให้ผู้เกี่ยวข้องน�ำโอกำสหรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย

• บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีกำรติดตำมดูแลกำรบริหำรจัดกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอยู่เสมอรวมท้ังมีกำรก�ำหนดทิศทำงให้

บุคคลที่บริษัทฯแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทดังกล่ำวถือปฏิบัติเพื่อให้กำรด�ำเนินกำรของบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วมเป็นไปตำมเป้ำหมำยของบริษัทฯ ตลอดจนมีกำรก�ำหนดนโยบำยตรวจสอบติดตำมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทย่อย 

และบรษัิทร่วม ให้สอดคล้องเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเกีย่วข้อง และบรษัิทฯ มมีำตรกำรแก้ไขและป้องกนัมิให้เกดิกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย
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ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมีกำรจดักำรระบบข้อมลูสำรสนเทศให้ครอบคลมุกำรปฏบัิตงิำนท้ังในระดบัองค์กร ระดบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

ระดบัหน่วยปฏบัิตกิำร และระดบักำรปฏบัิตติำมนโยบำย และระเบียบปฏบัิตต่ิำงๆ ท่ีใช้ในกำรควบคมุ เพือ่ให้มัน่ใจว่ำมีกำรตดิต่อสือ่สำร

ท่ีมีประสทิธภิำพ เพือ่กำรบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยขององค์กรได้ดย่ิีงข้ึน ดงันัน้กำรสือ่สำรข้อมูลดงักล่ำวไปยังผูท่ี้เกีย่วข้องจงึ

เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน ดังนี้

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีข้อมูลที่ส�ำคัญต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมกำรใช้ประกอบกำรตัดสินใจ โดยเฉพำะ

ข้อมูลท่ีมีนัยส�ำคัญ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให ้

คณะกรรมกำรมีเวลำศึกษำข้อมูลต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีมีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนซ่ึงท�ำให้ไม่สำมำรถจัดส่งเอกสำร

ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันได้

• บรษัิทฯ และบริษัทย่อยก�ำหนดให้มกีำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยมีเนือ้หำรำยละเอียดตำมควร ซ่ึงเป็นเนือ้หำ

ส�ำคัญต่อกำรตัดสินใจในแต่ละเรื่อง อีกทั้งยังมีกำรบันทึกข้อซักถำม ควำมเห็น และข้อสังเกตของกรรมกำรในเรื่องที่พิจำรณำ 

รวมทั้งควำมเห็นของกรรมกำรในกำรประชุม

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรจัดเก็บเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชีและบัญชีต่ำงๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อ 

กำรตรวจสอบ และมีกำรก�ำหนดนโยบำยบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยเป็นส�ำคัญ และไม่ขัดต่อหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรติดตำมงำนที่ได้ด�ำเนินกำรไปอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงมีกำรตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขระบบควบคุม

ภำยในอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ข้อบกพร่องต่ำงๆ ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงที 

โดยมีสำระส�ำคัญดังต่อไปนี้

• บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมกีำรตดิตำมประเมนิผลระบบควบคมุภำยในโดยพจิำรณำจำกผลกำรปฏบัิตงิำนจรงิ บรษัิทฯ และบรษัิท

ย่อยได้จดักำรประชมุอย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่พิจำรณำผลกำรด�ำเนนิงำนท่ีเกดิข้ึนว่ำมีควำมแตกต่ำงจำกเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้หรอื

ไม่ ตลอดจนเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติที่จ�ำเป็น เพื่อที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะได้ด�ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำ

ที่เหมำะสม 

• เนื่องจำกบริษัทฯ เป็นบริษัทซึ่งลงทุนด้วยกำรเข้ำถือหุ้นในบริษัทอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมิได้มีกำรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภำยในขอ

งบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภำยในเพื่อท�ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วย

งำนของบริษัทย่อยและรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/กรรมกำร

ผู้จัดกำรของบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถแก้ไขปัญหำเร่งด่วนได้ทันกำร และรับกำรประเมินผลงำนจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบด้วย ท้ังนี้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลและประสำนงำนระหว่ำงผู้ตรวจสอบภำยใน 

และคณะกรรมกำรตรวจสอบ

• ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในทุกไตรมำส เพ่ือรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรตรวจสอบระบบควบคุม

ภำยในด้ำนต่ำงๆ พร้อมท้ังซักถำมข้อมลูจำกฝ่ำยบรหิำร หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกีย่วข้อง คณะกรรมกำรบรษัิทฯ  

มีควำมเห็นว่ำ ระบบควบคุมภำยในของ ACBH มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับขนำดของกิจกำรและสภำวกำรณ์ปัจจุบันของ 

ACBH อีกทั้งคณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงกำรควบคุมควำมเสี่ยงต่ำงๆ ของบริษัทฯ และได้มีมำตรกำรที่เหมำะสม

มำใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงนั้นๆ และได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมเพื่อที่สำมำรถน�ำมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

มำกยิ่งขึ้น
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ระบบการควบคุมภายในของ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company
ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมำ บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd (“A&C”) ในกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน

ของ ACBH ในทุกไตรมำส ซ่ึงกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในจะเป็นลกัษณะกำรตรวจสอบทุกระบบของกระบวนกำรท�ำงำนในรอบ

ปีนั้นๆ ตำมแนวทำงกำรประเมินของ COSO ภำยใต้ขอบเขตของระบบปฎิบัติกำร 5 ด้ำน ได้แก่ 1) องค์กรและสภำพแวดล้อม 2) 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 3) กำรควบคุมกำรปฎิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล 5) ระบบกำรติดตำม 

ทั้งนี้ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2555 ได้มีมติให้ A&C รำยงำนผลกำรตรวจสอบ

ภำยในให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ รับทรำบเป็นรำยไตรมำส

บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำง A&C ในกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของ ACBH ซึ่งมี หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก�ำกับ

ดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

  ชื่อ      ต�ำแหน่ง   

 Vo Hung Tien    Chief Excutive Officer

 Nguyen Ngoc Thanh   Consulting Partner

 Duong Thi Hong Huong  Consulting Manager

 Hoang Lan Huong   Team Leader

 5 Auditors     Personnel

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในทุกไตรมำส ทั้งนี้ จำกผลกำรตรวจสอบ

ระบบควบคุมภำยในตั้งแต่ปี 2557 จนถึง ไตรมำสที่ 4 ปี 2559 โดย A&C นั้น ACBH ได้ท�ำกำรแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่ำงๆ ตำม

ที่ผู้ตรวจสอบภำยในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในไตรมำสก่อนๆ ไว้ครบถ้วนแล้ว ส่วนไตรมำสที่ 4 ทำงผู้ตรวจสอบภำยในได้ตรวจสอบถึง

ประเด็นต่ำงๆ โดยไม่มีประเด็นที่เป็นควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญใดๆ ต่อบริษัทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ควำมเห็นว่ำ

ครบถ้วนและเหมำะสมแล้ว 

นอกจำกนี ้ผูส้อบบัญชี ได้แก่ Ernst & Young Vietnam Limited ได้ตรวจสอบงบกำรเงนิส�ำหรบัปีของ ACBH และได้พจิำรณำประเมิน

ประสิทธิภำพของกระบวนกำรและระบบควบคุมภำยในทำงกำรบัญชีอีกทำงหนึ่งด้วย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจ
สอบภายใน 
กำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ำยผูด้�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษัิทฯ ต้องได้รบัอนมัุตจิำกคณะกรรมกำรตรวจ

สอบ ซึ่งเป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับกำรอนุมัติโดยมติที่

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2555
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รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับปี 2558 และ 2559 สำมำรถสรุปได้ดังนี้

 Amata Power (Bien Hoa) Limited

Amata Power (Bien Hoa) Limited (“APBH”) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำในนิคมอุตสำหกรรม โดย APBH เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกเป็นบริษัทร่วมและ

เป็นนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอ�ำนำจควบคุมร่วมกันได้แก่ บริษัท อมตะ บีกริมเพำเวอร์ จ�ำกัด ซึ่งถือหุ้นใน APBH ร้อยละ 60 และมี บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 

เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15

รำยกำร ลักษณะรำยกำร

ขนำดของรำยกำร (ล้ำนบำท)
ควำมจ�ำเป็นและ 

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบรอบปี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 58

รอบปี สิ้นสุดวัน
ที่ 31 ธ.ค. 59

รำยได้ค่ำเช่ำและ 

ค่ำบริกำร

รำยได้จำกกำรให้เช่ำสินทรัพย์เพื่อ

กำรจัดจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ (transmission 

assets) ประกอบไปด้วยเสำไฟ และ

สำยส่งขนำด 110 kV

รำยได้จำก ค่ำบริหำรจัดกำร 

(Management Fee) กำรให้บริกำร

น�้ำประปำและกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย

1.73 8.95 1) เนื่องจำกกรรมสิทธิ์ของเสำฟ้ำและ

สำยส่งเป็นของ ACBH และ APBH 

เป็นผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำภำยใน

นคิมอตุสำหกรรม จงึมีควำมจ�ำเป็น

ต้องเช่ำสินทรัพย์ดังกล่ำว โดย 

ACBH คิดอัตรำค่ำเช่ำเป็นอัตรำ

ตำมที่ตกลงกันตำมสัญญำ

1) กำรให้เช่ำสินทรัพย์เพื่อกำรจัด

จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ (transmission 

assets) เป็นรำยกำรธุรกรรมปกติ

ของ ACBH โดยอัตรำค่ำเช่ำและ

เงื่อนไขเป็นไปตำมอัตรำที่ระบุไว้

ในสัญญำ และหำกพิจำรณำอัตรำ

ค่ำเช่ำและเงื่อนไข จะเห็นได้ว่ำ

อัตรำดังกล่ำวสำมำรถเทียบเคียง

ได้กบัที่ ACBH เรยีกเกบ็จำกบุคคล

ภำยนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ำรำยกำร

ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล

รายการ
ระหว่างกัน
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รำยกำร ลักษณะรำยกำร

ขนำดของรำยกำร (ล้ำนบำท)
ควำมจ�ำเป็นและ 

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบรอบปี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 58

รอบปี สิ้นสุดวัน
ที่ 31 ธ.ค. 59

ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้กำรค้ำรำยได้จำก ค่ำบริหำร

จัดกำร (Management Fee) กำรให้

บริกำรน�้ำประปำและกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย

0.02 - 2) APBH ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำย

ไฟฟ้ำในเป็นหนึ่งในผู้เช่ำที่ดินใน

นคิมอุตสำหกรรมจงึมกีำรเรยีกเกบ็

ค่ำบริหำรจัดกำร (Management 

Fee) กำรให้บริกำรน�้ำประปำและ

กำรบ�ำบัดน�้ำเสียแก่ APBH โดย

เก็บในอัตรำเดียวกับที่เรียกเก็บกับ

ลูกค้ำรำยอื่นในนิคมอุตสำหกรรม

2) กำร ให ้ บ ริ กำ รบริ ห ำ รจั ดกำร 

กำรให้บริกำรน�้ำประปำและกำร

บ�ำบัดน�้ำเสีย เป็นรำยกำรธุรกรรม

ปกติของ ACBH และหำกพิจำรณำ

อัตรำค่ำบริกำร และเงื่อนไขจะเห็น

ได้ว่ำอัตรำดังกล่ำวสำมำรถเทียบคี

ยงได้กบัอตัรำค่ำบรกิำรและเงือ่นไข

ที่ ACBH เรียกเก็บจำกบุคคล

ภำยนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ำรำยกำร

ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล

ค่ำใช้จ่ำย ค่ำไฟฟ้ำให้กับ APBH เนื่องจำก 

APBH เป็นผู้ให้บริกำรผลิตและ

จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำในนิคมอุตสำหกรรม

5.22 4.68 เนื่องจำก APBH เป ็นผู ้ผลิตและ

จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำภำยในนิคม ACBH จึง

ซื้อไฟฟ้ำผ่ำน APBH เพื่อน�ำไฟฟ้ำไปใช้

ในพื้นที่ส่วนกลำงในนิคมอุตสำหกรรม 

รวมถงึใช้ในส่วนกำรผลติน�ำ้ประปำ และ

บ�ำบัดน�้ำเสีย 

รำยกำรกำรซื้อไฟฟ้ำถือเป็นรำยกำร

ธุรกรรมปกติและเกิดขึ้นตำมควำม

จ�ำเป็น โดยอัตรำค่ำไฟฟ้ำและเงื่อนไข

ที่ ACBH ได้รับเป็นอัตรำค่ำไฟฟ้ำและ

เงื่อนไขที่ APBH เรียกเก็บจำกบุคคล

ภำยนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ำรำยกำร 

ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 0.45 0.38
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 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน) (AMATA) ประกอบธุรกิจพัฒนำนิคมอุตสำหกรรม โดย AMATA เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ 

ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมร้อยะละ 73 

รำยกำร ลักษณะรำยกำร

ขนำดของรำยกำร (ล้ำนบำท)
ควำมจ�ำเป็นและ 

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ
รอบปี สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 58
รอบปี สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 59

เจ้ำหนี้อื่น บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยให้กับ 

AMATA

0.17 0.03 ส�ำหรับยอดคงเหลือในงวดปี 2558 

เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยซึ่งทดรอง

จ่ำยโดย AMATA ได้แก่ค่ำใช้จ่ำยจำก

กำรใช้รถยนต์ของผู้บริหำร

รำยกำรดงักลำ่วเกิดขึน้ตำมควำมจ�ำเป็น 

อัตรำที่เรยีกเกบ็เป็นอัตรำตำมที่ AMATA 

จ่ำยจริงให้กับบุคคลภำยนอก ดังนั้นจึง

ถือได้ว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุ

สมผล 
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

เป็นธรุกรรมกำรค้ำท่ีเกดิข้ึนตำมควำมจ�ำเป็นเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิทและบรษัิทย่อย และเป็นไปตำมเงือ่นไขกำรค้ำปกตเิสมือน

ลูกค้ำธุรกิจท่ัวไป โดยผู้บริหำรบริษัทฯได้ก�ำหนดข้ันตอนในกำรอนุมัติธุรกรรมดังกล่ำวเสมือนกำรด�ำเนินกำรค้ำกับลูกค้ำปกติท่ัวไป

และไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ โดยมีนโยบำยให้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่ำงกันเป็นไปตำมกลไกรำคำตลำด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว และมีควำมเห็น

ว่ำมีควำมจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

นโยบำยกำรท�ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนัและกำรด�ำเนนิกำรของบรษัิทเมือ่มรีำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนั บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยได้มกีำรก�ำหนด 

นิยำมของบุคคลที่เกี่ยวโยง บุคคลที่เกี่ยวโยง ประเภทของรำยกำรที่เกี่ยวโยง นโยบำยกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง กำรด�ำเนินกำรเมื่อ

มีรำยกำรที่เกี่ยว กำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง รวมไปถึงกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยง เพื่อให้บริษัทฯและบริษัทย่อย

สำมำรถปฏบัิติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ และข้อบังคบั ประกำศ หรอืข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำร

ก�ำกบัตลำดทุนและตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังนีเ้นือ่งจำกบรษัิทฯประกอบธรุกจิลงทุนในบรษัิทอ่ืน จงึมกีำรก�ำหนดนโยบำย

และกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวเพื่อเป็นกลไกก�ำกับดูแลให้กำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงระหว่ำงบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯมี

กำรด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ถูกต้อง และได้รับมติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยหำกบริษัทย่อย

มีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ เลขำนุกำรบริษัทของบริษัทย่อยมีหน้ำที่ต้องแจ้งมำยังเลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อ

พิจำรณำประเภทและขนำดของรำยกำรและด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป 

รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจเกดิข้ึนในอนำคตกบับุคคลท่ีอำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้เสยีหรอือำจมีควำมขัดแย้งทำงผล

ประโยชน์ในอนำคต บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเกีย่วกบัควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสม

ของรำยกำรนั้น ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทฯจะให้ผู้

เช่ียวชำญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพือ่น�ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของ

คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืผูถ้อืหุ้นตำมแต่กรณ ีซ่ึงผูท่ี้อำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรอื

มีส่วนได้เสียในกำรท�ำรำยกำร จะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ทั้งนี้ บริษัทฯจะเปิดเผยรำยกำร

ระหว่ำงกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิท่ีได้รบักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชีของบรษัิท รำยงำนประจ�ำปี และแบบแสดงรำยกำร

ข้อมูลประจ�ำปีของบริษัท (แบบ 56-1)
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นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทและบริษัทย่อยในการท�ารายการระหว่างกันมีดังนี้

1. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยจัดท�ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและแจ้งให้

บริษัททรำบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลส�ำหรับใช้ประโยชน์ภำยในในกำรด�ำเนินกำรตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรท�ำรำยกำรท่ี

เกี่ยวโยงกัน

2. หลีกเลี่ยงกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

3. ในกรณีท่ีจ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน รำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันทุกรำยของบริษัทและบริษัทย่อยต้องน�ำเสนอและ 

ขออนมัุตกิำรเข้ำท�ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนัดงักล่ำวต่อฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบรษัิท หรอืท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น (แล้วแต่กรณ)ี

4. ปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรด�ำเนินกำรของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อมีรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน และปฏิบัติตำมหลักเกณฑ ์

ที่ส�ำนักงำนก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด

5. ก�ำหนดรำคำและเงือ่นไขของรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนัเสมอืนท�ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก (Arm’s length basis) ซ่ึงต้องเป็นธรรม 

สมเหตุสมผล โดยต้องเปรียบเทียบรำคำสินค้ำหรือบริกำรกับรำคำภำยนอก ภำยใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ำยคลึงกัน

6. ในกำรพจิำรณำกำรท�ำรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนั บรษัิทหรอืบรษัิทย่อยอำจแต่งตัง้ผูป้ระเมนิอสิระเพ่ือท�ำกำรประเมินและเปรยีบ

เทียบรำคำส�ำหรับรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีส�ำคัญ ท้ังนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันดังกล่ำว สมเหตุสมผลและ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

แม้ว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีนโยบำยหลีกเลี่ยงกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

แต่บริษัทและบริษัทย่อยอำจจะยังคงต้องมีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต ซึ่ง

เป็นรำยกำรที่มีควำมจ�ำเป็นและเป็นไปตำมควำมต่อเนื่องของสัญญำ

ทัง้นี้ รำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทีอ่ำจเกิดขึน้ในอนำคตนั้นบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะตอ้ง

ปฏิบัตินโยบำยกำรท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันและกำรด�ำเนินกำรของบริษัทเม่ือมีรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีคณะกรรมกำรบริษัท 

ได้ก�ำหนด และปฏบัิติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์และข้อบังคบั ประกำศ ค�ำสัง่ หรอืข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเกี่ยว

โยงและกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมท้ังปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีก�ำหนดโดยสมำคม

นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
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เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจกำรลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลักคือ กำรพัฒนำและประกอบกิจกำรนิคม

อุตสำหกรรมและกิจกำรที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเวียดนำม ซึ่งปัจจุบัน ด�ำเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ ACBH ACLT และ 

ATLT ซึง่เป็นบริษทัทีจ่ัดตัง้ตำมกฎหมำยเวียดนำม และประกอบกิจกำรประกอบกิจกำรในประเทศเวียดนำม ดังนั้นบริษทัย่อยจึงต้อง

จัดท�ำงบกำรเงินภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีเวียดนำม ในขณะท่ีบริษัทฯ ต้องจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ไทย ดังนั้นตัวเลขผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทย่อยที่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเวียดนำมต้องปรับปรุงให้เป็น

ไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทยก่อนที่จะน�ำมำจัดท�ำงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ

ข้อมูลทางการเงิน
ที่ส�าคัญ
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(หน่วย : พันบำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ 31 
ธันวำคม 

% ณ 31 
ธันวำคม 

% ณ 31 
ธันวำคม 

% ณ 31 
ธันวำคม 

% ณ 31 
ธันวำคม 

% ณ 31 
ธันวำคม 

%

2559 2558 2557 2559 2558 2557
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 418,158 7.78 1,678,776 34.15 372,789 13.74 216,393 10.63 1,161,492 44.26 43,045 9.85 
เงินลงทุนชั่วครำว - เงินฝำกสถำบันกำรเงิน 14,400 0.27 241,850 4.92 975,901 35.97 -   -   -   -   -   -   
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 128,366 2.39 63,717 1.30 107,838 3.97 64 - 764 0.03 -   -   
ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์-หมุนเวียน 544,616 10.13 414,644 8.44 400,643 14.77 -   -   -   -   -   -   
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 39,903 0.74 71,721 1.46 87,022 3.21 210 0.01 19 - 6,523 1.49 

1,145,442 21.30 2,470,708 50.27 1,944,192 71.65 216,668 10.64 1,162,274 44.29 49,568 11.35 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย -   -   -   -   -   -   1,771,973 87.05 1,456,773 55.51 384,300 87.96 
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 71,759 1.33 71,759 1.46 91,759 3.38 -   -   -   -   -   -   
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 750,899 13.96 513,692 10.45 502,823 18.53 -   -   -   -   -   -   
อำคำรและอุปกรณ์ 142,549 2.65 158,325 3.22 171,045 6.30 66 - 42 - 59 0.01 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิในกำรใช้ที่ดิน 3,219,309 59.86 1,695,078 34.49 -   -   -   -   -   -   -   -   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 47,703 0.89 5,623 0.11 3,510 0.13 46,872 2.30 5,324 0.20 2,979 0.68 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,232,219 78.70 2,444,477 49.73 769,137 28.35 1,818,911 89.36 1,462,139 55.71 387,338 88.65 
รวมสินทรัพย์ 5,377,661 100.00 4,915,185 100.00 2,713,329 100.00 2,035,578 100.00 2,624,413 100.00 436,906 100.00 
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(หน่วย : พันบำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ 31 
ธันวำคม 

% ณ 31 
ธันวำคม 

% ณ 31 
ธันวำคม 

% ณ 31 
ธันวำคม 

% ณ 31 
ธันวำคม 

% ณ 31 
ธันวำคม 

%

2559 2558 2557 2559 2558 2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร 598,019 11.12 711,754 14.48 -   -   -   -   711,754 27.12 -   -   
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 78,989 1.47 103,815 2.11 79,450 2.93 84,283 4.14 17,607 0.67 3,359 0.77 
ส่วนของเงินกู ้ ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระ 

   ภำยในหนึ่งปี

60,000 1.12 60,000 1.22 -   -   60,000 2.95 60,000 2.29 -   -   

รำยได้รับล่วงหน้ำรับที่ถึงก�ำหนดรับรู้เป็นรำยได ้

   ภำยในหนึ่งปี

26,011 0.48 23,076 0.47 16,949 0.62 -   -   -   -   -   -   

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 12,211 0.23 7,299 0.15 9,073 0.33 -   -   -   -   -   -   
ค่ำเช่ำที่ดนิค้ำงจ่ำยที่ถงึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึง่ปี 334,634 6.22 5,894 0.12 5,009 0.18 -   -   -   -   -   -   

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,109,865 20.64 911,838 18.55 110,482 4.07 144,283 7.09 789,361 30.08 3,359 0.77 
หนี้สินไม่หมุนเวียน -   

เงินกูย้มืระยะยำว-สุทธจิำกสว่นทีถ่ึงก�ำหนดช�ำระ 

   ภำยในหนึ่งปี

658,800 12.25 250,000 5.09 -   -   190,000 9.33 250,000 9.53 -   -   

เงนิมัดจ�ำกำรเช่ำและเงนิรับล่วงหน้ำรับจำกลกูค้ำ 123,761 2.30 113,169 2.30 82,475 3.04 -   -   -   -   -   -   
รำยได้รับล่วงหน้ำ 35,709 0.66 36,468 0.74 35,812 1.32 -   -   -   -   -   -   
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 266,898 4.96 220,018 4.48 195,730 7.21 -   -   -   -   -   -   
ค่ำเช่ำที่ดินค้ำงจ่ำย -   -   87,181 1.77 84,274 3.11 -   -   -   -   -   -   
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 5,714 0.11 6,447 0.13 8,146 0.30 2,528 0.12 3,261 0.12 2,502 0.57 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,090,882 20.29 713,283 14.51 406,437 14.98 192,528 9.46 253,261 9.65 2,502 0.57 
รวมหนี้สิน 2,200,746 40.92 1,625,121 33.06 516,919 19.05 336,811 16.55 1,042,622 39.73 5,862 1.34 
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(หน่วย : พันบำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ 31 
ธันวำคม 

% ณ 31 
ธันวำคม 

% ณ 31 
ธันวำคม 

% ณ 31 
ธันวำคม 

% ณ 31 
ธันวำคม 

% ณ 31 
ธันวำคม 

%

2559 2558 2557 2559 2558 2557
ส่วนของผูถ้อืหุ้น
ทุนเรอืนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสำมัญ 935,000,000 หุ้น @ 0.50 บำท 467,500 467,500 467,500 467,500 467,500 467,500 
ทุนออกจ�ำหน่ำยและช�ำระเตม็มูลค่ำแล้ว

หุ้นสำมัญ 935,000,000 หุ้น @ 0.50 บำท
(2557:  หุ้นสำมญั 768,630,000 หุ้น @ 0.50 บำท) 467,500 8.69 467,500 9.51 384,315 14.16 467,500 22.97 467,500 17.81 384,315 87.96 

ส่วนเกนิมลูค่ำหุ้นสำมญั 1,117,735 20.78 1,117,735 22.74 -   -   1,117,735 54.91 1,117,735 42.59 -   -   
ก�ำไรสะสม -   -   

จดัสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย 17,931 0.33 5,517 0.11 5,517 0.20 17,931 0.88 5,517 0.21 5,517 1.26 
ยังไม่ได้จดัสรร (ขำดทุนสะสม) 268,477 4.99 371,325 7.55 249,955 9.21 95,602 4.70 (8,961) (0.34) 41,212 9.43 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,085,101 20.18 1,084,542 22.07 917,500 33.81 -   -   -   -   -   -   
ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบรษิัทฯ 2,956,744 54.98 3,046,618 61.98 1,557,288 57.39 1,698,768 83.45 1,581,791 60.27 431,044 98.66 
ส่วนของผูม้สี่วนได้เสยีที่ไม่มอี�ำนำจควบคมุของบรษิัทย่อย 220,171 4.09 243,445 4.95 639,123 23.55 -   -   -   -   -   -   

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 3,176,915 59.08 3,290,064 66.94 2,196,411 80.95 1,698,768 83.45 1,581,791 60.27 431,044 98.66 
รวมหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุ้น 5,377,661 100.00 4,915,185 100.00 2,713,329 100.00 2,035,579 100.00 2,624,413 100.00 436,906 100.00 
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 จำ�กัด (ม
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)

(หน่วย : พันบำท)
งบก�ำไรขำดทุน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ณ 31 

ธันวำคม 
% ณ 31 

ธันวำคม 
% ณ 31 

ธันวำคม 
% ณ 31 

ธันวำคม 
% ณ 31 

ธันวำคม 
% ณ 31 

ธันวำคม 
%

2559 2558 2557 2559 2558 2557
รายได้

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 355,616 39.23 320,154 39.54 180,915 27.59 -   -   -   -   -   -   
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร 470,360 51.89 407,718 50.36 367,968 56.12 -   -   -   -   -   -   
รำยได้เงินปันผล -   -   -   -   -   -   316,220 89.67 -   -   103,102 99.86 
ดอกเบี้ยรับ 22,383 2.47 40,719 5.03 80,979 12.35 20,285 5.75 1,319 99.93 121 0.12 
รำยได้อื่น 58,067 6.41 41,061 5.07 25,865 3.94 16,151 4.58 1 0.07 23 0.02 

รวมรายได้ 906,427 100.00 809,653 100.00 655,726 100.00 352,656 100.00 1,320 100.00 103,246 100.00 
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ 100,834 11.12 139,675 17.25 83,071 12.67 -   -   -   -   -   -   
ต้นทุนจำกกำรให้เช่ำและบริกำร 252,302 27.83 249,308 30.79 239,411 36.51 -   -   -   -   -   -   
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 8,901 0.98 10,420 1.29 4,788 0.73 -   -   -   -   -   -   
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 100,519 11.09 91,192 11.26 83,334 12.71 26,549 7.53 27,954 2,117.72 20,479 19.84 
หนี้สงสัยจะสูญ -   -   15,774 1.95 -   -   -   -   -   -   -   -   
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทที่ 
   เกี่ยวข้องกัน

-   -   20,000 2.47 -   -   -   -   -   -   -   -   

ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำปัจจุบันของค่ำเช่ำที่ดิน 
   ค้ำงจ่ำย

239,960 26.47 -   -   - - -   -   - - - -

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 18,768 2.07 11,483 1.42 8,873 1.35 -   -   -   -   -   -   
รวมค่าใช้จ่าย 721,283 79.57 537,852 66.43 419,477 63.97 26,549 7.53 27,954 2,117.72 20,479 19.84 

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ 
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

185,144 20.43 271,801 33.57 236,249 36.03 326,108 92.47 (26,633) (2,017.65) 82,767 80.16 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน (32,757) (3.61) (23,540) (2.91) (279) (0.04) (68,881) (19.53) (23,540) (1,783.33) (279) (0.27)
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 152,387 16.81 248,261 30.66 235,970 35.99 257,227 72.94 (50,173) (3,800.98) 82,488 12.58 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (90,772) (10.01) (67,623) (8.35) (49,407) (7.53) -   -   -   -   -   -   
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 61,615 6.80 180,638 22.31 186,563 28.45 257,227 72.94 (50,173) (3,800.98) 82,488 79.89 
การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 49,816 121,370 124,410 257,227 (50,173) 82,488 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม 
   ของบริษัทย่อย

11,799 59,268 62,153 -   -   -   

61,615 180,638 186,563 257,227 (50,173) 82,488 
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(หน่วย : พันบำท)
งบกระแสเงินสด งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ณ 31 

ธันวำคม 
% ณ 31 

ธันวำคม 
% ณ 31 

ธันวำคม 
% ณ 31 

ธันวำคม 
% ณ 31 

ธันวำคม 
% ณ 31 

ธันวำคม 
%

2559 2558 2557 2559 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 152,387 63.05 248,261 68.77 235,970 210.86 257,227 (1,146.24) (50,173) 439.57 82,488 (370.25)
รำยกำรปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
ค่ำเสื่อมรำคำ 96,980 40.13 91,103 25.23 81,002 72.38 30 (0.13) 17 (0.15) 17 (0.08)
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -   -   16,239 4.50 -   -   -   -   -   -   -   -   
ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทุน -   -   (32,085) (8.89) (21,017) (18.78) -   -   -   -   -   -   
ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของเงนิลงมนุใบรษิัทที่เกีย่วข้องกนั -   -   20,000 5.54 -   -   -   -   -   -   -   -   
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำปัจจุบันของค่ำเช่ำที่ดิน 

  ค้ำงจ่ำย

239,960 99.28 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย -   -   -   -   -   -   (316,220) 1,409.12 -   -   (103,102) 462.78 
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน (733) (0.30) 759 0.21 (545) (0.49) (733) 3.27 759 (6.65) (545) 2.45 
ดอกเบี้ยรับ (22,383) (9.26) (40,719) (11.28) (80,979) (72.36) (20,285) 90.40 (1,319) 11.56 (121) 0.55 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 32,757 13.55 23,540 6.52 279 0.25 68,881 (306.94) 23,540 (206.24) 279 (1.25)

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด�ำเนนิงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน 498,967 206.45 327,099 90.60 214,710 191.87 (11,101) 49.47 (27,176) 238.10 (20,985) 94.19 

สินทรัพย์ด�ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (64,275) (26.59) 27,882 7.72 18,417 16.46 -   -   (763) 6.68 361 (1.62)
ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย (134,248) (55.55) (23,333) (6.46) (57,056) (50.99) -   -   -   -   -   -   
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 31,818 13.16 15,301 4.24 (5,104) (4.56) (191) 0.85 6,504 (56.98) 69 (0.31)
สินทรัพย์อื่น (42,080) (17.41) (2,113) (0.59) (1,712) (1.53) (41,470) 184.80 (2,345) 20.54 (2,955) 13.27 

หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและหนี้สินอื่น (9,511) (3.94) 61,296 16.98 (11,224) (10.03) 30,399 (135.46) 12,367 (108.35) 1,232 (5.53)

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 280,671 116.13 406,131 112.50 158,031 141.22 (22,363) 99.65 (11,414) 100.00 (22,279) 100.00 
จ่ำยภำษีเงินได้ (38,979) (16.13) (45,110) (12.50) (46,125) (41.22) (78) 0.35 -   -   -   -   

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 241,691 100.00 361,021 100.00 111,906 100.00 (22,441) 100.00 (11,414) 100.00 (22,279) 100.00 
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 จำ�กัด (ม
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)

(หน่วย : พันบำท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ณ 31 

ธันวำคม 
% ณ 31 

ธันวำคม 
% ณ 31 

ธันวำคม 
% ณ 31 

ธันวำคม 
% ณ 31 

ธันวำคม 
% ณ 31 

ธันวำคม 
%

2559 2558 2557 2559 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ 22,010 (1.40) 40,719 (4.30) 80,979 (55.31) 20,985 95.60 1,319 (0.19) 121 0.12 
เงินลงทุนชั่วครำว - เงินฝำกสถำบันกำรเงินลดลง 
   (เพิ่มขึ้น)

227,450 (14.48) 734,051 (77.56) (152,901) 104.43 -   -   -   -   -   -   

เงินสดรับคืนจำกเงินให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่ 
   เกี่ยวข้อง

-   -   -   -   -   -   697,065 3,175.55 - - - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น -   -   -   -   -   -   (697,065) (3,175.55) - - - -
เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย -   -   -   -   -   -   (315,200) (1,435.93) (711,754) 100.19 -   -   
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย -   -   -   -   -   -   316,220 1,440.57 -   -   103,102 99.90 
ซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (309,854) 19.72 (80,320) 8.49 (68,174) 46.56 -   -   -   -   -   -   
เงนิสดรบัจำกกำรจ�ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทุน - -   49,711 (5.25) 44,246 (30.22) -   -   -   -   -   -   
ซื้ออุปกรณ์ (4,281) 0.27 (1,499) 0.16 (50,562) 34.53 (54) (0.25) -   -   (21) (0.02)
เงินสดจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิในกำรใช้ที่ดิน (1,506,201) 95.88 (1,689,070) 178.47 -   -   -   -   -   -   -   -   

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,570,876) 100.00 (946,407) 100.00 (146,413) 100.00 21,951 100.00 (710,434) 100.00 103,202 100.00 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบี้ยจ่ำย (51,735) (72.94) (21,659) (1.18) (370) 0.46 (32,604) 3.45 (21,659) (1.18) (370) 0.95 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (113,734) (160.36) 711,754 38.68 -   -   (711,754) 75.35 711,754 38.68 -   -   
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้ืมระยะสัน้จำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -   -   56,000 3.04 10,000 (12.36) -   -   56,000 3.04 10,000 (25.57)
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน -   -   (56,000) (3.04) (18,000) 22.25 -   -   (56,000) (3.04) (18,000) 46.02 
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำว 468,800 660.99 350,000 19.02 -   -   -   -   350,000 19.02 -   -   
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว (60,000) (84.60) (40,000) (2.17) -   -   (60,000) 6.35 (40,000) (2.17) -   -   
เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย -   -   (360,719) (19.60) -   -   -   -   (360,719) (19.60) -   -   
เงินสดรับค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุน -   -   1,200,920 65.26 -   -   -   -   1,200,920 65.26 -   -   
เงินปันผลจ่ำยแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (140,250) (197.75) -   -   (30,745) 38.01 (140,250) 14.85 -   -   (30,745) 78.60 
เงินปันผลจ่ำยให้แก่ผู ้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจ 
   ควบคุมของบริษัทย่อย

(32,156) (45.34) -   -   (41,768) 51.64 -   -   -   -   -   -   

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 70,924 100.00 1,840,295 100.00 (80,883) 100.00 (944,608) 100.00 1,840,295 100.00 (39,115) 100.00 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (2,358) 51,079 (3,134) -   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ (1,260,618) 1,305,987 (118,524) (945,098) 1,118,447 41,808 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 1,678,776 372,789 491,312 1,161,492 43,045 1,237 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 418,158 1,678,776 372,789 216,393 1,161,492 43,045 
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(หน่วย : พันบำท)
อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม 
2559 2558 2557 2559 2558 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.03 2.71 17.60 1.50 1.47 14.76 

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 0.51 2.18 13.18 1.50 1.47 12.81 

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.24 0.71 0.96 (0.05) (0.03) (3.28)

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ (เท่ำ) 8.60 8.49 4.69 -   -   -   

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 42 42 77 -   -   -   

อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ) 0.74 0.95 0.83 -   -   -   

ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่ (วัน) 489 377 432 -   -   -   

อัตรำหมุนเวียนเจ้ำหนี้ (เท่ำ) 3.86 4.25 4.25 -   -   -   

ระยะเวลำช�ำระหนี้ (วัน) 93 85 85 -   -   -   

วงจรเงินสด (วัน) 438 335 424 -   -   -   

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

อัตรำก�ำไรขั้นต้น - จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ (%) 71.65 56.37 54.08 -   -   -   

อัตรำก�ำไรขั้นต้น - จำกกำรให้เช่ำและบริกำร (%) 46.36 38.85 34.94 -   -   -   

อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำน (%) 7.46 24.82 33.99 81.34 -   80.01 

อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท�ำก�ำไร (%) 392.26 199.86 59.98 (8.72) 22.75 (27.01)

อัตรำก�ำไรสุทธิ (%) 6.80 22.31 28.45 72.94 (3,799.96) 79.89 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.66 5.27 8.23 15.68 (4.99) 20.36 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 1.20 4.74 7.00 11.04 (3.28) 19.89 

อัตรำหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.18 0.21 0.25 0.15 - 0.25 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.69 0.49 0.24 0.20 0.66 0.01 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย (เท่ำ) 11.15 19.21 580.17 0.67 0.52 (78.99)

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระภำระผูกพัน (Cash Basis) (เท่ำ) 0.12 0.17 0.75 (0.04) (0.01) (0.72)

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 281.54 -   24.71 54.52 -   37.27 
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ประวัติขององค์กรและภาพรวมธุรกิจ
บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2555 ในรูปแบบบริษัทมหำชน มีวัตถุประสงค์

เพือ่กำรประกอบธรุกจิกำรลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยธรุกจิหลกัคอื กำรพฒันำและประกอบกจิกำรนคิมอุตสำหกรรม

และกิจกำรเกี่ยวเนื่องในประเทศเวียดนำม ปัจจุบันมีบริษัทย่อยจ�ำนวน 3 บริษัท โดยมี Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 

(“ACBH”) เป็นบริษัทที่มีกำรด�ำเนินธุรกิจแล้ว ในขณะที่อีกสองบริษัทยังอยู่ระหว่ำงกำรลงทุนยังไม่มีรำยได้จำกธุรกิจหลักแต่อย่ำงใด 

ACBH ได้จดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทข้ึนในปี 2537 โดยจดัตัง้ข้ึนตำมกฎหมำยเวยีดนำม เพ่ือประกอบธรุกจิกำรพฒันำนคิมอุตสำหกรรม

ในเมอืงเบียนหัว ภำยใต้ช่ือนคิม Amata City (Bien Hoa) Industrial Estate โดยกำรร่วมทุนระหว่ำงกลุม่นกัลงทุนไทยซ่ึงประกอบด้วย 

บรษัิท อมตะคอร์ปอเรชัน จ�ำกดั (มหำชน) และ Sonadezi Corporation ซ่ึงเป็นรฐัวสิำหกจิผูพ้ฒันำนคิมอุตสำหกรรมของรฐัในจงัหวดั

ดองไน ประเทศเวียดนำม โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 89.99 และ Sonadezi Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 10 

Amata City (Bien Hoa) Industrial Estate ให้บรกิำรเตม็รปูแบบของผลติภณัฑ์ และบรกิำร ท่ีรองรบัทุกควำมต้องกำรของลกูค้ำ และ

เพือ่สงัคม โดยสำมำรถซ่ึงรวมถงึกำรให้เช่ำท่ีดนิระยะยำวในเขตนคิมอุตสำหกรรม, กำรให้บรกิำรเช่ำโรงงำนส�ำเรจ็รปู, กำรให้เช่ำท่ีดนิ

ระยะยำวในเขตพำณิชย์กรรม และที่อยู่อำศัย กำรให้บริกำรเช่ำอำคำรส�ำนักงำน และกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภค

การวิเคราะห์รายได้
บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยมีรำยได้รวมส�ำหรับปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 เป็นจ�ำนวนเงิน 655.7 ล้ำนบำท 

809.7 ล้ำนบำท และ 906.4 ล้ำนบำท ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์และ
ค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

2557

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ รำยได้จำกกำรให้เช่ำ รำยได้จำกค่ำสำธำรณูปโภค ดอกเบี้ยรับ รำยได้อื่น

2558 2559

655.7

809.7
906.4
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รำยได้ 2557 2558
กำร

เปลีย่นแปลง
% 2559

กำร
เปลี่ยนแปลง

%

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 180.9 320.2 139.2 77.0 355.6 35.5 11.1

รำยได้จำกกำรให้เช่ำ 181.9 192.0 10.1 5.6 230.2 38.2 19.9

รำยได้จำกบริกำรสำธำรณูปโภค 186.0 215.7 29.6 15.9 240.1 24.5 11.3

ดอกเบี้ยรับ 81.0 40.7 (40.3) (49.7) 22.4 (18.3) (45.0) 

รำยได้อื่น 25.9 41.1 15.2 58.8 58.1 17.0 41.4

รวม 655.7 809.7 153.9 23.5 906.4 96.8 12.0

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ส�ำหรับปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์จ�ำนวนเงิน 180.9 ล้ำนบำท 320.2 ล้ำนบำท 

และ 355.6 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ทั้งนี้มีรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ส�ำหรับปี 2558 และ 2559 เพิ่มขึ้น 139.2 ล้ำนบำท 

และ 35.5 ล้ำนบำท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยะละ 77.0 และ 11.1 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้สำเหตุหลักของกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ได้แก่พื้นที่ขำยที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยพื้นที่ขำยในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 6.7 เฮกแตร์ 

12.2 เฮกแตร์ และ 12.5 เฮกแตร์ ตำมล�ำดับ 

 รายได้จากการให้เช่า
ส�ำหรับปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้เช่ำจ�ำนวนเงิน 181.9 ล้ำนบำท 192.0 ล้ำนบำท และ 

230.2 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ทั้งนี้มีรำยได้จำกกำรให้เช่ำส�ำหรับปี 2558 และ 2559 เพิ่มขึ้น 10.1 ล้ำนบำท และ 38.2 ล้ำนบำท 

หรือ เพิ่มขึ้นร้อยะละ 10.1 และ 19.9 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้สำเหตุหลักของกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรให้เช่ำได้แก่กำรเพิ่มขึ้น

ของพื้นที่ให้เช่ำโรงงำนส�ำเร็จรูป 

 รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค
ส�ำหรับปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคจ�ำนวนเงิน 186.0 ล้ำนบำท 

215.7 ล้ำนบำท และ 240.1 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั ท้ังนีม้รีำยได้จำกกำรให้บรกิำรสำธำรณปูโภคส�ำหรบัปี 2558 และ 2559 เพิม่ข้ึน 

29.6 ล้ำนบำท และ 24.5 ล้ำนบำท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.9 และ 11.3 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้สำเหตุหลักของกำรเพิ่มขึ้นของ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคได้แก่กำรเพิ่มขึ้นของปริมำณลูกค้ำในนิคมอุตสำหกรรม

การวิเคราะห์ก�าไรขั้นต้น
2557 2558 2559

รำยได้
ก�ำไร 
ขั้นต้น

อัตรำก�ำไร
ขั้นต้น

รำยได้
ก�ำไร 
ขั้นต้น

อัตรำก�ำไร
ขั้นต้น

รำยได้
ก�ำไร 
ขั้นต้น

อัตรำก�ำไร
ขั้นต้น

ขำยอสังหำริมทรัพย์ 180.9 97.8 54.1% 320.2 180.5 56.4% 355.6 254.8 71.6%

ให้เช่ำสินทรัพย์ 181.9 99.6 54.7% 192.0 115.8 60.3% 230.2 146.6 63.7%

บริกำรสำธำรณูปโภค 186.0 29.0 15.6% 215.7 42.6 19.8% 240.1 71.5 29.8%

รวม 548.9 226.4 41.2% 727.9 338.9 46.6% 826.0 472.8 57.2%

ก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 226.4 ล้ำนบำท 338.9 ล้ำนบำท และ 472.8 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก�ำไร

ขั้นต้น ร้อยละ 41.2 ร้อยละ 46.6 และร้อยละ 57.2 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้ก�ำไรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์

ที่เพิ่มมำกขึ้น อีกทั้งอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ส่วนงำน โดยเฉพำะกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ซึ่งในปี 2557 และปี 2558 มีกำร

ขำยที่ดินบำงส่วนที่ซื้อคืนจำกลูกค้ำท�ำให้มีต้นทุนที่สูงกว่ำปกติ ในส่วนของค่ำเช่ำ และบริกำรสำธำรณูปโภคมีกำรควบคุมต้นทุนที่ดี

ขึ้นส่งผลให้อัตรำก�ำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย 
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การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ค่ำใช้จ่ำยรวมส�ำหรับปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 เท่ำกับ 146.7 ล้ำนบำท 240.0 ล้ำนบำท และ 491.7 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ทั้งนี้

สำเหตุหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำยรวมเพิ่มขึ้นมำจำกรำยกำรพิเศษที่เกิดขึ้น โดยในปี 2558 ได้แก่ หนี้สงสัยจะสูญ ขำดทุนจำกกำรด้อย

ค่ำเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำปัจจุบันของค่ำเช่ำที่ดินค้ำงจ่ำยในปี 2559 รวมไปถึงค่ำใช้จ่ำยทำง 

กำรเงินและภำษีเงินได้ที่เพิ่มสูงขึ้น

(หน่วย:ล้ำนบำท)
ค่ำใช้จ่ำย 2557 2558 2559

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 4.8 10.4 8.9
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 83.3 91.2 100.5
หนี้สงสัยจะสูญ  - 15.8  - 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง  - 20.0  - 
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำปัจจุบันของค่ำเช่ำที่ดินค้ำงจ่ำย  -  - 240.0
ค่ำใช้จ่ำยอื่น 8.9 11.5 18.8
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 0.3 23.5 32.8
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 49.4 67.6 90.8

รวม 146.7 240.0 491.7

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรส�ำหรับปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 เท่ำกับ 88.1 ล้ำนบำท 101.6 ล้ำนบำท และ 109.4 ล้ำนบำท 

ตำมล�ำดับ โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรส�ำหรับปี 2558 และ 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และ ร้อยละ 8 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้

สำเหตุหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่เพิ่มขึ้น 

 ขาดทุนจากการปรับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
ค่ำเช่ำท่ีดนิค้ำงจ่ำยคอืค่ำเช่ำท่ีดนิระยะยำวท่ีต้องน�ำส่งแก่หน่วยงำนรำชกำรของเวยีดนำมส�ำหรบัท่ีดนิท่ีได้มกีำรขำยและรบัเงนิ

ค่ำเช่ำท่ีดินจำกลูกค้ำแล้วเต็มจ�ำนวน โดยค่ำเช่ำท่ีดินจะต้องมีกำรน�ำส่งหน่วยงำนรัฐบำลตลอดระยะเวลำเช่ำ ดังนั้นจึงมีกำร

บันทึกค่ำเช่ำที่ดินค้ำงจ่ำยด้วยมูลค่ำปัจจุบัน ณ วันสิ้นงวด

อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงปี 2559 หน่วยงำนของรัฐบำลเวียดนำมได้ออกประกำศกฎหมำยฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับค่ำเช่ำที่ดิน

ที่ต้องน�ำส่งแก่รัฐบำล เป็นผลให้บริษัทย่อยต้องช�ำระค่ำที่ดินค้ำงจ่ำยทั้งจ�ำนวนที่เก็บจำกลูกค้ำแก่รัฐบำลในทันที โดยต้องช�ำระ

เม่ือหน่วยงำนของรฐับำลเวียดนำมออกรำยละเอยีดจ�ำนวนเงนิและเรยีกเกบ็ ท�ำให้มูลค่ำปัจจบัุนของค่ำเช่ำท่ีดนิค้ำงจ่ำยส่วนเดมิ

ที่บันทึกไว้เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 240 ล้ำนบำท ดังนั้นบริษัทย่อยจึงบันทึกผลขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกำรช�ำระค่ำเช่ำ 

ดังกล่ำวไว้ภำยใต้รำยกำรขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำปัจจุบันของค่ำเช่ำท่ีดินค้ำงจ่ำย โดยรำยกำรขำดทุนนี้เป็นค่ำใช้จ่ำยทำง

บัญชีที่บันทึกในปีปัจจุบันถือเป็นรำยกำรที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ

วิเคราะห์ก�าไรสุทธิ
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมส�ำหรับปี 2558 จ�ำนวน 180.6 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบกำรงวดเดียวกันของ

ปี 2557 ซึ่งมียอดก�ำไรสุทธิ 186.6 ล้ำนบำท บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิลดลง จ�ำนวน 6.0 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 3.2 

บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมส�ำหรับปี 2559 จ�ำนวน 61.6 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบกำรงวดเดียวกันของปี 

2558 ซ่ึงมีก�ำไรสทุธ ิ180.6 ล้ำนบำท บรษัิทมกี�ำไรสทุธลิดลง จ�ำนวน 119.0 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 65.9 ท้ังนี้ในระหว่ำงปี 2559 

มรีำยกำรท่ีส�ำคญัสองรำยกำร ได้แก่ ขำดทุนจำกกำรปรบัมลูค่ำปัจจบัุนของค่ำเช่ำท่ีดนิค้ำงจ่ำยจ�ำนวน 240.0 ล้ำนบำท และรำยได้อ่ืน

จำกท่ีรฐับำลได้อนมุตักิำรยกเว้นค่ำเช่ำท่ีดนิจ�ำนวน 36.2 ล้ำนบำท ดงันัน้ก�ำไรสทุธท่ีิลดลงในปี 2559 เกดิจำกรำยกำรส�ำคญัท่ีกล่ำวถงึ 

ซึ่งเป็นรำยกำรพิเศษที่ไม่เกิดเป็นประจ�ำ โดยหำกพิจำรณำผลกำรด�ำเนินงำนโดยไม่รวมรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทจะมีก�ำไรสุทธิ 

290.0 ล้ำนบำท ซึ่งเมื่อเทียบกับก�ำไรสุทธิในงวดเดียวกันของปี 2558 ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 109.4 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.6
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้ำนบำท)

2557
ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม 2558
ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม 2559
ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,944.2 71.7% 2,470.7 50.3% 1,145.4 21.3%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 769.1 28.3% 2444.5 49.7% 4,232.2 78.7%

สินทรัพย์รวม 2,713.3 100.0% 4,915.2 100.0% 5,377.7 100.0%

หนี้สินหมุนเวียน 110.5 4.1% 911.8 18.6% 1,109.9 20.6%

หนี้สินไม่หมุนเวียน 406.4 15.0% 713.3 14.5% 1,090.9 20.3%

หนี้สินรวม 516.9 19.1% 1625.1 33.1% 2,200.7 40.9%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,196.4 80.9% 3,290.1 66.9% 3,176.9 59.1%

 สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 2558 และ 2559 เท่ำกับ 2,713.3 ล้ำนบำท 4,915.2 ล้ำนบำท 

และ 5,377.7 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ท้ังนี้สินทรัพย์ท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องบริษัทฯ ท่ีเริ่มลงทุนในโครงกำรใหม่ตั้งแต่ปี 2558 ท้ังนี้ 

ณ 31 ธนัวำคม 2558 และ 2559 เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสทิธิในกำรใช้ท่ีดนิเท่ำกบั 1,695.1 ล้ำนบำท และ 3,219.3 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั   

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เท่ำกับ 144.6 ล้ำนบำท โดยประกอบด้วยลูกหนี้กำรค้ำ เป็นจ�ำนวน 

131.7 ล้ำนบำท และลูกหนี้อื่น เป็นจ�ำนวนเงิน 12.95 ล้ำนบำท ดังมีรำยละเอียดอำยุของลูกหนี้ดังต่อไปนี้

• ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ เป็นจ�ำนวนเงิน 107.5 ล้ำนบำท

• ค้ำงช�ำระไม่เกิน 3 เดือน เป็นจ�ำนวนเงิน 4.4 ล้ำนบำท

• ค้ำงช�ำระมำกกว่ำ 3 ถึง 9 เดือน เป็นจ�ำนวนเงิน 3.5 ล้ำนบำท

• ค้ำงช�ำระมำกกว่ำ 12 เดือน เป็นจ�ำนวนเงิน 16.2 ล้ำนบำท

ทั้งนี้ลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ และส�ำหรับลูกหนี้ที่ค้ำงช�ำระมำกกว่ำ 12 เดือน จ�ำนวน 16.2 ล้ำนบำท 

บริษัทได้ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้ดังกล่ำวเต็มจ�ำนวนในปี 2558 แล้ว 

 หนี้สิน
หนีส้นิรวมของบรษัิทฯ ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2557 2558 และ 2559 เท่ำกบั 516.9 ล้ำนบำท 1,625.1 ล้ำนบำท และ 2,200.7 ล้ำน

บำท ท้ังนีห้นีส้นิรวมท่ีเพิม่ข้ึนเนือ่งจำกบริษัทฯ มกีำรกูยื้มเงนิจำกสถำบันกำรเงนิส�ำหรบัลงทุนในโครงกำรใหม่เริม่ตัง้แต่ปี 2558  

 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 2558 และ 2559 เท่ำกับ 2,196.4 ล้ำนบำท 3,290.1 ล้ำนบำท 

และ 3,176.9 ล้ำนบำท ท้ังนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเพ่ิมขึ้นในปี 2558 เนื่องจำกมีกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็นครั้งแรก 

ส่วนในปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดเล็กน้อยเนื่องจำกมีกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
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การวิเคราะห์กระแสเงินสด
(หน่วย:ล้ำนบำท)

2557 2558 2559

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 491.3 372.8 1,678.8 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 111.9 361.0 241.7

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุน (146.4) (946.4) (1,570.9) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน (8.4) 1,840.3 211.2

เงินปันผลจ่ำยแก่ผู้ถือหุ้น (72.5)  - (140.3) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (118.5) 1,306.0 (1,260.6) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 372.8 1,678.8 418.2

ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน 241.7 ล้ำนบำท กระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 1,570.9 

ล้ำนบำท และกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน 70.9 ล้ำนบำท ส่งผลให้มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ

เท่ำกบั 1,260.6 ล้ำนบำท กระแสเงนิสดใช้ไปจำกกจิกรรมกำรลงทุนรำยกำรหลกัได้แก่เงนิสดจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสทิธิในกำรใช้ท่ีดนิจ�ำนวน 

1,506.2 ล้ำนบำท และกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจ�ำนวน 309.9 ล้ำนบำท ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีเงินสดและ

รำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพ่ิมข้ึนสทุธ ิ1,306.0 ล้ำนบำท โดยในปี 2558 มีกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 1,840.3 ล้ำนบำท เนือ่ง

จำกบริษัทฯ มีกำรเสนอขำยหุ้นให้กับประชำชนเป็นครั้งแรกจึงมีกระแสเงินสดจำกกำรระดมทุนดังกล่ำวจ�ำนวน 1,201.0 ล้ำนบำท

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
2557 2558 2559

อัตรำก�ำไรสุทธิ (%) 28.45 22.31 6.80

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.23 5.27 1.66

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 7.00 4.74 1.20

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.24 0.49 0.69

อัตรำก�ำไรสุทธิในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับร้อยละ 28.45 ร้อยละ 22.31 ร้อยละ 6.80 ตำมล�ำดับ ทั้งนี้แม้ก�ำไรขั้นต้น

ของ บริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี แต่เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยที่เป็นรำยกำรพิเศษทั้งในปี 2557 และ 2558 อัตรำก�ำไรสุทธิลดลง  

เช่นเดียวกับอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ท่ีลดลงจำกก�ำไรสุทธิท่ีลดลงจำกผลดังกล่ำว รวมไปถึง

บริษัทฯ มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และลงทุนในโครงกำรใหม่ที่ยังอยู่ในช่วงลงทุนส่งผลให้ส่วนผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์มีกำรเติบโตจำก

ในอดีต

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใน ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ำกับ 0.24 เท่ำ 0.49 เท่ำ และ 0.69 เท่ำ ตำมล�ำดับ ทั้งนี้

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมำจำกเงินกู้ยืมธนำคำรที่เพิ่มขึ้นเพื่อน�ำไปลงทุนในโครงกำรใหม่

เรื่องอื่นๆ 
 การเปลี่ยนแปลงการลงทุนระหว่างปี 

ในปี 2559 ได้มีกำรจดทะเบียนบริษัทย่อยเพิ่มอีกหนึ่งบริษัท ได้แก่ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company  

ในปี 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และบริษัทฯ ได้มีกำรช�ำระทุนจดทะเบียนใน ATLT จ�ำนวน 197,000 ล้ำนด่ง หรือ

คิดเป็น 315.2 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ATLT เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนำมเพื่อประกอบกิจกำรในกำรพัฒนำโครงกำรพื้นที่

พำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย 
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งบกำรเงินของบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ที่น�ำมำจัดท�ำงบกำรเงินรวมได้ปฏิบัติตำมหลักกำรบัญชีที่รับรอง

ท่ัวไป และใช้นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ ตลอดจนมีกำรพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลและจัดท�ำงบกำร

เงินอย่ำงรอบคอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ที่จะได้รับทรำบข้อมูลที่แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

ที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุผล

ดังนั้น เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรำยงำนงบกำรเงินท่ีบริษัทฯ จัดท�ำขึ้นว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ข้ำงต้น  

คณะกรรมกำรบรษัิทฯได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมคีณุสมบัตคิรบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ ให้เข้ำมำท�ำหน้ำท่ี

สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องเพียงพอ รวมท้ังมีกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือท่ีอำจมีควำม 

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน สอบทำนให้บริษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะ

สมและมีประสทิธผิล สอบทำนกำรปฏบัิตติำมข้อก�ำหนดตลำดหลกัทรพัย์ ข้อผกูพนัท่ีมไีว้กบับุคคลภำยนอกและกฎหมำยท่ีเกีย่วข้อง 

รวมทั้งพิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี

จำกโครงสร้ำงกำรบริหำรและระบบกำรควบคุมภำยในดังกล่ำว และผลกำรตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต ท�ำให้คณะกรรมกำร

ของบริษัทเช่ือได้ว่ำ งบกำรเงินของบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ.วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 ได้แสดง 

ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงินประจ�าปี 2559

 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

(ประธำนกรรมกำร)

นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ

(กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร)



WE KNOW BEST ABOUT VIETNAM 113บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน)

ในปี 2559 คณะกรรมกำรบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) ได้แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งเป็นคณะกรรมกำร

อิสระท่ีมีคณุสมบัตคิรบถ้วนตำมข้อก�ำหนด และแนวทำงปฏิบัตท่ีิดขีองคณะกรรมกำรตรวจสอบของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ปัจจุบันคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย นำงอัจฉรีย์ วิเศษศิริ เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ Mr. Mats Anders 

Lundqvist และ Mr. Le Cong Phung เป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยมี นำงวรำภรณ์ วัชรำนุเครำะห์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่ง

สอดคล้องกบัข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2559 ได้จดัให้มกีำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ

จ�ำนวน 4 ครั้ง และในปี 2560 จนถึงวันที่รำยงำน จ�ำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยนำงอัจฉรีย์ วิเศษศิริ และ Mr. Mats Anders 

Lundqvist เข้ำร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง Mr. Le Cong Phung เข้ำร่วมประชุม 3 ครั้งเนื่องจำกได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจ

สอบเมือ่วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2559 และเป็นกำรร่วมประชมุกบัผูบ้รหิำร และผูส้อบบัญชีตำมควำมเหมำะสมซ่ึงสรปุสำระส�ำคญัได้ดงันี้

1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี 2559 โดยได้สอบถำมและรบัฟัง ค�ำชีแ้จงจำกผูบ้รหิำร และผูส้อบ

บัญชี ในเรื่องควำมถูกต้องครบถ้วนของงบกำรเงิน และควำมเพียงพอในกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทรำบแผนกำรสอบ

บัญชีของผูส้อบบัญชีประจ�ำปี 2559 ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเห็นสอดคล้องกบัผูส้อบบัญชีว่ำ งบกำรเงนิดงักล่ำว

มีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานข้อมูลการด�าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินควำมเพียงพอ เหมำะสม และประสิทธิผลของ

ระบบกำรควบคุมภำยในอันจะช่วยส่งเสริมให้กำรด�ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ โดยพิจำรณำจำกกำรสอบ

ทำนผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในร่วมกับผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบภำยใน ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง

ท่ีเป็นสำระส�ำคัญ มีกำรดูแลรักษำทรัพย์สินท่ีเหมำะสม และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

นอกจำกนี้ได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำงท่ีก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภำยใน มีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และคณะ

กรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีและ ผู้ตรวจสอบภำยใน รวมทั้งมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ มีระบบ

กำรติดตำมควบคุมดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยอย่ำงเพียงพอ เหมำะสม และมีประสิทธิผล

3. สอบทานการตรวจสอบภายในโดยพิจำรณำภำรกิจ ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ควำมเป็นอิสระ 

ของ A&C Auditing and Consulting Co., Ltd ซึ่งเป็น ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทย่อย อีกทั้งได้พิจำรณำทบทวนและ

อนุมัติกำรแก้ไขกฎบัตรงำนตรวจสอบภำยในให้เหมำะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับคู่มือแนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี ท่ีจัดข้ึนตำมควำมเสี่ยงระดับองค์กร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม และ 

มีประสิทธิผล เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

4. สอบทานการปฏบัิตติามกฎหมาย ว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯมีไว้

กับบุคคลภำยนอก ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสำระส�ำคัญในเร่ืองกำรไม่ปฏิบัติตำม

กฎหมำย ข้อก�ำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทฯมีไว้กับบุคคลภำยนอก

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการก�ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2559
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5. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ให้มีควำมเชื่อมโยงกับระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ 

โดยได้พิจำรณำสอบทำนนโยบำย ปัจจัยควำมเสี่ยง แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงควำมคืบหน้ำของกำรบริหำร

ควำมเสีย่ง ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเห็นว่ำ บรษัิทฯมีระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมกีำรก�ำหนดวัตถปุระสงค์

บ่งชี้ควำมเสี่ยง ประเมินควำมเสี่ยง จัดกำรควำมเสี่ยง และติดตำมผลควำมคืบหน้ำ มีกำรก�ำหนดดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยงที่

ส�ำคัญ (Key Risk Indicator - KRI) ซึ่งถือเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ ให้เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ มีกำรก�ำหนดควำม

เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมลูของรายการดงักล่าว ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกั

ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีควำมเห็นว่ำรำยกำรค้ำกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระส�ำคัญได้เปิดเผยและ

แสดงรำยกำรในงบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแล้ว และคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับ 

ผูส้อบบัญชี รวมท้ังมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนสงูสดุต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ

ของบริษัท รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2560 เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ให้อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ซี่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน ควำมเป็นอิสระ

และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นำงสำว สุพรรณี ตริยำนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

ทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นำย ศุภชัย ปัญญำวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นำงสำววรำพร 

ประภำศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัทส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจ�ำปี 2560 พร้อมด้วยค่ำตอบแทนเป็นจ�ำนวนเงินรวม 627,000.- บำท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นเกี่ยว

กับกำรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่ำวดังนี้

• ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงำนด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถในวิชำชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ระบบกำรควบคุมภำยในและควำมเสี่ยงต่ำงๆ รวมทั้งมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน

• ค่ำตอบแทนท่ีเสนอมำเป็นอัตรำท่ีเหมำะสม โดยได้เสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ�ำนวน 627,000.- บำท 

ซึ่งสูงกว่ำปี 2559 จ�ำนวน 77,000 บำทหรือเพิ่มขึ้น 14%

• มีกำรปฏิบัติสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์

• และตลำดหลักทรัพย์ ในเรื่องกำรก�ำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชีท่ีลงลำยมือ

ช่ือรับรองงบกำรเงินทุก 5 รอบปีบัญชี ท้ังนี้หำกผู้สอบบัญชีได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2559 

จะจัดเป็นปีที่ 2 ของ นำงสำวสุพรรณี ตริยำนันทกุล (ผู้สอบบัญชี)

• ผู้สอบบัญชีไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุปในภำพรวมแล้วคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีครบถ้วนตำมท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีได้รับ

อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและกำรด�ำเนินงำนอย่ำงถูกต้อง มีระบบ

กำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนด

และข้อผูกพันต่ำงๆ มีกำรเปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงถูกต้องและมีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ท่ีดีอย่ำงเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได้รวมท้ังมีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพดีข้ึนและเหมำะสมกับสภำพ

แวดล้อม ทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

นำงอัจฉรีย์ วิเศษศิริ

(ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ)

16 กุมภำพันธ์ 2560
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รายงานของผูสอบบัญชีรบัอนญุาต

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท อมตะ วีเอ็น จาํกัด (มหาชน)

ความเห็น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อมตะ วีเอ็น จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่ง

ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน

ขาพเจาเห็นวา งบการเงนิขางตนนีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท อมตะ

วีเอ็น จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของ

ความรบัผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจาก

กลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ

อ่ืนๆตามท่ีระบุในขอกําหนดนั้นดวย ขาพเจาเชือ่วาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขาพเจาไดรับเพยีงพอและเหมาะสม

เพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขอมูลและเหตกุารณที่เนน

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 27.3 เกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกเรียกชําระ

คาเชาที่ดินเพิ่มเติมของบริษัทยอยแหงหนึ่งในตางประเทศ ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอ

กรณีนี้แตอยางใด

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน)
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจบัุน ขาพเจาไดนาํเร่ืองเหลานีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขาพเจา ทัง้นี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ

งบการเงนิในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาได

รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้

ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเหน็ของขาพเจาตองบการเงนิโดยรวม

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบพรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

การรับรูรายได

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยและรายไดคาสาธารณูปโภคถือเปนรายการบัญชีที่สําคัญยิ่งรายการหนึ่งของ

กลุมบริษัท เน่ืองจากจํานวนรายไดท่ีบันทึกในบัญชีจะสงผลกระทบโดยตรงตอผลกําไรขาดทุนประจําปของบริษัท

ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงใหความสําคัญเปนพิเศษกับการรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยและรายไดคา

สาธารณูปโภคของกลุมบริษัท ท้ังนี้  เ พ่ือใหแนใจวารายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยและรายไดคา

สาธารณปูโภครบัรูในบัญชีโดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการบญัชทีี่เกี่ยวของ

ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุมบริษัทโดยการทําความเขาใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ

การควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับวงจรรายได สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึน้ในระหวางป

และชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดจากการขายเพื่อตรวจสอบ

ความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
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เงินจายลวงหนาคาสิทธิในการใชท่ีดิน

ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบการเงินขอ 15 บริษัทยอยมีเงินจายลวงหนาคาสิทธิในการใชท่ีดินเปนจํานวน

3,219 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิของบริษัทยอยในประเทศเวียดนามเพ่ือพัฒนา

เปนนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งปจจุบันยังอยูในกระบวนการโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินดังกลาวมาเปนของ

บริษัทยอย นอกจากนี้ ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาตนทุนใดเปนตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับ

การพัฒนาโครงการดังกลาว ดวยเหตุน้ี ขาพเจาจึงใหความสําคัญตอการบันทึกตนทุนดังกลาว เพ่ือใหแนใจวา

รายการดังกลาวมีการบันทึกบัญชีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของ

ขาพเจาไดทํางานรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยในตางประเทศในการประเมินความเหมาะสมและทดสอบ

ความมปีระสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัยอยที่เกีย่วของกับคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึง่

กรรมสิทธ์ิและการพัฒนาโครงการ รวมถึงไดสุมตรวจสอบเอกสารประกอบการจายเงินและการอนุมัติการจายเงิน

ดังกลาว อานรายงานการประชุมและอานสัญญาท่ีเก่ียวของ นอกจากน้ี ขาพเจายังไดสอบทานความเหมาะสมของ

การจัดประเภทในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของเงินจายลวงหนาดังกลาว

ขอมูลอื่น

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอมูลท่ีรวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีแสดงอยูในรายงานน้ัน) ซึ่งคาดวาจะถกูจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูสอบบัญชนีี้

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความ

เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆตอขอมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนน้ันมี

ความขัดแยงทีมี่สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือ

ปรากฏวาขอมูลอ่ืนแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามท่ีกลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ี

ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมี

การดําเนินการแกไขท่ีเหมาะสมตอไป
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ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาทีใ่นการกํากับดแูลตองบการเงิน

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํา

งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจรติหรอื

ขอผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ือง

การเปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับ

กิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถ

ดําเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม

บริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกดิจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ัน

ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ

พบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมผีลตอการตดัสินใจทางเศรษฐกจิของผูใชงบการเงนิจากการใชงบการเงนิเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปน้ีดวย

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน

ไมวาจะเกดิจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง

ตอความเส่ียงเหลานัน้ และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดง

ความเห็นของขาพเจา ความเสีย่งที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอนัเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การ

ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารจัดทํา

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหาร

และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือ

สถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการ

ดําเนินงานตอเน่ืองหรอืไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสาํคัญ ขาพเจาจะตองให

ขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจา

ข้ึนอยูกับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม

เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ

ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกบัขอมูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ

แตเพียงผูเดยีวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผน

ไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซ่ึง

ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกีย่วของ

กับความเปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึง่

ขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ี

ขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
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จากเรื่องทั้งหลายท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวใน

รายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือใน

สถานการณท่ียากทีจ่ะเกดิขึน้ ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสือ่สารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทาํ

ดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสีย

สาธารณะจะไดจากการส่ือสารดังกลาว

ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล

สุพรรณี ตริยานันทกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

กรงุเทพฯ: 16 กมุภาพนัธ 2560
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 418,157,503 1,678,775,736 216,393,415 1,161,491,636

เงินลงทุนช่ัวคราว - เงินฝากสถาบันการเงิน 8 14,400,000 241,849,600 - -

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 9 128,365,754 63,717,262 64,334 763,552

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 10 544,616,156 414,644,480 - -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 39,902,877 71,720,649 209,911 19,061

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,145,442,290 2,470,707,727 216,667,660 1,162,274,249

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 - - 1,771,972,818 1,456,772,818

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 12 71,758,862 71,758,862 - -

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 13 750,898,783 513,691,528 - -

อาคารและอปุกรณ 14 142,549,002 158,325,424 66,214 42,019

เงินจายลวงหนาคาสิทธิในการใชท่ีดิน 15 3,219,309,056 1,695,077,915 - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 47,702,972 5,623,303 46,871,665 5,323,877

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,232,218,675 2,444,477,032 1,818,910,697 1,462,138,714

รวมสินทรัพย 5,377,660,965 4,915,184,759 2,035,578,357 2,624,412,963

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิกูยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 598,019,218 711,753,575 - 711,753,575

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 16 78,989,122 103,814,886 84,282,824 17,607,377

สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป 17 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000

รายไดรับลวงหนาท่ีถึงกําหนดรับรูเปนรายได

ภายในหน่ึงป 26,010,797 23,076,038 - -

ภาษีเงินไดคางจาย 12,211,172 7,298,879 - -

คาเชาท่ีดินคางจายท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 18 334,634,271 5,894,260 - -

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,109,864,580 911,837,638 144,282,824 789,360,952

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป 17 658,800,000 250,000,000 190,000,000 250,000,000

เงนิมัดจําการเชาและเงินรบัลวงหนาจากลกูคา 123,761,478 113,169,497 - -

รายไดรับลวงหนา 35,708,966 36,468,297 - -

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 22 266,897,840 220,017,774 - -

คาเชาท่ีดินคางจาย 18 - 87,180,774 - -

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 5,713,550 6,447,000 2,528,003 3,261,455

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,090,881,834 713,283,342 192,528,003 253,261,455

รวมหน้ีสิน 2,200,746,414 1,625,120,980 336,810,827 1,042,622,407

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบยีน

หุนสามัญ 935,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท 467,500,000 467,500,000 467,500,000 467,500,000

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

หุนสามัญ 935,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท 19 467,500,000 467,500,000 467,500,000 467,500,000

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 19 1,117,734,742 1,117,734,742 1,117,734,742 1,117,734,742

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 20 17,931,000 5,516,985 17,931,000 5,516,985

ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) 268,476,748 371,324,885 95,601,788 (8,961,171)

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 1,085,101,416 1,084,541,703 - -

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,956,743,906 3,046,618,315 1,698,767,530 1,581,790,556

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทยอย 220,170,645 243,445,464 - -

รวมสวนของผูถือหุน 3,176,914,551 3,290,063,779 1,698,767,530 1,581,790,556

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 5,377,660,965 4,915,184,759 2,035,578,357 2,624,412,963

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หนวย: บาท)

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 355,616,160 320,154,111 - -

รายไดจากการใหเชาและบริการสาธารณูปโภค 470,360,223 407,718,072 - -

รายไดเงินปนผล 11 - - 316,219,930 -

ดอกเบ้ียรับ 22,383,346 40,719,386 20,285,497 1,319,456

รายไดอื่น 58,067,467 41,061,428 16,151,072 912

รวมรายได 906,427,196 809,652,997 352,656,499 1,320,368

คาใชจาย

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 100,833,776 139,675,361 - -

ตนทุนจากการใหเชาและบริการสาธารณูปโภค 252,301,860 249,307,751 - -

คาใชจายในการขาย 8,900,830 10,419,787 - -

คาใชจายในการบริหาร 100,518,908 91,191,923 26,548,565 27,953,722

หน้ีสงสัยจะสูญ - 15,774,063 - -

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน

ในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 12 - 20,000,000 - -

ขาดทุนจากการปรับมูลคาปจจุบันของคาเชาที่ดนิคางจาย 18 239,960,121 - - -

คาใชจายอื่น 18,767,871 11,482,858 - -

รวมคาใชจาย 721,283,366 537,851,743 26,548,565 27,953,722

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 185,143,830 271,801,254 326,107,934 (26,633,354)

คาใชจายทางการเงิน (32,757,103) (23,540,093) (68,880,960) (23,540,093)

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได 152,386,727 248,261,161 257,226,974 (50,173,447)

คาใชจายภาษีเงินได 22 (90,771,791) (67,623,208) - -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 61,614,936 180,637,953 257,226,974 (50,173,447)

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 49,815,878 121,369,611 257,226,974 (50,173,447)

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทยอย 11,799,058 59,268,342

61,614,936 180,637,953

กําไรตอหุน 23

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.05 0.16 0.28 (0.06)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกาํไรขาดทุน

งบกำาไรขาดทุน
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 61,614,936 180,637,953 257,226,974 (50,173,447)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา

งบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (2,357,824) 72,814,796 - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (2,357,824) 72,814,796 - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 59,257,112 253,452,749 257,226,974 (50,173,447)

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 50,375,591 185,865,870 257,226,974 (50,173,447)

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทยอย 8,881,521 67,586,879

59,257,112 253,452,749

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย: บาท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หนวย: บาท)

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจาก สวนเกินจาก สวนของผูมี

ทุนที่ออก การแปลงคา สํารองสําหรับ การรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลง รวม รวม สวนไดเสียที่

และชําระ สวนเกิน งบการเงินที่เปน การจายโดยใชหุน ภายใตการควบคุม สัดสวนเงินลงทุน องคประกอบอื่น สวนของผูถือหุน ไมมีอํานาจควบคุม รวม

เต็มมูลคาแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร เงินตราตางประเทศ เปนเกณฑ เดียวกัน ในบริษัทยอย ของสวนของผูถือหุน ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 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

กําไรสําหรับป - - - 121,369,611 - - - - - 121,369,611 59,268,342 180,637,953

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - - - - 64,496,259 - - - 64,496,259 64,496,259 8,318,537 72,814,796

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - 121,369,611 64,496,259 - - - 64,496,259 185,865,870 67,586,879 253,452,749

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 19) 83,185,000 1,117,734,742 - - - - - - - 1,200,919,742 - 1,200,919,742

สวนเกินในบริษัทยอยซึ่งเกิดจากการซื้อเงินลงทุน

ในบริษัทยอยในราคาที่ต่ํากวามูลคาตามบัญชี

ณ วันที่ซื้อ (หมายเหตุ 11) - - - - - - - 102,545,032 102,545,032 102,545,032 (463,264,275) (360,719,243)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 467,500,000 1,117,734,742 5,516,985 371,324,885 113,223,670 22,442,281 846,330,720 102,545,032 1,084,541,703 3,046,618,315 243,445,464 3,290,063,779

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 467,500,000 1,117,734,742 5,516,985 371,324,885 113,223,670 22,442,281 846,330,720 102,545,032 1,084,541,703 3,046,618,315 243,445,464 3,290,063,779

กําไรสําหรับป - - - 49,815,878 - - - - - 49,815,878 11,799,058 61,614,936

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - - - - 559,713 - - - 559,713 559,713 (2,917,537) (2,357,824)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - 49,815,878 559,713 - - - 559,713 50,375,591 8,881,521 59,257,112

โอนกําไรสะสมไปสํารองตามกฎหมาย - - 12,414,015 (12,414,015) - - - - - - - -

เงินปนผลจายใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ (หมายเหตุ 26) - - - (140,250,000) - - - - - (140,250,000) - (140,250,000)

เงินปนผลจายใหกับผุมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทยอย - - - - - - - - - - (32,156,340) (32,156,340)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 467,500,000 1,117,734,742 17,931,000 268,476,748 113,783,383 22,442,281 846,330,720 102,545,032 1,085,101,416 2,956,743,906 220,170,645 3,176,914,551

-

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนที่ออก สวนเกิน ยังไมไดจัดสรร

และชําระเต็มมูลคาแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว (ขาดทุนสะสม) รวมสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 384,315,000 - 5,516,985 41,212,276 431,044,261

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - (50,173,447) (50,173,447)

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 19) 83,185,000 1,117,734,742 - - 1,200,919,742

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 467,500,000 1,117,734,742 5,516,985 (8,961,171) 1,581,790,556

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 467,500,000 1,117,734,742 5,516,985 (8,961,171) 1,581,790,556

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - 257,226,974 257,226,974

โอนกําไรสะสมไปสาํรองตามกฎหมาย - - 12,414,015 (12,414,015) -

เงินปนผลจายใหกบัผูถือหุนของบริษัทฯ (หมายเหตุ 26) - - - (140,250,000) (140,250,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 467,500,000 1,117,734,742 17,931,000 95,601,788 1,698,767,530

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได 152,386,727 248,261,161 257,226,974 (50,173,447)

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคา 96,980,332 91,103,377 29,827 17,110

คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ - 16,239,250 - -

กําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - (32,084,943) - -

คาเผือ่การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน - 20,000,000 - -

ขาดทุนจากการปรับมูลคาปจจุบันของคาเชาท่ีดนิคางจาย 239,960,121 - - -

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย - - (316,219,930) -

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (733,451) 759,205 (733,451) 759,205

ดอกเบ้ียรับ (22,383,346) (40,719,386) (20,285,497) (1,319,456)

คาใชจายดอกเบ้ีย 32,757,103 23,540,093 68,880,960 23,540,093

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 498,967,486 327,098,757 (11,101,117) (27,176,495)

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (64,275,270) 27,881,939 - (763,194)

ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย (134,248,260) (23,332,953) - -

สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน 31,817,773 15,301,110 (190,850) 6,503,598

สินทรัพยอ่ืน (42,079,669) (2,113,491) (41,469,991) (2,344,916)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหน้ีการคาและหน้ีสินอ่ืน (9,511,384) 61,295,777 30,398,874 12,367,389

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 280,670,676 406,131,139 (22,363,084) (11,413,618)

จายภาษีเงินได (38,979,431) (45,110,207) (77,798) -

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 241,691,245 361,020,932 (22,440,882) (11,413,618)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

(หนวย: บาท)

งบกระแสเงินสด
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 22,010,123 40,719,386 20,984,715 1,319,456

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง 227,449,600 734,051,170 - -

เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 697,065,000 -

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกันเพ่ิมขึน้ - - (697,065,000) -

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย - - (315,200,000) (711,753,575)

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 316,219,930 -

ซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (309,853,872) (80,319,868) - -

เงินสดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - 49,711,210 - -

ซ้ืออุปกรณ (4,280,709) (1,499,126) (54,022) -

เงินสดจายลวงหนาคาสิทธ์ิในการใชท่ีดิน (1,506,201,230) (1,689,070,235) - -

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,570,876,088) (946,407,463) 21,950,623 (710,434,119)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบี้ยจาย (51,734,869) (21,659,408) (32,604,387) (21,659,408)

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (113,734,357) 711,753,575 (711,753,575) 711,753,575

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - 56,000,000 - 56,000,000

ชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - (56,000,000) - (56,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 468,800,000 350,000,000 - 350,000,000

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (60,000,000) (40,000,000) (60,000,000) (40,000,000)

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 11) - (360,719,243) - (360,719,243)

เงินสดรับคาหุนสามัญเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 19) - 1,200,919,742 - 1,200,919,742

เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ (140,250,000) - (140,250,000) -

เงินปนผลจายใหแกผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทยอย (32,156,340) - - -

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 70,924,434 1,840,294,666 (944,607,962) 1,840,294,666

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (2,357,824) 51,079,022 - -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (1,260,618,233) 1,305,987,157 (945,098,221) 1,118,446,929

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 1,678,775,736 372,788,579 1,161,491,636 43,044,707

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 418,157,503 1,678,775,736 216,393,415 1,161,491,636

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

1. ขอมูลทั่วไป

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังขึ้นและมีภูมิลําเนาใน

ประเทศไทย โดยมีบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใน

ประเทศไทยเปนบริษัทใหญ ธุรกิจของบริษัทฯคือการประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding

Company) โดยมีธุรกิจหลักคือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่อยู

ตาม ท่ีจดทะเ บียนของบริษัทฯอยู ท่ี  2126  ถนนเพชรบุ รีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง

กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯไดนําหุนสามัญของบริษัทฯเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2558

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี

28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี

งบการเงินนี้ไดจัดทาํขึ้นโดยใชเกณฑราคาทนุเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบญัชี

2.2 เกณฑในการจดัทํางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อมตะ วีเอ็น จาํกัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปน้ี

เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปน้ี

จัดต้ังข้ึน อัตรารอยละ

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน

2559 2558

รอยละ รอยละ

Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (ACBH)

(เดิมช่ือ Amata (Vietnam) Joint Stock Company)

พัฒนานิคม

อุตสาหกรรม

เวียดนาม 90.0 90.0

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



WE KNOW BEST ABOUT VIETNAM 131บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)

2

จัดต้ังข้ึน อัตรารอยละ

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน

2559 2558

รอยละ รอยละ

Amata City Long Thanh Joint Stock Company

   (ACLT)

(ถือหุนโดยบรษิัทฯรอยละ 35 และ ACBH รอยละ 65)

พัฒนานิคม

อุตสาหกรรม

เวียดนาม 93.5 93.5

Amata Township Long Thanh Joint Stock Company

   (ATLT)

พัฒนานิคม

อุตสาหกรรม

เวียดนาม 100.0 -

ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมี

สวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการส่ังการกิจกรรมท่ี

สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได

ค) บริษัทฯนาํงบการเงินของบริษทัยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวนัท่ีบริษัทฯมีอํานาจใน

การควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคมุบริษัทยอยน้ัน

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจดัทําข้ึนโดยใชนโยบายการบญัชทีี่สาํคัญเชนเดยีวกันกับของบรษิัทฯ

จ) สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดย

ใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาท

โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลตางซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปน

รายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง

สวนของผูถือหุน

ญ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตดัออกจาก

งบการเงินรวมนีแ้ลว

ช) สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของ

บริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือ

ขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจดัทํางบการเงินเฉพาะกจิการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง

2558) และฉบับใหมรวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการให

แนวปฏิบัตทิางการบัญชีกบัผูใชมาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติ

นี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรงุ (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม

จํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี

1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมี

เน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุง

ถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน

ฝายบรหิารของบรษิัทฯและบริษัทยอยเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจะไมมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญสรุปไดดังตอไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินลงทุนในการรวมคา และเงินลงทุนในบริษทัรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตาม

วิธีสวนไดเสียได ตามท่ีอธิบายไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนใน

บริษัทรวมและการรวมคา ท้ังนี้  กิจการตองใชวิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุน

แตละประเภท

มาตรฐานฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย เน่ืองจาก

ฝายบริหารไดพิจารณาแลววาจะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ

กิจการตามเดิม
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4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายได

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

รายไดจากการขายสวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายใตสัญญาเชาดาํเนินงานพรอมระบบ

สาธารณูปโภครับรูเปนรายไดทั้งจํานวนเมื่อมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความ

เปนเจาของใหกบัผูซ้ือแลว

รายไดคาบริการ

รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน

รายไดจากการใหเชา

รายไดจากการใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน บริษัทยอยรับรูรายไดตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง

เงินปนผลรับ

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรบัเงินปนผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี

สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากดั

ในการเบิกใช

4.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคา

เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได

ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเกบ็เงินและการวิเคราะหอายุหน้ี

4.4 ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

สวนไดเสียในอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนภายใตสัญญาเชาดําเนินงานพรอมระบบสาธารณูปโภคแสดง

ในราคาทุนเฉพาะเจาะจงหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึง

คาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและระบบสาธารณูปโภค (แสดงอยูภายใต

รายการ “ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย” ในงบการเงินรวม)
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4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไป ซ่ึงแสดงในราคาทุน

สทุธิจากคาเผื่อการดอยคา

ข) เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

บริษัทฯและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน

4.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

บริษัทยอยบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตนทุนการทํารายการ

หลังจากนั้น บริษัทยอยจะบันทึกอสังหาริมทรพัยเพือ่การลงทุนดวยราคาทุนหกัคาเสื่อมราคาสะสมและคา

เผือ่การดอยคา (ถามี)

คาเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให

ประโยชนโดยประมาณ 35 - 44 ป คาเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุนรวมอยูในการคํานวณ

ผลการดําเนินงาน

บริษัทยอยรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใน

สวนของกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 อาคารและอุปกรณ และคาเสือ่มราคา

อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย

(ถามี)

คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน

โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่ิงปลูกสราง - 3 - 40 ป

เครื่องจักรและอุปกรณ - 2 - 7 ป

เครื่องใชสํานักงาน - 3 - 5 ป

อื่น ๆ - 3 - 15 ป

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับงานระหวางกอสราง

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการอาคารและอุปกรณออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได

รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจาก

การจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพย

นั้นออกจากบัญชี
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4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯและบริษทัยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคมุ

บริษัทฯและบริษัทยอย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทยอยควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม

หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกนักับบริษทัฯและบริษัทยอย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย

ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษทัยอยที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคมุ

การดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย

4.9 สัญญาเชาระยะยาว

สัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไป

ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงนิ สัญญาเชาการเงนิจะบนัทกึเปนรายจายฝายทุนดวยมลูคายุติธรรมของ

สินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึก

ในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สนิทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือม

ราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอน

ไปใหกบัผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายใน

สวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

4.10 เงินตราตางประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินที่ใชใน

การดําเนินงานของบริษัทฯ รายการตาง ๆ ของแตละกิจการท่ีรวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงิน

ท่ีใชในการดาํเนินงานของแตละกิจการน้ัน

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
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4.11 การดอยคาของสินทรัพย

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาสินทรัพยของบริษัทฯ

และบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูขาดทุนจาก

การดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใช

สินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา

บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชนของพนักงาน

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อ

เกิดรายการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและ

เงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของ

บริษัทฯ เงินท่ีบริษทัฯจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯ

ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวธีิ

คิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว  (Projected Unit  Credit  Method) โดยผู เ ช่ียวชาญอิสระไดทํา

การประเมินภาระผกูพนัดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน

หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.13 ประมาณการหน้ีสิน

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณ

ในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษทัฯจะเสียทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยาง

นาเช่ือถือ
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4.14 ภาษีเงนิได

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ภาษีเงินไดปจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี

ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษตีามหลักเกณฑท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น

โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุก

รายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผล

ขาดทุนทางภาษท่ีียงัไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษทัยอยจะมีกําไรทางภาษใีน

อนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชน้ัน

บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา

บริษัทฯและบรษิทัยอยจะไมมกีําไรทางภาษีเพยีงพอตอการนําสนิทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมด

หรือบางสวนมาใชประโยชน

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษท่ีีเกิดข้ึน

เก่ียวของกบัรายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

4.15 การวัดมูลคายติุธรรม

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือโอน

หนี้สินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมใน

ตลาด) ณ วนัท่ีวัดมูลคา บริษทัฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมสีภาพคลองในการวดัมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะ

เดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณ

มูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่

สามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกบัสินทรพัยหรือหน้ีสินที่จะวดัมูลคายตุิธรรมน้ันใหมากท่ีสุด
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ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงิน

แบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุตธิรรม ดังน้ี

ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรอืหนีส้นิอยางเดียวกันในตลาดที่มสีภาพคลอง

ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหน้ีสิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือ

ทางออม

ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสงัเกตได เชน ขอมลูเกี่ยวกบักระแสเงินในอนาคตที่กจิการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวาง

ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด

มูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ

การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สง

ผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่

เกิดขึน้จริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดลุยพินิจและการประมาณการท่ีสําคญัมีดงัน้ี

สัญญาเชา

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารได

ใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอน

ความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรพัยที่เชาดงักลาวแลวหรือไม

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณคาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบรหิารจาํเปนตองใชดลุยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที่คาดวาจะเกดิขึ้นจากลกูหนีแ้ตละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณการเกบ็เงินในอดตี อายุของหนี้ท่ี

คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา โดยใชการ

พิจารณากระแสเงนิสดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับจากเงินลงทุนคิดลดดวยอัตราท่ีเหมาะสมกับความเส่ียงท่ี

เก่ียวของ

อาคารและอุปกรณ อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และคาเสื่อมราคา

ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ฝายบริหาร

จําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ

และอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนและตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน
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นอกจากน้ี ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอาคารและอุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจาํเปนตองใชดลุยพินิจท่ีเกีย่วของกบัการคาดการณรายได

และคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไมไดใชเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษทัฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวและขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตอง

ประมาณการวาบริษัทฯและบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวน

เทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกดิในอนาคตในแตละชวงเวลา

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการ

ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้

(หนวย:พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2559 2558 2559 2558

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ

คาใชจายอื่น 28 168 28 168 ราคาที่ตกลงรวมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)

ดอกเบี้ยรับ - - 13,071 - รอยละ 5 ตอป

รายไดเงินปนผล - - 316,220 - ตามมติท่ีประชุมผูถือหุนของ

บริษัทยอย

ดอกเบี้ยจาย - - 37,953 - รอยละ 4.60 ตอป

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

รายไดคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภค 8,945 1,731 - - ราคาตามสญัญาหรอืราคาที่ตก

ลงรวมกัน

คาไฟฟา 4,682 5,224 - - ราคาตลาด

ดอกเบี้ยจาย - 462 - 462 รอยละ 4.00 และ 4.50 ตอป
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ยอดคงคางระหวางบริษทัฯและบริษัทยอยและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี

รายละเอียดดังนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหน้ีการคา-กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 9)

กิจการทีเ่กี่ยวของกนั

Amata Power (Bien Hoa) Limited - 21 - -

รวม - 21 - -

เจาหนีก้ารคา-กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 16)

กิจการทีเ่กี่ยวของกนั

Amata Power (Bien Hoa) Limited 382 453 - -

รวม 382 453 - -

เจาหนีอ่ื้น-กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 16)

บริษทัใหญ

บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 19,458 95 19,458 95

บริษัทยอย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)

Amata City Bien Hoa Joint Stock Company - - 61,548 -

รวม 19,458 95 81,006 95
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เงินใหกูยืมระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย

ยอดคงคางของเงินกูยืมระหวางบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ

การเคลื่อนไหวของเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลอื

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลอื

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2559

ในระหวางป

เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)

Amata City Bien Hoa Joint Stock Company - 697,065 (697,065) -

รวม - 697,065 (697,065) -

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน

พนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปน้ี

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ผลประโยชนระยะส้ัน 23,103 30,377 8,926 13,730

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1,391 1,456 1,391 1,456

รวม 24,494 31,833 10,317 15,186

ภาระค้ําประกนักับกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทฯมีภาระคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเก่ียวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบขอ 17

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินสด 827 1,254 15 15

เงินฝากธนาคาร 417,331 1,677,522 216,378 1,161,477

รวม 418,158 1,678,776 216,393 1,161,492
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.2 ถึงรอยละ 1.5 ตอป (2558: รอยละ 0.5

ถึงรอยละ 5.0 ตอป) (เฉพาะบริษัทฯ: รอยละ 0.2 ถึงรอยละ 1.5 ตอป 2558: รอยละ 0.5 ถึงรอยละ 1.3 ตอป)

8. เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงิน

จํานวนเงินดังกลาวเปนเงินฝากธนาคารในประเทศเวียดนามของบริษัทยอยท่ีมีกําหนดจายคืนภายใน

ระยะเวลาตั้งแต 3 เดือนแตไมเกิน 1 ป โดยไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.3 ถึงรอยละ 5.5 ตอป สําหรับเงิน

ฝากในสกุลเงินเวียดนามดง (2558: รอยละ 4.3 ถึง 6.5 ตอปสําหรับเงินฝากในสกุลเงินเวียดนามดงและอัตรา

รอยละ 1.8 ถึงรอยละ 2.3 ตอป สําหรับเงินฝากในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา)

9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - 21 - -

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 131,652 53,779 - -

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 12,953 26,156 64 764

รวม 144,605 79,956 64 764

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (16,239) (16,239) - -

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี ้- สุทธิ 128,366 63,717 64 764

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนีท่ี้คงคางนบัจากวนัท่ี

ถึงกําหนดชําระไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)

อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กิจการที่เกีย่วของกัน

ยังไมถึงกําหนดชําระ - 21 - -

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกนั - 21 - -
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(หนวย: พันบาท)

อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

ยังไมถึงกําหนดชําระ 107,450 33,098 - -

คางชําระ

ไมเกิน 3 เดือน 4,411 4,442 - -

มากกวา 3 - 9 เดือน 3,552 16,239 - -

มากกวา 9 - 12 เดือน - - - -

มากกวา 12 เดือน 16,239 - - -

รวม 131,652 53,779 - -

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (16,239) (16,239) - -

รวมลูกหนีก้ารคา - กิจการที่

ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 115,413 37,540 - -

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 115,413 37,561 - -

10. ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

จํานวนน้ีเปนตนทุนในการไดมาซ่ึงอสงัหาริมทรัพยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเปนนิคมอุตสาหกรรมและ

ตนทุนในการพัฒนาอื่น เชน คาปรับปรุงที่ดินและคากอสราง เปนตน

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย

11.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

(หนวย: พันบาท)

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน

เงินปนผลท่ีบริษัทฯ

รับระหวางป*

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ลานเวียดนามดง) (รอยละ) (รอยละ)

Amata City Bien Hoa Joint

Stock Company 365,996 365,996 90.0 90.0 745,019 745,019 316,220 -

Amata City Long Thanh

Joint Stock Company 1,213,305 424,657 35.0 35.0 711,754 711,754 - -

Amata Township Long Thanh

Joint Stock Company 197,000 - 100.0 - 315,200 - - -

1,771,973 1,456,773 316,220 -

*บริษัทยอย จายเงินปนผลจากกําไรตามงบการเงินที่บริษัทยอยใชเปนทางการตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม
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11.2 รายละเอียดของบริษัทยอยซึ่งมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ

(หนวย: ลานบาท)

บริษัท

สัดสวนที่ถือโดย

สวนไดเสีย

ที่ไมมีอํานาจควบคุม

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

ในบริษัทยอยสะสม

กําไรที่แบงใหกับสวนไดเสีย

ที่ไมมีอํานาจควบคุม

ในบริษัทยอยในระหวางป

เงินปนผลจายใหกับสวนไดเสีย

ที่ไมมีอํานาจควบคุมในระหวาง

ป

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

(รอยละ) (รอยละ)

Amata City Bien Hoa

Joint Stock Company 10.0 10.0 220 243 9 68 32 -

11.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอยท่ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ ซ่ึงเปนขอมูล

กอนการตดัรายการระหวางกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

(หนวย: พันบาท)

Amata City Bien Hoa

Joint Stock Company

2559 2558

สินทรัพยหมุนเวียน 972,660 2,292,929

สินทรัพยไมหมุนเวียน 2,227,809 744,033

หนี้สินหมุนเวียน 557,254 122,451

หนี้สินไมหมุนเวียน 426,368 456,836

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

(หนวย: พันบาท)

Amata City Bien Hoa

Joint Stock Company

2559 2558

รายได 922,105 807,913

กําไรสําหรับป 109,952 230,936

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (29,217) 73,887

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 80,735 304,823
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สรุปรายการกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

(หนวย: พันบาท)

Amata City Bien Hoa

Joint Stock Company

2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,383,877 386,057

กระแสเงินสดจากใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,320,174) (388,617)

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (240,081) -

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (918) 10,462

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (177,296) 7,902

11.4 ในระหวางไตรมาสที ่4 ของปปจจุบัน บริษัทฯไดลงทุนหุนสามัญใน Amata Township Long Thanh Joint

Stock Company ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนาม และดําเนินธุรกิจในการพัฒนานิคม

อุตสาหกรรมเปนจํานวนเงิน 197,000 ลานเวียดนามดง (เทียบเทา 315 ลานบาท) (คิดเปนสัดสวนรอยละ 100

ของทุนที่เรียกชําระแลวของบริษัทดังกลาว) ดังนั้น บริษัทฯจึงรวมงบการเงินของ Amata Township Long

Thanh Joint Stock Company ในงบการเงินรวมในปปจจุบัน

11.5 ในป 2558 บริษัทฯไดลงทุนหุนสามัญใน  Amata City Long Thanh Joint Stock Company ซ่ึงเปนบริษัท

ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนาม และดําเนินธุรกิจในการพัฒนานคิมอุตสาหกรรมเปนจาํนวนเงิน 424,657

ลานเวียดนามดง (เทียบเทา 712 ลานบาท) (คิดเปนสัดสวนรอยละ 35 ของทุนที่เรียกชําระแลวของบริษัท

ดังกลาว) หุนสามัญสวนท่ีเหลือของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company ถือโดย Amata City Bien

Hoa Joint Stock Company (คิดเปนสัดสวนรอยละ 65 ของทุนท่ีเรียกชําระแลวของบริษทัดังกลาว)

11.6 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมตอินุมัติใหบริษัทฯเขาประมูลราคา

เพ่ือซ้ือหุนของ  Amata City Bien Hoa Joint Stock Company จากกิจการท่ีไมเ ก่ียวของกันแหงหน่ึงใน

ประเทศเวียดนามเปนจํานวน 7,319,928 หุน ในราคาหุนละ 32,500 เวียดนามดงรวมเปนจํานวนเงิน 237,898

ลานเวียดนามดง (เทียบเทา 361 ลานบาท) ท้ังน้ี การดําเนินการเพ่ือซ้ือหุนดังกลาวไดแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 2

ของป 2558 ซ่ึงทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯใน Amata City Bien Hoa Joint Stock Company เพ่ิมขึน้

จากรอยละ 70 เปนรอยละ 90 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของ Amata City Bien Hoa Joint Stock

Company

การเขาซ้ือหุนสามัญดังกลาวมีผลทําใหบริษัทฯมีสัดสวนการถือหุนใน Amata City Bien Hoa Joint Stock

Company เพิ่มขึ้นตั้งแตวันทีซื่้อ แตเนื่องจากฝายบริหารไดประเมินวา สินทรัพยและหนี้สินของ Amata City

Bien Hoa Joint Stock Company ณ วันที่ซ้ือและวันที ่30 มิถุนายน 2558 ไมแตกตางกันอยางเปนสาระสําคัญ

บริษัทฯจึงไดบันทึกผลตางจากการซ้ือเงินลงทุนในราคาท่ีตํ่ากวามูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558

จํานวน 103 ลานบาทไวภายใตรายการ “สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย”

ในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
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12. เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน

จาํนวนนีเ้ปนเงินลงทุนใน Amata Power (Bien Hoa) Limited ซ่ึงประกอบกจิการโรงไฟฟาในนคิมอตุสาหกรรม

ของ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company ซึ่งถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 10 มีรายละเอียดดังนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2559 2558

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกีย่วของกัน 91,759 91,759

หัก: คาเผื่อการดอยคา (20,000) (20,000)

เงินลงทุนในบรษิทัยอยที่เกีย่วของกัน - สุทธิ 71,759 71,759

13. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

มูลคาตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดดงันี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2559 2558

พ้ืนท่ีเพ่ือการอุตสาหกรรม 246,635 5,398

อาคารโรงงานใหเชา 448,515 459,176

งานระหวางกอสราง 55,749 49,117

รวม 750,899 513,691

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับป 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้

13.1 พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2559 2558

มูลคาตามบัญชีตนป 5,398 4,415

ซื้อเพ่ิม 247,091 -

โอนมาจากตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย - 1,211

คาเส่ือมราคาระหวางป (5,854) (371)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - 143

มูลคาตามบัญชีปลายป 246,635 5,398
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13.2 อาคารโรงงานใหเชา

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2559 2558

มูลคาตามบัญชีตนป 459,176 445,079

ซื้อเพิ่ม 1,008 3,587

โอนมาจากงานระหวางกอสราง 53,768 68,125

โอนมาจากตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 4,277 5,421

จําหนายสินทรัพย - ราคาตามบัญชี - (9,095)

คาเส่ือมราคาระหวางป (69,714) (68,298)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - 14,357

มูลคาตามบัญชีปลายป 448,515 459,176

13.3 งานระหวางกอสราง

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2559 2558

มูลคาตามบัญชีตนป 49,117 53,329

ซื้อเพิ่ม 61,755 76,733

โอนไปเปนตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย (1,355) (6,008)

โอนไปเปนอาคารโรงงานใหเชา (53,768) (68,125)

จําหนายสินทรัพย - ราคาตามบัญชี - (8,531)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - 1,719

มูลคาตามบัญชีปลายป 55,749 49,117

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2559 2558

พ้ืนท่ีเพ่ือการอุตสาหกรรมและอาคารโรงงานใหเชา 1,869 1,615
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มูลคายุติธรรมประเมนิโดยผูประเมนิราคาอิสระ ทัง้นี้ มูลคายตุิธรรมของอสังหาริมทรัพยไมไดถกูประเมินโดย

ใชราคาซื้อขายในตลาด เนื่องจากลักษณะเฉพาะของอสังหาริมทรัพยและการขาดแคลนขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

ผูประเมนิอิสระจึงใชแบบจําลองในการประเมนิมูลคามาใช เชน วิธกีารเปรียบเทียบโดยตรง วิธีคํานวณมูลคา

ปจจบุนัของรายไดที่เปนกระแสเงินสด และวธิคีดิผลตอบแทนทางตรง เปนตน ซ่ึงเปนการวัดมูลคาดวยมลูคา

ยุติธรรมระดับ 3 ตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ขอสมมติฐานหลักที่ใชในการประเมินดงักลาวประกอบดวย

อัตราตอบแทน อัตราเงนิเฟอ อัตราพืน้ที่วางระยะยาว และอัตราการเติบโตของคาเชา

14. อาคารและอุปกรณ

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

อาคารและ

สิ่งปลูกสราง

เคร่ืองจักร

และอุปกรณ

เคร่ืองใช

สํานักงาน สินทรัพยอ่ืน รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2558 224,811 31,509 5,925 12,235 274,480

ซื้อเพิ่ม - 488 1,011 - 1,499

โอนมาจากตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 2,700 - - - 2,700

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 7,236 1,001 137 388 8,762

31 ธันวาคม 2558 234,747 32,998 7,073 12,623 287,441

ซื้อเพิ่ม 2,928 735 618 - 4,281

โอนมาจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1,355 - - - 1,355

31 ธันวาคม 2559 239,030 33,733 7,691 12,623 293,077

คาเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2558 76,108 12,912 4,661 9,754 103,435

คาเสื่อมราคาสําหรับป 17,369 3,518 712 835 22,434

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 2,439 401 99 308 3,247

31 ธันวาคม 2558 95,916 16,831 5,472 10,897 129,116

คาเสื่อมราคาสําหรับป 16,328 3,544 762 778 21,412

31 ธันวาคม 2559 112,244 20,375 6,234 11,675 150,528

มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2558 138,831 16,167 1,601 1,726 158,325

31 ธันวาคม 2559 126,786 13,358 1,457 948 142,549

คาเสื่อมราคาสําหรับป

2558 (17 ลานบาท รวมอยูในตนทุนจากการใหเชาและบริการ สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 22,434

2559 (16 ลานบาท รวมอยูในตนทุนจากการใหเชาและบริการ สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 21,412
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(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เคร่ืองใชสํานักงาน รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2558 85 85

ซื้อเพิ่ม - -

31 ธันวาคม 2558 85 85

ซื้อเพิ่ม 54 54

31 ธันวาคม 2559 139 139

คาเส่ือมราคาสะสม

1 มกราคม 2558 26 26

คาเส่ือมราคาสําหรับป 17 17

31 ธันวาคม 2558 43 43

คาเส่ือมราคาสําหรับป 30 30

31 ธันวาคม 2559 73 73

มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2558 42 42

31 ธันวาคม 2559 66 66

คาเสื่อมราคาสําหรับป

2558 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 17

2559 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 30

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใช

งานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 51 ลานบาท

(2558: จํานวน 39 ลานบาท)

15. เงินจายลวงหนาคาสิทธิในการใชที่ดิน

จํานวนนี้เปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในที่ดินของบริษัทยอยในประเทศเวียดนามเพื่อพัฒนาทีด่ิน

ดังกลาวเปนนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทยอยตอไป ซ่ึงปจจุบันยังอยูในกระบวนการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน

ดังกลาวมาเปนของบริษทัยอย
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16. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 382 453 - -

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 38,485 41,631 - -

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 19,458 95 81,006 95

เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกนั 19,731 59,756 3,073 15,632

ดอกเบีย้คางจาย 933 1,880 204 1,880

รวม 78,989 103,815 84,283 17,607

17. เงินกูยืมระยะยาว

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด ดังน้ี

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 310,000 310,000

บวก: กูเพ่ิม 468,800 -

หัก: จายคืนเงินกู (60,000) (60,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 718,800 250,000

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) 250,000 310,000 250,000 310,000

Amata City Long Thanh Joint Stock Company 468,800 - - -

รวม 718,800 310,000 250,000 310,000

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (60,000) (60,000) (60,000) (60,000)

เงินกูยืมระยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป 658,800 250,000 190,000 250,000
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บริษทัฯ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูยืมระยะยาวของธนาคารของบริษทัฯวงเงนิ 350 ลานบาท (2558: 350 ลานบาท)

เปนเงินกูยืมเพื่อซื้อหุนของบริษัทยอยจากผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย เงินกูยืมดังกลาว

คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบอัตราคงที่ตอป มีกําหนดชําระดอกเบ้ียเปนประจําทุกเดือนและชําระคืนเงินตน

เปนประจาํทุก 6 เดือนเปนระยะเวลา 10 งวด ซึง่จะส้ินสุดภายในเดอืนมีนาคม 2563 (2558: เดือนมีนาคม 2563)

บริษัทยอย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทยอยมีวงเงิน 70 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

(2558: ไมมี) เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7 ตอป มีกําหนดชําระดอกเบี้ยและเงินตนเปนราย

ไตรมาสเปนระยะเวลา 20 งวด ซึง่จะส้ินสุดภายในเดอืนกรกฎาคม 2566 (2558: ไมมี)

ภายใตสัญญาเงินกูยืมฉบับดังกลาวกําหนดใหบริษัทฯและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบาง

ประการตามที่ระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนความสามารถ

ในการชําระหนี้ใหเปนไปตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญา เปนตน รวมถึงบริษัทฯจะไมนําทรัพยสินของบริษัทฯ

และหุนที่ออกโดยบริษัทยอยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯไปจําหนายจายโอนหรือกอภาระผูกพันในทรัพยสิน

กับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกูและการจายเงินปนผลของบริษัทฯจะตองไดรับอนุมัติจากธนาคารกอน

เงินกูยืมของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะยาวของสัญญาเงินกูที่ยังไมไดเบิกใชเปนจํานวน

57 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2,275 ลานบาท (2558: ไมมี)

18. คาเชาที่ดินคางจาย

จํานวนนี้คือคาเชาที่ดินรายปที่บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระที่จะตองจายใหแกหนวยงานราชการของรัฐบาล

ในประเทศเวียดนามสําหรับท่ีดินท่ีไดมีการขายและรับเงินคาเชาจากผูซ้ือแลวเต็มจํานวน ในอดีตบริษทัยอย

บันทึกคาเชาที่ดินคางจายนี้ไวดวยมูลคาปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ในระหวางปปจจุบัน หนวยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามไดออกประกาศกฎหมายฉบับใหมท่ีเก่ียวของ

กับคาเชาที่ดินที่ตองนําสงแกรัฐบาล มีผลบังคับใหบริษัทยอยตองชําระคาเชาที่ดินคางจายทั้งจํานวนแก

รัฐบาลภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยจึงตองบันทึกมูลคาปจจุบันของคาเชาท่ีดินคางจายเพ่ิมเติม

เปนจํานวน 240 ลานบาท บริษัทยอยบันทึกผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขในการจายชําระคาเชา

ดังกลาวไวภายใตหัวขอ “ขาดทุนจากการปรับมูลคาปจจุบันของคาเชาท่ีดินคางจาย” ในงบกาํไรขาดทุนของ

ปปจจุบัน
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19. ทุนเรือนหุน

เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2558 บริษัทฯไดรับเงินจากการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนท่ัวไป (Initial Public

Offering) จํานวน 166 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 7.50 บาท เปน

จํานวนเงินทั้งส้ิน 1,248 ลานบาท ในการออกจําหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว บริษัทฯมีคาใชจายท่ี

เก่ียวของกับการเสนอขายหุนดังกลาวเปนจํานวน 47 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯไดแสดงหักจากสวนเกินมูลคาหุน

สามัญ บริษัทฯไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเปน 468 ลานบาท (หุนสามัญ 935 ลานหุน มูลคาหุนละ

0.50 บาท) กับกระทรวงพาณิชยแลวในวันท่ี 9 ธันวาคม 2558

20. สํารองตามกฎหมาย

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรอง

ตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได

21. คาใชจายในการขายและบริหาร

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปน้ี

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอืน่ของพนักงาน 42,161 45,168 11,852 17,507

คาสาธารณูปโภค 3,099 3,366 - -

คาเชา 22,151 17,957 804 1,073

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 6,268 5,369 30 17

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 9,132 4,742 6,594 2,450

อื่น ๆ 26,609 25,010 7,269 6,907
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22. ภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังน้ี

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินไดปจจุบัน:

ภาษีเงนิไดนิติบุคคลสําหรบัป 43,892 43,335 - -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดรอการตัดบญัชีจากการเกิดผลแตกตาง

ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว 46,880 24,288 - -

คาใชจายภาษีเงินไดทีแ่สดงอยูในงบกําไรขาดทุน 90,772 67,623 - -

รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 152,387 248,261 257,227 (50,173)

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 20 รอยละ 20, 22 รอยละ 20 รอยละ 20

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 30,477 60,022 51,445 (10,035)

รายการปรบัปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบคุคล

ของปกอน - 6,144 - -

ผลกระทบทางภาษีสําหรับคาใชจายตองหาม 50,669 5,016 142 214

ผลกระทบจากกําไรทางภาษีที่ยังไมรับรูจากการขาย

อสังหาริมทรัพย (40,137) (25,495) - -

ผลกระทบทางภาษีสําหรับการสงเสริมการลงทุน (15,442) (13,579) - -

ผลกระทบทางภาษสํีาหรับคาใชจายท่ีมีสทิธิหักได

เพิ่มขึ้น - (8,080) (63,244) (8,080)

ผลกระทบภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากความ

แตกตางชั่วคราว 46,880 24,288 - 148

อื่น ๆ 18,325 19,307 11,657 17,753

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน 90,772 67,623 - -
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี

(หนวย: พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ดอกเบีย้คางรับ (45) (480) - -

รายไดรับลวงหนา (300,987) (272,966) - -

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 2,237 2,199 - -

คาเชาที่ดินคางจาย 7,250 25,086 - -

คาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญ 3,573 3,573 - -

อื่น ๆ 21,074 22,570 - -

รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (266,898) (220,018) - -

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีรายการผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชจํานวน 193 ลานบาท (2558:

จํานวน 135 ลานบาท) ท่ีบริษัทฯไมไดบันทึกสินทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทฯพิจารณา

แลวเห็นวาบริษัทฯอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชขางตน

มาใชประโยชนได ผลขาดทุนทางภาษีดังกลาวจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหประโยชนภายในป 2564

23. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไรตอหุนขัน้พ้ืนฐานคํานวณโดยหารกาํไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงการคํานวณไดดังนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558

กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุน

ของบริษัทใหญ (พันบาท) 49,816 121,370 257,227 (50,173)

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (พนัหุน) 935,000 782,760 935,000 782,760

กําไร (ขาดทนุ) ตอหุนขั้นพืน้ฐาน (บาทตอหุน) 0.05 0.16 0.28 (0.06)
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24. สวนงานดําเนินงาน

ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯและบริษัทยอยท่ีผูมีอํานาจ

ตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรร

ทรัพยากรใหกบัสวนงานและประเมนิผลการดาํเนินงานของสวนงาน

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 6

ขอมูลรายได กําไรและสินทรัพยรวมของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันที่

31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงัตอไปน้ี

(หนวย: พันบาท)

สวนงานพัฒนา

อสังหาริมทรัพย สวนงานใหเชาทรัพยสิน

สวนงานบริการ

สาธารณูปโภค รวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายได 355,616 320,154 230,214 192,040 240,146 215,678 825,976 727,872

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 254,782 180,479 146,575 115,792 71,484 42,618 472,841 338,889

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:

ดอกเบี้ยรับ 22,383 40,719

รายไดอื่น 58,068 41,062

คาใชจายในการขาย (8,901) (10,420)

คาใชจายในการบริหาร (100,519) (91,192)

หนี้สงสัยจะสูญ - (15,774)

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน - (20,000)

ขาดทุนจากการปรับมูลคาปจจุบันของคาเชาท่ีดนิคางจาย (239,960) -

คาใชจายอ่ืน (18,768) (11,483)

คาใชจายทางการเงิน (32,757) (23,540)

คาใชจายภาษีเงินได (90,772) (67,623)

กําไรสําหรับป 61,615 180,638

(หนวย: พันบาท)

สวนงานพัฒนา

อสังหาริมทรัพย สวนงานใหเชาทรัพยสิน

สวนงานบริการ

สาธารณูปโภค รวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 544,616 414,644 - - - - 544,616 414,644

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - - 750,899 513,691 - - 750,899 513,691

อาคารและอุปกรณ 126,786 138,831 - - 15,763 19,453 142,549 158,284

เงินจายลวงหนาคาสิทธิในการใชท่ีดิน 3,201,279 1,695,078 - - - - 3,219,309 1,695,078

สินทรัพยสวนกลาง 720,288 2,133,488

รวมสินทรัพย 5,377,661 4,915,185

บริษัทฯและบรษิทัยอยดาํเนินธรุกจิในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศเวยีดนาม ดังนั้น รายไดและสนิทรัพย

ท่ีแสดงอยูในงบการเงินจึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว
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25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนกังานบรษิัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญตักิองทนุสํารอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ถึง

รอยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมกสิกรไทย

จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ใน

ระหวางป 2559 บริษัทฯรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 1 ลานบาท (2558: จํานวน 1 ลานบาท)

26. เงินปนผล

เงินปนผลสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดวย

(หนวย: พันบาท)

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน

(บาท)

เงินปนผลระหวางกาลสําหรับป 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 140,250 0.15

รวมเงินปนผลสําหรับป 2559 140,250 0.15

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนจํานวน 103,339 ลานเวียดนามดง (2558:

จาํนวน 38,892 ลานเวยีดนามดง) เกีย่วของกบัการกอสรางโรงงานใหเชาและระบบระบายน้าํ

27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาระยะยาว

บริษัทยอยมีภาระท่ีจะตองจายคาเชาท่ีดินใหกับหนวยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามโดยจะตองจายชําระ

คาใชจายเก่ียวกบัการเชาพ้ืนท่ีตามระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาเชาในอัตราคาเชาดังน้ี

- พื้นที่จํานวน 241.04 เฮคแทร ในอัตรา 1,000 เหรียญสหรัฐตอพื้นที่ 1 เฮคแทรตอป และจะปรับเพิ่มขึ้น

ในอัตรารอยละ 15 ทุกๆ 5 ป เร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2549

- พื้นที่จํานวน 0.47 เฮคแทร ในอัตรา 58 ลานเวียดนามดงตอพื้นที ่1 เฮคแทรตอป ในชวง 5 ปแรก และ

หลังจากน้ันจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหนวยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม

- พ้ืนท่ีจํานวน 140.75 เฮคแทร ในอัตรา 145 ลานเวียดนามดงตอพ้ืนท่ี 1 เฮคแทรตอป ในชวง 5 ปแรก และ

หลังจากน้ันจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหนวยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม

- พื้นที่จํานวน 67.97 เฮคแทร ในอัตรา 20.995 ลานเวียดนามดงตอพื้นที ่1 เฮคแทรตอป ในชวง 5 ปแรก

และหลังจากนัน้จะถูกปรับตามความเห็นชอบของหนวยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม

- พื้นที่จํานวน 17.10 เฮคแทร ในอัตรา 36.225 ลานเวียดนามดงตอพืน้ที่ 1 เฮคแทรตอป ในชวง 5 ปแรก

และหลังจากนัน้จะถูกปรับตามความเห็นชอบของหนวยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม
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- พ้ืนท่ีพาณิชยกรรมจํานวน 15.39 เฮคแทร ในอัตรา 750 ลานเวียดนามดงตอพ้ืนท่ี 1 เฮคแทรตอป ในชวง

5 ปแรก และหลังจากน้ันจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหนวยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม

27.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ในระหวางปปจจุบัน หนวยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามไดออกกฎหมายฉบับใหม ซึ่งมีผลกระทบ

ที่นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจายชําระคาเชาที่ดินคางจายสวนเดิมตามที่ไดกลาวไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 18 แลว บริษัทยอยยังมีภาระตองจายคาเชาที่ดินเพิ่มเติมสําหรับที่ดิน

ท่ีไดมีการขายและรับเงินจากผูซ้ือแลวเต็มจํานวน ท้ังนี้ วิธีการและขอมูลท่ีตองใชในการคํานวณจะถูก

ประกาศเพ่ิมเติมในภายหลังโดยหนวยงานราชการของรัฐบาลเวียดนามภายใตกฎหมายดังกลาว

ปจจุบันหนวยงานดังกลาวยังไมไดออกประกาศหรือขอกําหนดใดเพ่ิมเติม ทําใหฝายบริหารของบริษัทยอย

ไมสามารถประมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ไดอยางนาเช่ือถือ จึงยังมิไดบันทึกหน้ีสินสําหรับคาเชาท่ีดิน

คางจายสวนเพ่ิมไวในบัญชี

28. สัญญาเชาดําเนินงานซึ่งบริษัทยอยเปนผูใหเชา

บริษัทยอยมีสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการใหเชาท่ีดิน อาคารโรงงานและอาคารสํานักงาน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สัญญาเชาดําเนินงานดังกลาวจะกอใหเกิดรายไดคาเชาข้ันตํ่าในอนาคต

ดังนี้

 (หนวย: พันบาท)

2559 2558

ภายใน 1 ป 169,365 193,110

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 268,218 349,362

มากกวา 5 ป 36,069 69,314

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เงินลงทุนระยะส้ัน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นและเงินกูยืม

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงดังนี้



WE KNOW BEST ABOUT VIETNAM158 บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)

29

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน ฝาย

บริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม

ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ

นอกจากนี้การใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมี

ฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตอง

สูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะ

การเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและ

เงินกูยืม สินทรัพยและหนี้สินทางการเงนิสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจึงอยูในระดับต่ํา

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากมีเงินฝากเปน

เงินตราตางประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของเงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ

จํานวน 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (2558: จํานวน 8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) และเฉพาะของบริษทัฯ

เปนจํานวน 3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและจํานวน 4,787 ลานเวียดนามดง (2558: ไมมี)

29.2 มูลคายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น บริษัทฯและ

บริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30. การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงคในการบริหารจดัการทุนทีส่าํคัญของบริษทัฯ คือการจดัใหมีซ่ึงโครงสรางทนุที่เหมาะสมเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.69:1 (2558: 0.49:1) และเฉพาะบริษัทฯ

มีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 0.20:1 (2558: 0.66:1)

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินน้ีไดรบัอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมือ่วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของ บมจ. อมตะ วีเอ็น

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

ในบริษัท*
(31/12/59)

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

1. นางวราภรณ์ วชัรานเุคราะห์

   เลขานกุารบรษิัท

58 ปริญญาตรี คณะพาณิชย 
ศาสตร์และการบัญชี  
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรพัฒนา
เลขานุการบริษัทรุ่นที่3/2003 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

Effective Minute Taking 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

Board Reporting Program 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

0.03% - 2555 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท  

เลขานุการบริษัท

บมจ. อมตะ วีเอ็น

บมจ.อมตะ  
คอร์ปอเรชัน

ลงทุนในบริษัทอื่น 
(Holding Company)
อสังหาริมทรัพย์  
ในรูปของการพัฒนา 
นิคมอุตสาหกรรมเพื่อขาย
ให้แก่ผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรม

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
และผู้มีอำานาจควบคุม
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 จำ�กัด (ม
ห
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)

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

ในบริษัท*
(31/12/59)

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2. นายณัทธร กิจส�าเร็จ

   ผู้จัดการอาวุโส  
   ฝ่ายการเงินและบัญชี

36 Master of Science in 
Finance

University of Illinois at 
Urbana Champaign

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- - 2559 - ปัจจุบัน 

2558 - 2559

2555 - 2558

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย
การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

ฝ่าย
Vice President 

บมจ. อมตะ วีเอ็น

ธนาคารกสิกรไทย 
จ�ากัด (มหาชน)
บรษิัทหลกัทรพัย์  
อาร์เอชบี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน)

ลงทุนในบริษัทอื่น 
(Holding Company)
สถาบันการเงิน

สถาบันการเงิน

หมายเหตุ: นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของ Amata City Bien Hoa Joint StockCompany

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

ในบริษัท*
(31/12/59)

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

1. Dr. Huynh Ngoc Phien

  ประธานกรรมการ

73 Bachelor’s degree of 
Science in Mathematical 
Education, Hue University, 
Vietnam

Bachelor’s degree of Art in 
Mathematics, School of 
Science, Hue University, 
Vietnam

Master’s degree of 
Science in Water 
Resources Engineering, 
Asian Institute of 
Technology, Thailand

Doctor’s degree of 
Technical Science in 
Water Resources 
Engineering, Asian 
Institute of Technology, 
Thailand

หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP), รุ่นที่ 108/2014

ไม่มี - 2555 - ปัจจบุัน

2555 - ปัจจบุัน

2548 - 2555

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company
บมจ. อมตะ วีเอ็น

Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ลงทุนในบริษัทอื่น 
(Holding Company)
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
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 จำ�กัด (ม
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ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

ในบริษัท*
(31/12/59)

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2. Mr. Do Ngoc Son

   กรรมการ

65 Bachelor’s degree, Faculty 
of Letras y Artes, 
University of La Habana, 
Cuba

หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP), รุ่นที่ 108/2014

- 2552 - ปัจจุบัน

2545 - 2554

กรรมการ

Assistant Minister, 
Director General

Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company
Foreign services

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

-

3. นางสมหะทัย พานชิชีวะ

   กรรมการ

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

51 ปริญญาตรี ครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 
104/2008

ไม่มี - 2555 - ปัจจุบัน 

2547 - ปัจจุบัน 

2559 - ปัจจุบัน 

2551 - ปัจจุบัน
 
 

2557 - ปัจจุบัน 
 
 
 

2556 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร
กรรมการ และ CEO

กรรมการ

กรรมการ

 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ

ประธานคณะ
กรรมการการลงทุน

บมจ. อมตะ วีเอ็น
 

Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company
Amata Township Long 
Thanh Joint Stock 
Company
บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด 
(มหาชน) 

 
บริษัท เอทีพี 30 จ�ากัด 
(มหาชน) 
 
 
บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์
เชนจ์ จ�ากัด
บมจ. อมตะ  
คอร์ปอเรชัน

ลงทุนในบริษัทอื่น 
(Holding Company)
 
พฒันานคิมอุตสาหกรรม 
 
พฒันาพืน้ที่พาณชิยกรรม 
และที่อยู่อาศัย

ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่
อาศัยและธุรกิจโรงงาน
ส�าเร็จรูปให้เช่า
ประกอบกิจการขนส่ง
และขนถ่ายสินค้า และ
คนโดยสาร ทั้งทางบก 
ทางน�้า ทางอากาศ
ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ ในรูป
ของการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อขายให้
แก่ผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรม
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 จำ�กัด (ม
ห
�ชน

)

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

ในบริษัท*
(31/12/59)

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2554 - ปัจจุบัน 
 

2540- ปัจจุบัน

2550 - 2555

 

2549 - 2550

กรรมการ 
 

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่
พัฒนาธุรกิจ

ผู้อ�านวยการอาวุโส
สายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โกลบอล  
เอ็นไวรอนเมนทอล 
เทคโนโลยี จ�ากัด
บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด

บมจ. อมตะ 
คอร์ปอเรชั่น

 

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

ให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย 

ให้บริการที่ปรึกษาและ
ลงทุนในบริษัทอื่น
อสังหาริมทรัพย์ ในรูป
ของการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อขายให้
แก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม 
อสังหาริมทรัพย์ ในรูป
ของการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อขายให้
แก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม
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ต
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 จำ�กัด (ม
ห
�ชน

)

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

ในบริษัท*
(31/12/59)

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

4. นายกัมพล ตติยกวี
   กรรมการ

57 ปริญญาโท 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
University of Texas at 
Arlington
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
(วิศวเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director 
Certification Program 
(DCP)รุ่นที่ 74/2549 

- - 2557 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
อิสระ,กรรมการ
ตรวจสอบ และ
กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

กรรมการอิสระ 

บมจ. อมตะ วีเอ็น

Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company
Amata City Long 
Thanh Joint Stock 
Company
บมจ. วีรีเทล

บมจ. เมืองไทยลีสซิ่ง

บมจ. เพาเวอร์โซลูชั่น
เทคโนโลยี

ลงทุนในบริษัทอื่น 
(Holding Company)
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์

สินเชื่อเช่าซื้อจักรยานต์

ธุรกิจพลังงาน
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 อม

ต
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 จำ�กัด (ม
ห
�ชน

)

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

ในบริษัท*
(31/12/59)

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

5. พลเอก สืบสันต์  
   ทรรทรานนท์

65 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
นอร์วิช (สหรัฐฯ) โดยทุน
กองทัพบก

วิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักรหลักสูตรการ
ป้องกันราชอาณาจักร

ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 
รุ่นที่ 4414)

Director Certification 
Program No. 98/2008

Finance for Non-financial 
Director No. 39/2008

- - 2546 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยพับลิค

พอร์ต จ�ากัด   

บริษัท กรุ๊ปลีส จ�ากัด 

(มหาชน)

ธุรกิจให้บริการท่าเรือ 
น�้าลึก เช่าคลังสินค้า
เหลว
สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อ
จักรยานยนต์

6. Ms. Pham Thi  
   Thanh Huong
Deputy General Director

45 Bachelor’s degree, 
Accounting, 
Banking University of  Ho 
Chi Minh City, Vietnam

Master’s degree, 
International Business 
Management, Curtin 
University, Australia

- - 2550 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

Deputy General 
Director
กรรมการ

กรรมการ
General Director

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

Amata (Vietnam) Joint 
Stock Company
Amata City Long 
Thanh Joint Stock 
Company
Amata Township Long 
Thanh Joint Stock 
Company
บมจ. อมตะ วีเอ็น

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

พัฒนาพื้นที่พาณิชกรรม 
และที่อยู่อาศัย

ลงทุนในบริษัทอื่น 
(Holding Company)
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บ
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ัท
 อม

ต
ะ วีเอ็น

 จำ�กัด (ม
ห
�ชน

)

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

ในบริษัท*
(31/12/59)

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

7. นายสรุกจิ เกยีรตธินากร
   Vice President

50 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
Master of Science, 
Communication & DSP
Imperial College University 
of London

- - 2558 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2555 - 2557

Deputy of General 
Divector
กรรมการ

General Divector

กรรมการ

Deputy of CBO

Senior Vice 
President 
Business 

Development

Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company
Amata City Long 
Thanh Joint Stock 
Company
Amata Township Long 
Thanh JSC
บมจ. อมตะ 
คอร์ปอเรชั่น

บริษัท ล็อกซเล่ย์ 
ไวร์เลส จ�ากัด (มหาชน)

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

พฒันาพืน้ที่พาณชิยกรรม 
และที่อยู่อาศัย
อสังหาริมทรัพย์ ในรูป
ของการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อขายให้
แก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม
จ�าหน่ายสินค้า
โทรคมนาคม และบริการ
ส่งข้อมูลผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์วิทยุ
คมนาคม

8. Mr. Osamu Sudo

   Senior Marketing and  
   sales Manager

39 Bachelor’s degree of 
Russian Literature, Soka 
University, Japan

- - 2558 - ปัจจุบัน

2550 - 2558

Senior Marketing 
and sales Manager

Marketing 
Executive

Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company

บมจ. อมตะ คอร์ปอเร
ชัน

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์ ในรูป
ของการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อขายให้
แก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

9. Ms. Lam Thi Dan An

   Accounting and    
   Finance manager

45 Bachelor’s degree, 
University of Economics, 
Ho Chi Minh City, Vietnam

- 2547 - ปัจจุบัน Finance and 
Accounting 
manager

Amata City Bien Hoa 
Joint StockCompany

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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3. รายละเอียดการดำารงตำาแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รำยชื่อ บริษัทฯ
บริษัทย่อย* บริษัทที่เกี่ยวข้อง*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ X, /, // X,/ X X

นางสมหะทัย พานิชชีวะ C, / /,** / / / / / /

Dr. Huynh Ngoc Phien y, / X

ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม / X X

นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ / *

พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์ / / /

Mr. Do Ngoc Son /

นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ /, //, D /, y

Mr. Mats Anders Lundqvist /, //, /// ** C /

นายกัมพล ตติยกวี / / / / / /

นายณัทธร กิจส�าเร็จ M

นายสุรกิจ เกียรติธนากร * / /

Ms. Pham Thi Thanh Huong M * / /

Mr. Osamu Sudo M

Ms. Lam Thi Dan An M

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ   y = รองประธานกรรมการ   C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

D = ประธานกรรมการตรวจสอบ  / = กรรมการ    // = กรรมการอิสระ  

/// = กรรมการตรวจสอบ   * = ผู้อ�านวยการ    ** = กรรมการผู้จัดการ

*** = รองผู้อ�านวยการ   M= ผู้จัดการ



WE KNOW BEST ABOUT VIETNAM168 บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทย่อย*
 1. Amata City Bien Hoa Joint Stock Company

 2. Amata City Long Thanh Joint Stock Company

 3. Amata Township Long Thanh Joint Stock Company 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง*
 4. บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

 5. บมจ. สโตนวัน

 6. บจ. อิงเกรสอินดัสเตรียล (ไทยแลนด์)

 7. บมจ. ชีวาทัย จ�ากัด 

 8. บมจ. เอทีพี 30

 9. บจ. ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

 10. บจ. โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี

 11. บริษัทไทยพับลิคพอร์ต จ�ากัด

 12. บริษัท กรุ๊ปลีส จ�ากัด (มหาชน)

 13. บจ. พีแอนด์พี อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

 14. บจ. จัดหางาน แปซิฟิค 2000

 15. Pacific2000 (Singapore) International Recruitments Pte.Ltd.

 16. บจ. สไปคา

 17. บจ. ชาติชีวะ

 18. บจ. พันธวณิช

 19. บมจ. ปริญสิริ  

 20. บมจ. วีรีเทล

 21. บมจ. เมืองไทยลีสซิ่ง

 22. บมจ. เพาเวอร์โซลูชั่นเทคโนโลยี



WE KNOW BEST ABOUT VIETNAM 169บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทย่อย

รำยชื่อกรรมกำร Amata City Bien Hoa  
JSC

Amata City  
Long Thanh JSC 

Amata Township  
Long Thanh JSC

Dr. Huynh Ngoc Phien X

นางสมหะทัย พานิชชีวะ / /

นายกัมพล ตติยกวี / /

Mr. Do Ngoc Son /

พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ /

Mrs. Pham Thi Thanh Huong / /

นายสุรกิจ  เกียรติธนากร / /

 

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการของบริษัทย่อย



บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)

2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ (02) 792-0000   แฟกซ์  (02) 318-1096




