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                                                          ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิัท อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ” หรอื “อมตะ วเีอน็”) ได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัทเมื่อวนัที่ 30 
สงิหำคม 2555 ในรูปบรษิทัมหำชนจ ำกดั มวีตัถุประสงคเ์พื่อกำรประกอบธุรกจิกำรลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding 
Company) โดยลงทุนในบรษิทัที่มธีุรกจิหลกัคอื กำรพฒันำและประกอบกจิกำรนิคมอุตสำหกรรมและกจิกำรที่
เกีย่วเน่ือง พืน้ทีพ่ำณิชยกรรมและทีอ่ยู่อำศยัในประเทศเวยีดนำม ปัจจุบนับรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน และ ทุนจด
ทะเบยีนช ำระแลว้ 467,500,000 บำท และมกีำรลงทุนในบรษิทัย่อย 4 บรษิทั คอื Amata City Bien Hoa Joint 
Stock Company (”ACBH”) (ชื่อเดมิ Amata (Vietnam) Joint Stock Company) ในสดัส่วนร้อยละ 89.99 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว Amata City Long Thanh Joint Stock Company (“ACLT”) โดยเป็นกำร
ร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ และ ACBH ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 35 และร้อยละ 65 ตำมล ำดับ Amata 
Township Long Thanh Joint Stock Company (“ATLT”) ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนที่ออก
และช ำระแลว้ และ Amata City Halong Joint Stock Company (“ACHL”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบยีนทีอ่อกและช ำระแลว้ 

บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ทีป่ระกอบกจิกำรเป็นแห่งแรก ไดแ้ก่ ACBH โดยประกอบธุรกจิพฒันำนิคมอุตสำหกรรม
ในประเทศเวยีดนำมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง โดยบรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัจิำก Dong Nai Industrial Zone Authority 
(DIZA) ซึ่งเป็นหน่วยงำนก ำกบัดูแลนิคมอุตสำหกรรมในจงัหวดัดองไน ให้ด ำเนินกำรประกอบธุรกิจนิคม
อุตสำหกรรม บนพื้นที่โครงกำรรวมทัง้สิน้ 700 เฮกเตอร์ หรอื 4,375 ไร่ โดยใช้ชื่อโครงกำรว่ำ “Amata City 
(Bien Hoa)” ตัง้อยู่ใกลส้ีแ่ยกทำงหลวงสำย 1 และสำย 15 ต ำบลลองบนิห ์เมอืงเบยีนหวั จงัหวดัดองไน ประเทศ
เวยีดนำม ทัง้นี้ ทำงหลวงสำย 1 เป็นทำงหลวงสำยหลกัของประเทศเวยีดนำมซึง่เชื่อมระหว่ำงใตสุ้ดจนถงึเหนือ
สุดของประเทศ และตดัผ่ำนเมอืงส ำคญัต่ำงๆ เช่น นครโฮจมินิห ์เมอืงเบยีนหวั และกรุงฮำนอย ในขณะทีท่ำง
หลวงสำย 15 เป็นทำงหลวงซึง่ไปเชื่อมกบัทำงหลวงสำย 51 ซึง่เชื่อมตรงไปสูท่่ำเรอื Cai Mep และท่ำเรอื Vung 
Tau ซึง่เป็นท่ำเรอืน ้ำลกึทีส่ ำคญัของประเทศเวยีดนำม 

ACBH ไดร้บักำรจดัสรรทีด่นิเช่ำจำก Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) เป็นระยะเวลำ 50 ปี เพื่อให ้
ACBH ด ำเนินกำรพฒันำที่ดินพร้อมทัง้โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค รวมถึงสิง่อ ำนวยควำม
สะดวกเพื่อใหบ้รกิำรแก่ผูป้ระกอบกำรทีเ่ขำ้มำลงทุนตัง้โรงงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH ทัง้นี้ ACBH 
มกีำรใหบ้รกิำรทัง้กำรใหเ้ช่ำทีด่นิทีพ่ฒันำแลว้เสรจ็เพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมเขำ้มำลงทุนสรำ้ง
โรงงำน และกำรพฒันำโรงงำนส ำเรจ็รูปเพื่อขำยและให้เช่ำส ำหรบัผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรควำมรวดเรว็และ
สะดวกสบำย หรอืมติอ้งกำรใชเ้งนิลงทุนทีส่งูในกำรลงทุนในทีด่นิและโรงงำนในระยะแรก 

นอกจำกนี้ ACBH ยงัได้รบัอนุมตัิจำก People’s Committee of Dong Nai Province ซึ่งเป็นหน่วยงำนก ำกบั
ดูแลจงัหวดัดองไน ใหป้ระกอบธุรกจิกำรพฒันำทีด่นิเพื่อจดัสรรใหแ้ก่โครงกำรพำณิชยกรรมและโครงกำรทีอ่ยู่
อำศยั ในพืน้ที ่19.07 เฮกเตอร ์จำกพืน้ทีโ่ครงกำรรวม 700 เฮกเตอร ์โดยใชช้ื่อโครงกำรว่ำ Amata Commercial 
Complex ซึง่ทีด่นิที ่ACBH ไดจ้ดัสรรไวส้ ำหรบัเขตพำณิชยกรรมและเขตทีอ่ยู่อำศยันัน้ อยู่บรเิวณทำงเขำ้นิคม 
Amata Ciy (Bien Hoa) โดยอยู่ติดกบัถนนทำงหลวงหมำยเลข 1 นอกจำกนี้ ACBH ยงัได้มีกำรสร้ำงอำคำร
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ส ำนักงำนในพืน้ทีข่อง Amata Commercial Complex เพื่อประกอบธุรกจิอำคำรส ำนักงำนใหเ้ช่ำเพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อกีทำงหนึ่ง 

ดว้ยคุณภำพของนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH ทีเ่ป็นเลศิ โครงสรำ้งพืน้ฐำนและสำธำรณูปโภคทีม่คีุณภำพสูง
และได้มำตรฐำนสำกล กอปรกับกำรน ำแนวคิดของ “Perfect Smart City” ซึ่งมุ่งเน้นกำรสร้ำงสรรค์นิคม
อุตสำหกรรมไปสู่เมอืงทีพ่รอ้มสรรพ พรอ้มดว้ยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ และสภำพแวดลอ้มทีเ่ป็นมติร ที่
ผ่ำนมำ ACBH จงึไดร้บักำรยกย่องจำกทัง้ลูกค้ำของบรษิทัและจำกหน่วยงำนภำครฐัและองคก์รต่ำงๆ ใหเ้ป็น
นิคมอุตสำหกรรมชัน้น ำอันดับต้นๆ ของประเทศเวียดนำม ซึ่งสำมำรถแสดงให้เห็นได้จำกรำงวัลและ
ประกำศนียบตัรต่ำงๆ ในรอบ 5 ปีทีผ่่ำนมำ ดงัเช่น 

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  

สว่นบรษิทัย่อยอกีสำมแห่งไดแ้ก่ ACLT ATLT และ ACHL จดัตัง้ขึน้เมื่อ 25 มถุินำยน 2558 1 กนัยำยน 2559 และ 18 

เมษำยน 2561 ตำมล ำดบั ได้รบัใบรบัรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ส ำหรบัพฒันำโครงกำรที่เมอืง Long 

Thanh  โดยไดร้บักำรอนุมตัใิบรบัรองกำรลงทุน (Investment Certificate) เพื่อเขำ้พฒันำโครงกำรทัง้หมด 3 โครงกำร 

ได้แก่ โครงกำรนิคมอุตสำหกรรม High Tech พื้นที่ 410 เฮกเตอร์ (2,562 ไร่) โครงกำรเซอร์วสิ ซติี้ (Service City) 

พืน้ที ่107 เฮกเตอร ์(669 ไร่) ภำยใต้ ACLT ส่วนอกีโครงกำรไดแ้ก่โครงกำรพืน้ทีท่ีอ่ยู่อำศยัและพำณิชยกรรมภำยใต้ 

ATLT พืน้ที ่753 เฮกเตอร ์(4,706 ไร่) ส่วน ACHL ไดร้บัใบรบัรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ใบแรกส ำหรบั

โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมบนพืน้ที ่714 เฮกเตอร ์(4,463 ไร่) 

1.2 วิสยัทศัน์และภารกิจในการด าเนินธรุกิจ 

 วิสยัทศัน์ (Vision) 

 เป็นผูส้รำ้งเมอืงทีส่มบรูณ์แบบทีส่รำ้งโอกำสดีๆ  ใหเ้กดิขึน้  
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 ภารกิจ (Mission) 

ด ำเนินธุรกจิภำยใตห้ลกัปรชัญำ “ALL WIN” เพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มไดร้บั ประโยชน์ โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะขยำย

ธุรกจิใหม่และสรรหำนวตักรรมทีจ่ะสรำ้งควำมเป็นเมอืง อนัจะน ำมำซึง่คุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้ของทุกภำคสว่น 

1.3 ประวติัความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่30 สงิหำคม 2555 ในรปูบรษิทัมหำชนจ ำกดัมวีตัถุประสงคเ์พื่อกำร
ประกอบธุรกจิกำรลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยมธีุรกจิหลกัคอื กำรพฒันำและประกอบกจิกำร
เมอืงอุตสำหกรรมและกจิกำรที่เกีย่วเนื่อง พื้นที่พำณิชยกรรมและทีอ่ยู่อำศยัในประเทศเวยีดนำม ซึ่งปัจจุบนั
ด ำเนินธุรกจิโดยบรษิทัย่อย 1 บรษิทั คอื ACBH โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 89.99 ของทุนจดทะเบยีน
ทีอ่อกและช ำระแลว้ปัจจุบนับรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 467,500,000บำท 

ACBH ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่31 ธนัวำคม 2537 โดยจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยเวยีดนำมในรูปแบบ
ของบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 17,000,000 เหรียญสหรฐั เพื่อ
ประกอบธุรกจิกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมในเมอืงเบยีนหวั ภำยใต้ชื่อนิคม Amata City (Bien Hoa) โดยเป็น
กำรร่วมทุนระหว่ำงกลุ่มนักลงทุนไทยซึ่งประกอบด้วย บรษิัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน)  (“อมตะ 
คอร์ป”) เป็นผู้ถือหุ้นหลกัในสดัส่วนรอ้ยละ 55.30 และพนัธมติรทำงธุรกจิของ อมตะ คอร์ปรวมกนัในสดัส่วน
ร้อยละ 14.70 (“กลุ่มนักลงทุนไทย”) และ Sonadezi Corporation (“Sonadezi”) ในสดัส่วนร้อยละ 30.00 ทัง้นี้ 
Sonadezi เป็นรัฐวิสำหกิจซึ่งถูกจัดตัง้ขึ้นโดยมติของ People’s Committee of Dong Nai Province ทัง้นี้  
Sonadezi ประกอบธุรกจิหลกัคอืกำรลงทุนในธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัยใ์นจงัหวดัดองไน ประเทศเวยีดนำม 
รวมถงึกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรม และกำรพฒันำทีด่นิเพื่อทีอ่ยู่อำศยั นอกจำกนี้ Sonadezi ยงัมกีำรลงทุนใน
กำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำในจงัหวดัดองไน รวมถึงบรกิำรอื่นๆ เช่น กำรบรหิำรท่ำเรอื และกำรบรหิำร
จดักำรของเสยีเป็นตน้ 

ต่อมำ ACBH ไดม้กีำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้โดยมกีำรซือ้ขำยหุน้ระหว่ำง อมตะ คอรป์และกลุ่มนกัลงทุนไทย
บำงกลุ่ม และในปี 2552 ACBH ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 17,000,000 เหรยีญสหรฐั เป็น 20,400,000 เหรยีญ
สหรฐัเพื่อขยำยไปด ำเนินธุรกจิพฒันำที่ดนิเพื่อกำรพำณิชย์และที่อยู่อำศยัในบรเิวณพื้นที่ด้ำนหน้ำของนิคม
อุตสำหกรรม จงึเป็นผลให ้อมตะ คอรป์และบรษิทัย่อยซึง่ อมตะ คอรป์ ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน 
คอื บรษิัท อมตะ วอเตอร์ จ ำกดั (“อมตะ วอเตอร์”) และ Amata Asia Ltd. (“อมตะ เอเชยี”) (เดมิชื่อ Amata 
Hong Kong Ltd.) ถอืหุน้ทำงตรงและทำงออ้มใน ACBH รวมรอ้ยละ 62.88 และกลุ่มนกัลงทุนไทยจ ำนวน 9 รำย 
รวมกนัในสดัสว่นรอ้ยละ 7.22  

ในเดอืนกนัยำยนปี 2555 ACBH ไดท้ ำกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้โดย อมตะ คอรป์และบรษิทัย่อยและกลุ่ม
นักลงทุนไทยซึ่งถือหุ้นอยู่ใน ACBH รวมกนัร้อยละ 70.00 ได้ท ำกำรขำยหุ้นร้อยละ 69.99 ใน ACBH ให้แก่
บรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรช ำระรำคำดว้ยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ (Share Swap) จงึส่งผลใหบ้รษิทัฯ 
กลำยเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ ACBH โดยถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 69.99 และขณะเดยีวกนั อมตะ คอรป์ และบรษิทั
ย่อย และกลุ่มนกัลงทุนไทยนัน้กลำยเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ แทน นอกจำกนี้อมตะ คอรป์ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ทัง้หมด
ทีอ่มตะ วอเตอร ์ถอือยู่ในบรษิทัฯ ภำยหลังจำกกำรท ำ Share Swap ทัง้นี้ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งแลว้จงึมี
ผลให ้อมตะ คอรป์และอมตะ เอเชยี ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รวมรอ้ยละ 89.83 และกลุ่มนกัลงทุนไทยถอืหุน้รวมกนัใน
สดัสว่นรอ้ยละ 10.17 
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ทัง้นี้ เนื่องจำก อมตะ คอรป์ ไดเ้ลง็เหน็ถงึศกัยภำพกำรเตบิโตของธุรกจินิคมอุตสำหกรรมในประเทศเวยีดนำม 
อมตะ คอร์ป จงึมนีโยบำยที่จะน ำหุ้นสำมญัของบรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(Spin-off) เพื่อให้บรษิัทฯ สำมำรถหำแหล่งเงนิทุนเพื่อกำรขยำยธุรกจิได้ด้วยตนเอง และเป็นกำรลดภำระที่
จะตอ้งพึง่แหล่งเงนิทุนจำก อมตะ คอรป์ โดยไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของ อมตะ คอรป์ ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัของ อมตะ คอรป์ ครัง้ที ่7/2555 เมื่อวนัที ่26 ธนัวำคม 2555 แลว้ 

ในเดอืนมกรำคม 2556 อมตะ คอรป์ ไดม้มีตอินุมตัใิห้อมตะ เอเชยี ขำยหุน้ทีถ่อืในบรษิทัฯ จ ำนวนรอ้ยละ 1.50 
ในรำคำเท่ำกบัมลูค่ำทีต่รำไว ้ใหแ้ก่ กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนของอมตะ คอรป์บรษิทัฯ และ ACBH เพื่อ
เป็นกำรแรงจูงใจในกำรท ำงำน รวมถงึเป็นกำรสรำ้งควำมมสี่วนร่วมในกำรเป็นเจำ้ของท ำใหม้วีตัถุประสงคเ์ป็น
หนึ่งเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ อกีทัง้ยงัเป็นกำรรกัษำบุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถใหท้ ำงำนกบักลุ่มบรษิทัฯ ในระยะ
ยำวอกีดว้ย ทัง้นี้ภำยหลงักำรขำยหุน้ในครัง้นี้ มผีลให ้อมตะ คอรป์และอมตะ เอเชยี ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รวมรอ้ย
ละ 88.33 กลุ่มนกัลงทุนไทยถอืหุน้รวมกนัในสดัสว่นรอ้ยละ 10.17 และกลุ่มกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนของ
อมตะ คอรป์บรษิทัฯ และ ACBH ถอืหุน้รวมกนัในสดัสว่นรอ้ยละ 1.50 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธรุกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

ธนัวำคม 2537 ▪ ACBH จดทะ เบียนจัดตั ้งบริษัท ภำยใต้ชื่ อ  Joint Venture Corporation for the 
Development of Long Binh Modern Industrial Park ในรูปแบบของบริษัทร่วมทุน 
(Joint Venture Company) ตำมใบรบัรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ลงวนัที ่
31 ธนัวำคม 2537 โดย ACBH ไดร้บัอนุมตัใิหป้ระกอบธุรกจิพฒันำนิคมอุตสำหกรรม 
ในพืน้ที ่100 เฮกเตอร ์(ไม่รวมพืน้ทีส่ ำหรบัถนนและโครงสรำ้งพืน้ฐำนต่ำงๆ) 

กนัยำยน 2539 ▪ ACBH ได้ลงทุนใน Amata Power (Bien Hoa) Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำและรับซื้อไฟฟ้ำจำก Vietnam Electricity (EVN) เพื่อ
จ ำหน่ำยต่อใหแ้ก่โรงงำนอุตสำหกรรมในนิคม Amata City (Bien Hoa) 

พฤษภำคม 2550 ▪ ACBH จดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทใหม่ในรูปแบบของ Limited Liability Company เพื่อ
ประกอบกจิกำรภำยใตก้ฎหมำย Enterprise Law และ Investment Lawและไดท้ ำกำร
เปลีย่นชื่อเป็น Amata (Vietnam) Co., Ltd.  

▪ โครงกำร Amata City (Bien Hoa) ไดร้บัอนุมตัพิืน้ทีน่ิคมอุตสำหกรรมเพิม่เตมิส ำหรบั
โครงกำรระยะที ่1 และ 2 รวมพืน้ทีโ่ครงกำรทัง้สิน้เป็น 361.98 เฮกเตอร ์

สงิหำคม 2550 ▪ ACBH ได้รบัใบรบัรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ส ำหรบัโครงกำร Amata 
Commercial Complex โดยไดร้บัอนุมตัพิืน้ทีโ่ครงกำรทัง้หมด 19.07 เฮกเตอร ์ 

▪ ACBH เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 3,400,000 เหรียญสหรัฐรวมทัง้หมดเป็น 
20,400,000 เหรยีญสหรฐั 
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กุมภำพนัธ ์2551 ▪ โครงกำร Amata City (Bien Hoa) ไดร้บัอนุมตัพิืน้ทีน่ิคมอุตสำหกรรมเพิม่เตมิส ำหรบั
โครงกำรระยะที ่2 รวมพืน้ทีโ่ครงกำรทัง้สิน้เป็น 494.68 เฮกเตอร ์

เมษำยน 2552 ▪ ACBH แปลงสภำพเป็น Joint Stock Company และเปลีย่นชื่อเป็น Amata (Vietnam) 
Joint Stock Company  

กนัยำยน 2554 ▪ โครงกำร Amata City (Bien Hoa) ไดร้บัอนุมตัพิืน้ทีน่ิคมอุตสำหกรรมเพิม่เตมิส ำหรบั
โครงกำรระยะที ่3 รวมพืน้ทีโ่ครงกำรทัง้สิน้เป็น 513.01 เฮกเตอร ์

สงิหำคม 2555 ▪ จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัฯ) เมื่อวนัที ่30 สงิหำคม 
2555 ในรปูบรษิทัมหำชนจ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 15,000 บำท 

กนัยำยน 2555 ▪ ACBH ท ำกำรปรบัโครงสรำ้งผูถ้อืหุ้นโดยบรษิทัฯ เขำ้ซือ้หุน้เกอืบทัง้หมดจำก อมตะ 
คอรป์ และบรษิทัย่อย และกลุ่มนกัลงทุนไทย รวมรอ้ยละ 69.99 โดยช ำระรำคำเป็นหุน้
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  เพิ่มขึ้นเป็น 
384,315,000 บำท แบ่งเป็น 38,431,500 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

ธนัวำคม2555 ▪ บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกเดมิ 384,315,000 บำทเป็น 460,000,000 บำท พรอ้ม
กบัเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัจำกหุ้นละ 10.00 บำทเป็นหุ้นละ 0.50 
บำท เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนทัว่ไปและเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพื่อเสนอขำยต่อกรรมกำรและ
พนกังำนของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถงึเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดั 

▪ คณะกรรมกำรของ อมตะ คอรป์ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัของ อมตะ คอรป์ 
ครัง้ที ่7/2555 เมื่อวนัที ่26 ธนัวำคม 2555 มมีตอินุมตัใิหน้ ำหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เขำ้
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (Spin-off)  

มกรำคม 2556 ▪ คณะกรรมกำรของ อมตะ คอรป์ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัของ อมตะ คอรป์ 
ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 30 มกรำคม 2556 อนุมตัิให้บริษัทฯ ยกเลิกกำรจดัสรรหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 11,537,600 หุ้นเพื่อเสนอขำยต่อกรรมกำรและพนักงำนของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถงึเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดัและใหอ้มตะ เอเชยีขำยหุน้
ในอมตะ วเีอน็ จ ำนวน 11,537,600 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อก
และช ำระแล้ว มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ในรำคำหุ้นละ 0.50 บำท รวมมูลค่ำ
ทัง้สิ้น 5,768,800 บำท ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ซึ่งได้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนกังำนของอมตะ คอรป์บรษิทัฯ และ ACBH 
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พฤษจกิำยน 2557 ▪ บรษิทัฯ ลดทุนจดทะเบยีนเพื่อตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดจ้ ำหน่ำยของบรษิทัฯ ออกไปจำกเดมิ
ทุนจดทะเบียน 460,000,000 บำท เป็น 384,315,000 บำทและเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทอีกจ ำนวน 83,185,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 384,315,000 บำท 
เป็นจ ำนวน 467,500,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 935,000,000 
หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำทเพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นต่อ
ประชำชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 

▪ คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัของ อมตะ วเีอน็ ครัง้ที ่
4/2557 เมื่อวนัที ่11 พฤษจกิำยน 2558 อนุมตกิำรพจิำรณำอนุมตักิำรเขำ้ประมลูรำคำ 
(Bidding) เพื่อซือ้หุน้ของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company ซึง่เป็นบรษิทัจด
ทะเบยีนในประเทศเวยีดนำมจำกผูถ้อืหุน้ไดแ้ก่ Sonadezi 

พฤษภำคม 

2558 

▪ บรษิัทฯ ได้เขำ้ซื้อหุ้นของ Sonadezi ในสดัส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบยีนช ำระ
แล้วและด ำเนินกำรจดทะเบยีนกบัหน่วยงำนรำชกำรแล้วเสรจ็ในวนัที่ 30 มถุินำยน 
2558ซึ่งกำรท ำธุรกรรมครัง้นี้ท ำใหบ้รษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ใน ACBH ในสดัส่วน
รอ้ยละ 90 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ 

กรกฏำคม 

2558 

▪ Amata City Long Thanh Joint Stock Company จดทะเบียนจัดตัง้ขึ้นเมื่อวันที่ 10 
กรกฎำคม 2558 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1,213,305.2 ลำ้นด่งมลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10,000
ด่ง ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงบรษิัทฯ และ ACBH ในสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 35 
และร้อยละ 65 ตำมล ำดับ เพื่อพัฒนำโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมและโครงกำร            
พำณิชยกรรมภำยใต้ชื่อ Amata City Long Thanh และ Amata Service City Long 
Thanh ในเมอืง Long Thanh จงัหวดั Dong Nai 

ตุลำคม 2558 ▪ บรษิัทฯ ได้มมีติเพิม่ทุนใน Amata City Long Thanh Joint Stock Company เพื่อ
ลงทุนเพิม่เตมิในโครงกำร Amata Service City Long Thanh ในเมอืง Long Thanh 
จงัหวดั Dong Nai ดงักล่ำว ซึง่จะท ำใหทุ้นจดทะเบยีนภำยหลงักำรเพิม่ทุนเป็นจ ำนวน 
1,494,328.0 ลำ้นด่ง 

ธนัวำคม 2558 ▪ คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัหุ้นสำมญัของบริษัทฯ เป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 16 ธนัวำคม 
2558 

มนีำคม 2559 ▪ ACLT ไดร้บัใบรบัรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ส ำหรบัโครงกำรเซอรว์ซิซติี ้
(Service City Long Thanh) พืน้ที ่55.4 เฮกเตอร ์เมื่อวนัที ่28 มนีำคม 2559 
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พฤษภำคม 2559 ▪ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2559 เมื่อวนัที ่11 พฤษภำคม 2559 มมีตใิห้
บรษิทัฯ ยื่นขอใบอนุญำตกำรลงทุนโครงกำร อมตะ ซติี ้ฮำลอง (Amata City Halong) 
บนพืน้ที ่709 เฮกเตอร ์บรเิวณ Song Khoai จงัหวดั Quang Ninh 

กรกฎำคม 2559 ▪ บรษิทัฯ ไดร้บัใบรบัรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ส ำหรบัโครงกำรทำวน์ชฟิ 
(Township Long Thanh) พืน้ที ่753 เฮกเตอร ์เมื่อวนัที ่4 กรกฎำคม 2559 

กนัยำยน 2559 ▪ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่
1 กนัยำยน 2559 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 204,000 ลำ้นด่งมลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10,000 ด่ง 
โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 เพื่อพฒันำโครงกำรพำณิชยกรรมและทีอ่ยู่อำศยั ใน
เมอืง Long Thanh จงัหวดั Dong Nai 

พฤศจกิำยน 2559 ▪ ACLT ไดร้บัใบรบัรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ส ำหรบัโครงกำรเซอรว์ซิซติี ้
(Service City Long Thanh) พืน้ที ่51.9 เฮกเตอร ์เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิำยน 2559 

ธนัวำคม 2559 ▪ Amata (Vietnam) Joint Stock Company เปลีย่นชื่อเป็น Amata City Bien Hoa Joint 
Stock Company 

สงิหำคม 2560 ▪ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 มีมติอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
Amata Township Long Thanh Joint Stock Company จำก 204,000 ล้ำนด่ง เป็น 
335,660 ลำ้นด่ง 

มนีำคม 2561 ▪ บริษัทฯ ได้รับใบรับรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ส ำหรับโครงกำรนิคม
อุตสำหกรรมที่เมอืง Halong จงัหวดั Quang Ninh พื้นที่ 714 เฮกเตอร์ เมื่อวนัที่ 29 
มนีำคม 2561 

พฤษภำคม 2561 ▪ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภำคม 2561 มีมติ
รบัทรำบกำรจดัตัง้ Amata City Halong Joint Stock Company ซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้
ขึน้เมื่อวนัที ่18 เมษำยน 2561 อนุมตักิำรช ำระทุนเริม่แรก 20,000 ลำ้นด่ง และอนุมตัิ
เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 567,500 ลำ้นด่ง 

 

1.4 โครงสรา้งการถือหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ ปัจจุบนั สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
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1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

อมตะ คอรป์ 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน อมตะ วเีอน็ โดยอมตะ คอร์ป และบรษิัทย่อยของอมตะ คอร์ป (นอกเหนือจำกบรษิัทฯ) 
ปัจจุบนัประกอบธุรกจิกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมในประเทศไทยและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง ทัง้นี้ หำกในอนำคต
กลุ่มอมตะจะมกีำรขยำยธุรกจิไปยงัประเทศอื่นนอกเหนือจำกประเทศเวยีดนำม อมตะ คอรป์ และ/หรอืบรษิทั
ย่อยของอมตะ คอร์ป (นอกเหนือจำกบริษัทฯ) จะเป็นผู้เข้ำไปลงทุน โดยอมตะ คอร์ปไม่มีนโยบำยเข้ำไป
ประกอบธุรกจิแขง่ขนัในประเทศเวยีดนำม ดว้ยตวัเอง หรอื โดยบรษิทัย่อยอื่น 

อมตะ วีเอน็ 

เป็นบรษิทัย่อยของ อมตะคอรป์ ซึง่ประกอบธุรกจิกำรลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดย ณ ปัจจุบนั
บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรลงทุนในบรษิทัทีม่โีครงกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมและโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์
ในประเทศเวยีดนำม โดยมไิดจ้ ำกดัอยู่ในจงัหวดัใดจงัหวดัหนึ่ง ทัง้นี้ ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯ ไม่มนีโยบำยกำรลงทนุ
ในบรษิัทที่มโีครงกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมและโครงกำรพัฒนำอสงัหำรมิทรพัยน์อกเหนือจำกในประเทศ
เวยีดนำมแต่อย่ำงใด 

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

เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ซึง่ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ และ Sonadezi ซึง่เป็นรฐัวสิำหกจิของจงัหวดัดองไนทีมุ่่งเน้น
กำรลงทุนในโครงกำรพัฒนำอสงัหำริมทรัพย์และนิคมอุตสำหกรรมในจังหวดัดองไนเป็นหลัก ในสดัส่วน 
89.99% และ 10% ตำมล ำดบัโดย ณ ปัจจุบนั ACBH จงึมนีโยบำยทีจ่ะด ำเนินธุรกจิกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรม
และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมในเมอืง Bien Hoa จงัหวดั Dong Nai เป็นหลกั ซึง่รวมถงึ
โครงกำร Amata City (Bien Hoa) และ Amata Commercial Complex ปัจจุบนั และรวมถงึสว่นขยำยในอนำคต 

36.6% 

Amata City Halong 

100% 
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Amata City Long Thanh Joint Stock Company (“ACLT”) 

เป็นบรษิยั่อยของบรษิทัฯ โดยเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงบรษิทัฯ และ ACBH ซึง่จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
พฒันำโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมภำยใตช้ื่อ Amata City Long Thanh ในเมอืง Long Thanh จงัหวดั Dong Nai 
บนพื้นที่ประมำณ 410 เฮกเตอร์ หรอื 2,562.5 ไร่ และโครงกำรพำณิชยกรรมภำยใต้ชื่อ Amata Service City 
Long Thanh ในเมือง Long Thanh จงัหวดัดองไนบนพื้นที่ประมำณ 107 เฮกเตอร์ หรือ 668.8 ไร่ ทัง้นี้ ใน
ปัจจุบนัโครงกำรทัง้สองอยู่ในระหว่ำงกระบวนกำรเวนคนืทีด่นิจำกรฐับำลและพฒันำสำธำรณูปโภค 

Amata Township Long Thanh Joint Stock Company (“ATLT”) 

เป็นบรษิัย่อยของบรษิทัฯ โดยบรษิัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำ
โครงกำรทีอ่ยู่อำศยัและพำณิชยกรรมภำยใต้ชื่อ Amata Township Long Thanh ในเมอืง Long Thanh จงัหวดั 
Dong Nai บนพื้นที่ประมำณ 410 เฮกเตอร์ หรือ 2,562.5 ไร่ ทัง้นี้ ในปัจจุบนัโครงกำรทัง้สองอยู่ในระหว่ำง
กระบวนกำรเวนคนืทีด่นิจำกรฐับำลและพฒันำสำธำรณูปโภค 

 

Amata City Halong Joint Stock Company (“ACHL”) 

เป็นบรษิัย่อยของบรษิทัฯ โดยบรษิัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำ
โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมภำยใต้ชื่อ Amata City Halong ในเมือง Halong จังหวัด Quang Ninh บนพื้นที่
ประมำณ 714 เฮกเตอร ์หรอื 4,462.5 ไร่ ทัง้นี้ ในปัจจุบนัโครงกำรทัง้สองอยู่ในระหว่ำงกระบวนกำรเวนคนืทีด่นิ
จำกรฐับำล 

การพิจารณาขนาดของบริษทัในการขออนุญาตเข้าจดทะเบียนในลกัษณะ Holding Company 

เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจกำรลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ดังนัน้ บริษัทฯ จ ำเป็นต้อง
พจิำรณำคุณสมบตัติำมเกณฑก์ำรออกและเสนอขำยหุน้ใหม่ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 
28/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ ลงวนัที ่15 ธนัวำคม พ.ศ. 2551 และ
ประกำศส ำนกังำน ก.ล.ต. ที ่ส.จ. 20/2555 เรื่อง กำรพจิำรณำขนำดของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วกบักำรอนุญำตให้
บรษิัทที่ประกอบธุรกจิโดยกำรถือหุ้นในบรษิัทอื่น (Holding Company) เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 27 
สงิหำคม 2555 รวมทัง้ที่ได้มกีำรแก้ไขเพิม่เติม (รวมเรยีกว่ำ “ประกำศ Holding Company”) ซึ่งก ำหนดให้
บรษิทัทีจ่ะเขำ้จดทะเบยีนในลกัษณะ Holding Company มคีุณสมบตัติำมประกำศ Holding Company ซึง่เมื่อ
ค ำนวณแลว้ บรษิทัฯ มคีุณสมบตัติำมประกำศทุกประกำร โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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หมำยเหตุ: ค ำนวณจำกงบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 โดยเงนิลงทุนในบรษิทัอื่น คอื เงนิลงทุนใน Amata 
Power (Bien Hoa) Ltd. (71.8 ลำ้นบำท) 

  

 
ข้อก าหนดตาม
ประกาศ Holding 

Company 

คณุสมบติัของ
บริษทัฯ 

ขนาดบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัเปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทัฯ 

 (สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ หกั เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและบรษิทัอื่น) 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

>รอ้ยละ 25.0 รอ้ยละ 98.9 

ขนาดบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกัเปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทัฯ 

(สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ หกั เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น) 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

>รอ้ยละ 75.0 รอ้ยละ 98.9 

ขนาดบรษิทัอืน่เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษิทัฯ 

(เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น) 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

<รอ้ยละ 25.0 รอ้ยละ 1.1 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิกำรลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยมธีุรกจิหลกัคอื กำรพฒันำเมอืงอุตสำหกรรมใน
ประเทศเวยีดนำมและธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ือง ซึง่ปัจจุบนั ด ำเนินธุรกจิโดยบรษิทัย่อย 4 บรษิทั คอื ACBH ACLT ATLT และ 
ACHL  

Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 

ACBH ประกอบธุรกจิพฒันำนิคมอุตสำหกรรมและธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองในประเทศเวยีดนำม โดย ACBH เป็นผูพ้ฒันำทีด่นิ
พรอ้มทัง้โครงสรำ้งพืน้ฐำนและระบบสำธำรณูปโภค รวมทัง้สิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพื่อใหบ้รกิำรแก่ผูป้ระกอบกำรที่เขำ้
มำลงทุนตัง้โรงงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH นอกจำกนี้ ACBH ยงัมกีำรประกอบธุรกจิกำรพฒันำทีด่นิเพื่อ
จดัสรรใหแ้ก่โครงกำรพำณิชยกรรมและโครงกำรทีอ่ยู่อำศยัในเขตบรเิวณนิคมอุตสำหกรรมเพื่อเกือ้หนุนกบัธุรกจินิคม
อุตสำหกรรมของบรษิทั และเพื่อยกระดบันิคมอุตสำหกรรมของบรษิทัใหเ้ป็นเมอืงทีส่มบรูณ์แบบตำมแนวคดิ “Perfect  
City” 

ปัจจุบนั บรษิทัฯ มนีิคมอุตสำหกรรมทีเ่ริม่ด ำเนินกำรเพยีงแห่งเดยีว คอื นิคม Amata City (Bien Hoa) ซึง่ไดเ้ริม่จดัตัง้
ขึน้เมื่อวนัที่ 31 ธนัวำคม 2537 โดย Amata City (Bien Hoa) มพีื้นที่รวมของโครงกำรที่ได้รบักำรจดัสรรจำกรฐับำล
ทัง้หมดประมำณ 700 เฮกแตร ์หรอื 4,375 ไร่ ตัง้อยู่ใกลส้ีแ่ยกทำงหลวงสำย 1 และสำย 15 ต ำบลลองบนิห ์เมอืง Bien 
Hoa จงัหวดัดองไน ประเทศเวยีดนำม ทัง้นี้ Amata City (Bien Hoa) ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีม่คีวำมเหมำะสมต่อกำรตัง้โรงงำน
อุตสำหกรรมอย่ำงมำกเนื่องจำกอยู่ในใจกลำงเขตเศรษฐกจิกำรคำ้ของภำคใต้ของประเทศเวยีดนำม และมเีครอืข่ำย
คมนำคมขนส่งทำงบกที่เชื่อมต่อกบัถนนสำยส ำคญัอื่นๆ ของประเทศ รวมทัง้ตัง้อยู่ใกล้เคยีงกบัท่ำเรอืน ้ำลกึทีส่ ำคญั
ของประเทศ อำท ิท่ำเรอืไซ่ง่อน ท่ำเรอื Cai Mep และท่ำเรอื Vung Tau  เป็นต้น อกีทัง้ตัง้อยู่ใกล้กบัสนำมบนิ Tan 
Son Nhat International Airport ซึ่งเป็นสนำมบนินำนำชำติทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศในขณะนี้ นอกจำกนี้ Amata City 
(Bien Hoa) ยงัตัง้อยู่ในบรเิวณใกล้เคยีงกบันครโฮจมินิหซ์ึง่เป็นเมอืงเศรษฐกจิทีส่ ำคญัทีสุ่ดของประเทศและเมอืง Bien 
Hoa ซึง่เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัดองไน โดยมรีะยะห่ำงจำกเมอืงดงักล่ำวเพยีงประมำณ 30 กโิลเมตรและ 5 กโิลเมตร
ตำมล ำดบั โดยสถำนทีต่ัง้ถอืของ Amata City (Bien Hoa) ยงัถือเป็นปัจจยัซึ่งเอือ้ต่อกำรหำแรงงำนทีม่คีุณภำพและ
พนกังำนทีม่กีำรทกัษะขัน้สงูอกีดว้ย 
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แผนท่ีประเทศเวียดนาม ต าแหน่ง Amata City (Bien Hoa) 
 

 

ระยะห่างระหวา่ง Amata City (Bien Hoa) และสถานท่ีส าคญั 

นอกจำกจุดเด่นในด้ำนที่ตัง้แล้ว Amata City (Bien Hoa) ยงัมจีุดเด่นที่ส ำคญัคอืเป็นนิคมอุตสำหกรรมที่มคีุณภำพ
ระดบัสงูทัง้ในสว่นโครงสรำ้งพืน้ฐำนและระบบสำธำรณูปโภค แหล่งพลงังำนและน ้ำทีม่คีวำมมัน่คงสงู สภำพแวดลอ้มที่
มคีุณภำพ รวมถงึกำรบรกิำรทีไ่ดม้ำตรฐำนสำกล  

Amata City (Bien Hoa)  ไดร้บักำรจดัสรรพืน้ทีท่ ัง้หมดประมำณ 700.0 เฮกแตร ์หรอื 4,375 ไร่ ส ำหรบัพฒันำโครงกำร 
ซึง่ประกอบดว้ยพืน้ทีใ่นเขตนิคมอุตสำหกรรม และพืน้ทีใ่นเขตพำณิชยกรรมและทีอ่ยู่อำศยัภำยใตช้ื่อโครงกำร Amata 
Commercial Complex โดยในแต่ละพืน้ทีจ่ะมกีำรจดัสรรทีด่นิบำงสว่นส ำหรบัระบบสำธำรณูปโภคและพืน้ทีส่เีขยีว ทัง้นี้ 
ส ำหรบัพืน้ทีใ่นกำรประกอบธุรกจิดงักล่ำว ACBH จะท ำกำรเช่ำทีด่นิจำกหน่วยงำนรฐัของจงัหวดัดองไนเป็นระยะเวลำ 
50 ปี เพื่อทยอยน ำมำพฒันำโครงกำรเป็นระยะๆ โดยแบ่งเป็นพืน้ทีใ่นเขตนิคมอุตสำหกรรม ซึง่มกีำรใหบ้รกิำรใหเ้ช่ำ
ทีด่นิทีพ่ฒันำแลว้เสรจ็ระยะยำวเพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมเขำ้มำลงทุนสรำ้งโรงงำน นอกจำกนี้ ACBH 
ยงัมีกำรพฒันำโรงงำนส ำเร็จรูปเพื่อให้เช่ำส ำหรบัผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรควำมรวดเร็วและสะดวกสบำย หรือไม่
ต้องกำรใชเ้งนิลงทุนทีส่งูในกำรลงทุนในทีด่นิและโรงงำนในระยะแรก และพืน้ทีใ่นเขตพำณิชยกรรมและทีอ่ยู่อำศยั ซึง่
ACBH มแีผนทีจ่ะใหบ้รกิำรใหเ้ช่ำทีด่นิระยะยำวทีพ่ฒันำแลว้แก่ผูป้ระกอบกำรเพื่อพฒันำเป็นโครงกำรทีอ่ยู่อำศยั และ
โครงกำรพำณิชยกรรมต่ำงๆ อำทิเช่น ร้ำนค้ำ โชว์รูมรถยนต์ โรงแรม อำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ ตลอดจน โรงเรยีน 
โรงพยำบำล/คลนิิก และศูนยก์ฬีำและนนัทนำกำร เป็นต้น นอกจำกนี้ ACBH ยงัไดม้กีำรก่อสรำ้งอำคำรส ำนกังำนสงู 5 
ชัน้ เพื่อใหเ้ช่ำในเขตดงักล่ำวอกีดว้ย  

 

 
นิคมอตุสาหกรรม Amata City (Bien Hoa) 
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แผนผงัโครงการ (Master Plan) 
 

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

ACLT และ ATLT เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถูกจดัตัง้ขึ้นเพื่อพฒันำโครงกำรเมืองอุตสำหกรรมในเมือง Long 
Thanh จงัหวดั Dong Nai ประกอบไปดว้ยโครงกำรทัง้หมด 3 โครงกำร ไดแ้ก่ โครงกำรนิคมอุตสำหกรรม Hitech พืน้ที ่
410 เฮกแตร์ และ โครงกำรเซอร์วิซซิตี้ (Service City) พื้นที่ 107 เฮกแตร์ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ ACLT และ 
โครงกำรพืน้ทีพ่ำณิชยกรรมและทีอ่ยู่อำศยัพืน้ที ่753 เฮกแตร ์ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ ATLT ทัง้นี้ทีต่ ัง้ของโครงกำร
ทัง้สำมอยู่ในพื้นที่ที่มคีวำมเหมำะสมต่อกำรเมืองอุตสำหกรรมเนื่องจำกพื้นที่ในเขตเมอืง เช่น Bien Hoa เริม่มกีำร
พฒันำและพืน้ทีส่ ำหรบัอุตสำหกรรมเริม่มน้ีอย ท ำให้พืน้ทีส่ ำหรบัอุตสำหกรรมต้องมกีำรขยำยออกห่ำงจำกเขตเมอืง
เดมิ แต่เป็นพื้นที่ที่เริม่มกีำรพฒันำเครอืข่ำยคมนำคมขนส่งทำงบกที่เชื่อมต่อกบัถนนสำยส ำคญัอื่นๆ ของประเทศ 
รวมทัง้ตัง้อยู่ใกลเ้คยีงกบัท่ำเรอืน ้ำลกึทีส่ ำคญัของประเทศ อำท ิท่ำเรอืไซ่ง่อน ท่ำเรอื Cai Mep และท่ำเรอื Vung Tau  
เป็นต้น อกีทัง้ตัง้อยู่โครงกำรสนำมใกลก้บัสนำมบนินำนำชำติแห่งใหม่ นอกจำกนี้ยงัตัง้อยู่ไม่ใกลน้ครโฮจมินิหซ์ึง่เป็น
เมอืงเศรษฐกจิทีส่ ำคญัทีสุ่ดของประเทศและเมอืง Bien Hoa ซึง่เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัดองไน โดยมรีะยะห่ำงจำก
ทัง้สองเมอืงดงักล่ำวเพยีงประมำณ 20 กโิลเมตร   

 
ระยะห่างระหวา่ง Amata City Long Thanh / Amata Township Long Thanh และสถานท่ีส าคญั 
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แผนผงัโครงการ (Master Plan) 

Amata City Halong Joint Stock Company 

ACHL เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ทีถู่กจดัตัง้ขึน้เพื่อพฒันำโครงกำรเมอืงอุตสำหกรรมในเมอืง Halong จงัหวดั Quang 
Ninh โดยโครงกำรแรกทีไ่ดร้บัใบอนุญำตกำรลงทุน (Investment Certificate) ไดแ้ก่ โครงกำรนิคมอุตสำหกรรม พืน้ที ่
714 เฮกแตร ์ทัง้นี้พื้นทีข่องโครงกำรมคีวำมเหมำะสมและเอื้อกบักำรพฒันำเมอืงอุตสำหกรรม เนื่องจำกมโีครงสรำ้ง
พืน้ฐำนส ำหรบักำรคมนำคมขนส่งไม่ว่ำ ทำงด่วนสำย Halong-Haiphong ท่ำเรอืน ้ำลกึ Lach Huyen สนำมบนิ Cat Bi 
International Airport เป็นต้น นอกจำกนี้ยงัห่ำงจำกฮำนอยเพยีงประมำณ 117 กโิลเมตรและห่ำงจำกชำยแดนประเทศ
จนีประมำณ 190 กโิลเมตรเท่ำนัน้   

 
ระยะห่างระหวา่ง Amata City Halong และสถานท่ีส าคญั 
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โครงสรา้งรายได้ของบริษทัฯ 

เนื่องจำกบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิกำรลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบนับรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำก ACBH
เพยีงบรษิทัเดยีว โดยบรษิทัฯ เองไม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกจิอื่น ดงันัน้ โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิทัฯ จงึสำมำรถ
พจิำรณำไดจ้ำกโครงสรำ้งรำยไดข้อง ACBH เป็นหลกั 

โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

  
  

ส าหรบัรอบปีส้ินสดุวนัท่ี                                                                           
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้       
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์/1 355.62 39.2 642.31 54.9 608.12 52.0 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร /2 470.36 51.9 454.66 38.8 448.49 38.3 
ก ำไรจำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - - 41.64 3.6 74.28 6.3 
ดอกเบีย้รบั  22.38 2.5 13.24 1.1 14.44 1.2 
รำยไดอ้ื่น 58.07 6.4 19.09 1.6 25.21 2.2 
รายได้รวม 906.43 100.0 1,170.94 100.0 1,170.53 100.0 
หมำยเหตุ:  /1 รวมรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำทีด่นิระยะยำวในเขตอุตสำหกรรมและกำรใหเ้ชำ่ทีด่นิระยะยำวในเขตพำณชิยกรรมและทีอ่ยูอ่ำศยั 
 /2 รวมรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำโรงงำนส ำเรจ็รปู กำรใหบ้รกิำรเช่ำอำคำรส ำนกังำน และกำรใหบ้รกิำรสำธำรณูปโภค 
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2.1  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

กำรประกอบธุรกจิของ ACBH สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 5 ธุรกจิหลกั ดงันี้  

1. กำรใหเ้ช่ำทีด่นิระยะยำวในเขตนิคมอุตสำหกรรม 

2. กำรใหบ้รกิำรเช่ำโรงงำนส ำเรจ็รปู (Ready Built Factories) 

3. กำรใหเ้ช่ำทีด่นิระยะยำวในเขตพำณิชยกรรมและทีอ่ยู่อำศยั 

4. กำรใหบ้รกิำรเช่ำอำคำรส ำนกังำน 

5. กำรใหบ้รกิำรสำธำรณูปโภค 

จำกพืน้ทีท่ีไ่ดร้บักำรจดัสรรทัง้หมดของโครงกำรประมำณ 700.0 เฮกแตร ์หรอื 4,375 ไร่ นัน้ ACBH ไดร้บักำร
อนุมตั ิInvestment Certificate จำก Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) แลว้บนพืน้ที ่532 เฮกแตร ์
หรือ 3,325 ไร่ โดยได้ก ำหนดเป็นพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม 513.0 เฮกแตร์ หรือ 3,206 ไร่ และพื้นที่ส ำหรับ
โครงกำรพำณิชยกรรม ภำยใตโ้ครงกำร Amata Commercial Complex 19.1 เฮกแตร ์หรอื 119 ไร่  

ทัง้นี้พื้นที่อกีประมำณ 27 เฮกแตร์ หรอืประมำณ 169 ไร่ นัน้ ACBH อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรขออนุมตักิำร
ประกอบธุรกจิในโครงกำรเพิม่เตมิ คำดกำรณ์ว่ำจะไดร้บัใบอนุญำตในปี 2562 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ส ำหรบัพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมทัง้หมดประมำณ 513 เฮกแตร์ หรอื 3,206 ไร่ ซึ่ง
ประกอบดว้ย โครงกำรระยะที ่1 2A 2B 2D 2E และ 3A นัน้ ACBH มกีำรลงนำมเช่ำทีด่นิกบัหน่วยงำนรฐัของ
จงัหวดัดองไนเพื่อพฒันำโครงกำรแลว้ทัง้หมด 

ส ำหรบักระบวนกำรอนุมตัแิละจดัสรรทีด่นินัน้ ACBH ไดร้บักำรอนุมตัแิละจดัสรรทีด่นิจำก Dong Nai Industrial 
Zone Authority (DIZA) ในแต่ละระยะโครงกำรตำมพืน้ทีท่ี ่DIZA ก ำหนด ทัง้นี้ภำยหลงัACBHไดร้บักำรจดัสรร
ทีแ่ลว้นัน้ หน่วยงำนรฐัจะเป็นผูด้ ำเนินกระบวนกำรเวนคนืทีด่นิจำกกำรทีม่ผีูบุ้กรุกเขำ้มำอำศยัอยู่ในพืน้ที ่โดย
ภำยหลงักระบวนกำรเวนคนืทีด่นิแลว้เสรจ็ ACBH จงึเขำ้ท ำสญัญำเช่ำทีด่นิจำกหน่วยงำนรฐัทีเ่กีย่วขอ้งส ำหรบั
พืน้ทีส่ว่นดงักล่ำว อย่ำงไรกด็ ีพืน้ทีต่ำมที่ ACBH ไดร้บักำรจดัสรรอำจมคีวำมแตกต่ำงจำกพืน้ทีต่ำมสญัญำเช่ำ
ซึ่งเกิดขึ้นจำกในบำงกรณีพื้นที่ตำมที่ได้จำกกำรวดัตำมขอบเขตที่ดินจริงอำจมคีวำมแตกต่ำงจำกที่ร ะบุใน
สญัญำ หรือในบำงกรณีหน่วยงำนรฐัอำจยงัไม่สำมำรถเวนคืนที่ดินได้ทัง้หมด ทัง้นี้ หำกเกิดกรณีดงักล่ำว 
ACBH ก ำลงัจะเจรจำกบัหน่วยงำนรฐัเพื่อปรบัตวัเลขพืน้ทีต่ำมสญัญำเช่ำใหเ้ป็นไปตำมพืน้ทีจ่รงิที่ ACBH ไดร้บั 

2.1.1  การให้เช่าท่ีดินระยะยาวในเขตนิคมอตุสาหกรรม 

ACBH ประกอบธุรกจิหลกัคอืกำรพฒันำทีด่นิในเขตนิคมอุตสำหกรรมของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้โครงสรำ้งพืน้ฐำน
และระบบสำธำรณูปโภค เพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรโรงงำนเช่ำทีด่นิระยะยำวและด ำเนินกำรลงทุนก่อสรำ้งโรงงำนบน
ทีด่นิผนืดงักล่ำวดว้ยตนเอง ทัง้นี้ เนื่องจำกระยะเวลำประกอบโครงกำรแต่ละระยะของ ACBH นัน้อยู่ที ่50 ปี 
นับตัง้แต่วนัที่ได้รบัอนุมตัิพืน้ที่ส ำหรบัโครงกำรระยะนัน้ๆ กอปรกบัที่ดนิในกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมของ
ACBH นัน้เป็นทีด่นิทีเ่ช่ำมำจำกหน่วยงำนรฐัของจงัหวดัดองไนเป็นระยะเวลำ 50 ปี ACBH จงึไม่สำมำรถขำย
ทีด่นิใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรโรงงำนได ้แต่เป็นลกัษณะกำรใหเ้ช่ำระยะยำวโดยมกีำรช ำระค่ำเช่ำในครำวเดยีว ทัง้นี้



บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำ 17 

ระยะเวลำของสญัญำเช่ำที่ดินกับผู้ประกอบกำรโรงงำนนัน้ จะก ำหนดให้สิ้นสุดในปีเดียวกับ ปีที่อำยุของ
ใบอนุญำตกำรลงทุนหรอื Investment Certificate ของพืน้ทีน่ัน้ๆ สิน้สดุลง 

รำยละเอยีดของพืน้ทีโ่ครงกำรนิคม Amata Ciy (Bien Hoa) ของ ACBH ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 สำมำรถ
สรุปไดด้งันี้ 

 

ส ำหรบัพื้นที่เพื่อกำรใหเ้ช่ำ ACBH ได้แบ่งขำยใหบุ้คคลภำยนอกเป็นพื้นที่เท่ำกบั 318 เฮกแตร ์และจดัสรรเพื่อสรำ้ง

โรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ 23 เฮกแตร ์คดิเป็นรอ้ยละ 92.7 และรอ้ยละ 6.7 ของพืน้ทีใ่หเ้ช่ำทัง้หมด ตำมล ำดบั นอกจำกนี้

ยังมีพื้นที่ที่ถูกจองแล้วโดยลูกค้ำอีกจ ำนวน 2 เฮกแตร์ ส่งผลให้ปัจจุบันไม่มีพื้นที่คงเหลือส ำหรับกำรขำย โดย

รำยละเอยีดตำมตำรำงดำ้นล่ำง 

2.1.2  การให้บริการเช่าโรงงานส าเรจ็รปู (Ready Built Factories) 

นอกเหนือจำกกำรใหเ้ช่ำทีด่นิระยะยำวแก่ผูป้ระกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมเพื่อเขำ้มำลงทุนสรำ้งโรงงำนเอง
แลว้ ACBH ยงัมกีำรพฒันำโรงงำนส ำเรจ็รปูเพื่อใหเ้ช่ำ เป็นทำงเลอืกใหแ้ก่ลกูคำ้ของ ACBH โดย ACBH ไดจ้ดั
ใหม้กีำรสรำ้งโรงงำนมำตรฐำนทีม่คีุณภำพระดบัสำกลเพื่อใหเ้ช่ำบนพืน้ทีน่ิคมอุตสำหกรรมของ ACBH เพื่อเป็น
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรที่จะเข้ำมำตัง้ฐำนกำรผลิตและต้องกำรทำงเลือกที่มีควำม
ยดืหยุ่น คล่องตวั รวมถงึมคีวำมรวดเรว็และสะดวกสบำย หรอืผูป้ระกอบกำรทีไ่ม่ต้องกำรใชเ้งนิลงทุนที่สูงใน
กำรลงทุนในทีด่นิและโรงงำนในระยะแรก และเป็นลดควำมเสีย่งจำกควำมไม่แน่นอนต่ำงๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้ ลูกคำ้
ในกลุ่มนี้ของ ACBH ประกอบด้วยผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนขนำดเล็กถึงกลำงที่ยังต้องกำรคุณภำพของ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภคที่ได้มำตรฐำน รวมทัง้ผู้ประกอบกจิกำรจำกต่ำงชำติซึ่งอยู่ในช่วง
ทดลองตลำด ทีต่อ้งกำรจ ำกดัควำมเสีย่งในกำรลงทุน เป็นตน้ 

นอกจำกจะเป็นกำรน ำเสนอทำงเลอืกในกำรลงทุนแก่ลูกคำ้ของ ACBH แลว้ กำรใหบ้รกิำรเช่ำโรงงำนส ำเรจ็รปู
ยงัเป็นกำรเพิม่รำยได้และกระแสเงนิสดที่ต่อเนื่องและมัน่คง (Recurring Income) ให้แก่ ACBH อกีทำงหนึ่ง
นอกเหนือจำกรำยได้และกระแสเงนิสดหลกัของ ACBH ที่มำจำกกำรให้เช่ำที่ดนิซึ่งจะรบัรู้ในแต่ละปีที่มกีำร

หน่วย: เฮกแตร ์

พืน้ท่ีตามสญัญา
เช่าท่ีดินจาก

รฐับาล 
(1) 

พืน้ท่ีส าหรบัระบบ
สาธารณูปโภคและ

พืน้ท่ีสีเขียว 
(2) 

พืน้ท่ีเพ่ือการให้
เช่า 
(1)-(2) 

โครงกำรทีพ่ฒันำแล้วเสรจ็ 513.0 170.0 343.0 
รวมทัง้หมด 513.0 170.0 343.0 

 เฮกแตร ์ รอ้ยละ 
พืน้ทีเ่พื่อกำรใหเ้ช่ำระยะยำว  343 100.0 
พืน้ทีท่ีใ่หเ้ช่ำระยะยำวแลว้แก่บคุคลภำยนอก 318   92.7  
พืน้ทีส่ ำหรบัโรงงำนส ำเรจ็รปูใหเ้ช่ำ 23  6.7  
พืน้ทีท่ีม่กีำรจอง 2  0.6  
พืน้ท่ีคงเหลือให้เช่าระยะยาว - 0.0 
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ปล่อยเช่ำ นอกจำกนี้ กำรใหบ้รกิำรเช่ำโรงงำนส ำเรจ็รูปยงัเป็นกลยุทธเ์พื่อกำรบรหิำรจดักำรทีด่นิของ  ACBH 
โดย ACBH สำมำรถน ำที่ดินที่อำจมีขนำด รูปร่ำง หรือต ำแหน่งที่ไม่เอื้ออ ำนวยนักมำพฒันำเป็นโรงงำน
ส ำเรจ็รปูและสำมำรถใหเ้ช่ำแก่ลกูคำ้ของ ACBH ในกลุ่มทีไ่ม่ตอ้งกำรทีด่นิทีข่นำดใหญ่ 

 

ACBH มนีโยบำยกำรพฒันำโรงงำนส ำเรจ็รูปโดยค ำนึงถงึอุปสงคแ์ละอุปทำน โดยเมื่อโรงงำนส ำเรจ็รูปของ  ACBH มี
กำรเช่ำเตม็แลว้ ACBH จะมกีำรสรำ้งโรงงำนส ำเรจ็รูปเพิม่เตมิอกีครำวละประมำณ 3-6 โรงเพื่อรองรบัควำมต้องกำร
ของลกูคำ้รำยใหม่ในอนำคต 

 
 
 
 
 

ตวัอยา่งลูกค้าในโรงงานส าเรจ็รปูให้เช่า  ของ ACBH 

2.1.3  การให้เช่าท่ีดินในเขตพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศยั  

ACBH ไดร้บัอนุมตัจิำก People’s Committee of Dong Nai Province ในปี 2550 ใหด้ ำเนินกำรพฒันำทีด่นิเพื่อ
จดัสรรใหแ้ก่โครงกำรพำณิชยกรรมและโครงกำรทีอ่ยูอ่ำศยั ในพืน้ที ่19.1 เฮกแตร ์โดยมรีะยะเวลำในกำรด ำเนิน
โครงกำร 50 ปี สิน้สดุวนัที ่21 สงิหำคม 2600  

ACBH ด ำเนินโครงกำรนี้ภำยใต้ชื่อโครงกำรว่ำ Amata Commercial Complex โดยทีด่นิที่ACBH ไดจ้ดัสรรไว้
ส ำหรบัเขตพำณิชยกรรมและทีอ่ยู่อำศยันัน้ อยู่บรเิวณทำงเขำ้นิคม Amata City (Bien Hoa) โดยอยู่ตดิกบัถนน
ทำงหลวงหมำยเลข 1 นอกจำกนี้ โครงกำร Amata Commercial Complex ยังอยู่ในเมือง Bien Hoa  ซึ่งมี
ประชำกรกว่ำ 1,000,000 คน และอยู่ห่ำงจำกใจกลำงเมอืง Bien Hoa เพยีง 5 กโิลเมตร จงึเป็นท ำเลทีเ่หมำะ
อย่ำงยิง่ส ำหรบัประกอบโครงกำรพำณิชยกรรมและทีอ่ยู่อำศยั 

ACBH ไดร้เิริม่พฒันำโครงกำร Amata Commercial Complex ขึน้มำเพื่อเกือ้หนุนธุรกจินิคมอุตสำหกรรมของ
ACBH โดยมจีุดประสงค์เพื่อยกระดบันิคมอุตสำหกรรมของ ACBH ให้เป็นเมอืงที่สมบูรณ์แบบตำมแนวคิด 

 
จ านวน 
(ยนิูต) 

พืน้ท่ีทัง้หมด 
(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอยรวมใน
โรงงาน (ตารางเมตร) 

โรงงานส าเรจ็รปูท่ีท าการขายไปแล้ว  25  130,522   61,878  
โรงงานส าเรจ็รปูให้เช่าท่ีสร้างเสรจ็แล้ว    
   มกีำรเช่ำแลว้ 63  221, 831  128,295 
   จอง  0  0   0  
   วำ่ง 3 7,726 4,151 

รวม 66  229,557 132,445 
จ านวนโรงงานส าเรจ็รปูทัง้หมด 91   
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“Perfect Smart City” ทัง้นี้ โครงกำร Amata Commercial Complex จะประกอบดว้ยพืน้ทีส่ ำหรบัพำณิชยกรรม 
เช่น ร้ำนค้ำ โชว์รูม และร้ำนอำหำร พื้นที่ส ำหรบัโครงกำรที่อยู่อำศยั เช่น อพำร์ทเม้นท์ และวิลล่ำส ำหรบั
ผูบ้รหิำร ตลอดจนอำคำรส ำนักงำน โรงแรม โรงพยำบำล/คลนิิก โรงเรยีน และ ศูนยก์ำรกฬีำและนันทนำกำร 
เป็นตน้  

 
 ภาพจ าลองโครงการ Amata Commercial Complex 

 
 

 

 

 
 

ภาพถ่ายโชวร์มูฮอนด้า ภาพถ่ายไฮเปอรม์ารเ์กต็ Lotte Mart 
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แผนผงัโครงการ Amata Commercial Complex (Master Plan) 

 
รำยละเอยีดของพืน้ทีใ่นเขตพำณิชยกรรมและทีอ่ยู่อำศยัของ ACBH ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 สำมำรถสรุป
ไดด้งันี้ 

 พืน้ท่ี  พืน้ท่ีท่ีเช่าระยะยาวแล้ว พืน้ท่ีคงเหลือให้เช่าระยะยาว 
(ตารางเมตร) (ตาราง

เมตร) 
(ร้อยละ) (ตารางเมตร) (ร้อยละ) 

โครงกำรเพื่อกำรพำณิชยแ์ละ
อำคำรส ำนักงำน 

66,648 23,558 /1 35.3 43,090 64.7 

โครงกำรทีอ่ยูอ่ำศยั 43,660 - - 43,660 100.0 
โรงเรยีน 8,062 - - 8,062 100.0 
โรงพยำบำล/คลนิิก 6,900 - - 6,900 100.0 
ศูนยก์ฬีำและนนัทนำกำร 5,460 - - 5,460 100.0 

รวมพืน้ท่ีให้เช่า 130,730 23,558 35.3 107,172 82.0 
พืน้ทีส่ว่นกลำง 38,410     
ถนนภำยในโครงกำร 14,420     
พืน้ทีถ่นนสำธำรณะ 7,100     

รวม 190,660     
หมำยเหตุ:  /1 รวมพืน้ทีข่องโครงกำร Amata Service Center จ ำนวน 6,640 ตำรำงเมตร  

                   

Amata Square

                

Amata Service Center
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2.1.4  การให้บริการเช่าอาคารส านักงาน 

ACBH ให้บรกิำรเช่ำพื้นที่ในอำคำรส ำนักงำนซึ่ง ACBH เป็นผู้ลงทุนก่อสร้ำงขึน้เองในพื้นที่โครงกำร Amata 
Commercial Complex โดยใช้ชื่อตึกว่ำ Amata Service Center อำคำรส ำนักงำนที่ ACBH ก่อสร้ำงขึ้นเป็น
อำคำรสงู 5 ชัน้ ตัง้อยู่บนทีด่นิเนื้อที ่6,640 ตำรำงเมตร มพีืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมด 7,496 ตำรำงเมตร ทัง้นี้ ACBH 
ไดม้กีำรใชพ้ืน้ทีบ่ำงสว่นในอำคำรส ำนกังำน เป็นส ำนกังำนของ ACBH เอง นอกเหนือจำกพืน้ทีอ่ำคำรส ำนกังำน
ให้เช่ำแล้ว ACBH มกีำรใชพ้ืน้ทีใ่นอำคำรส ำนักงำนประมำณ 321 ตำรำงเมตร ในกำรท ำเป็นห้องประชุมและ
หอ้งจดัสมัมนำใหเ้ช่ำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูเ้ช่ำส ำนักงำนและเป็นกำรเพิม่รำยไดข้อง  ACBH อกี
ทำงหนึ่ง  

 
 

 
 

ภาพถ่ายภายนอกของ Amata Service Center 

ปัจจุบนั อำคำรส ำนกังำนมผีูเ้ช่ำจ ำนวน 24 รำยไม่รวม ACBH โดยรำยละเอยีดของพืน้ทีอ่ำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ
ของ ACBH ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 สำมำรถสรุปไดด้งันี้   

 พืน้ท่ี 
 (ตารางเมตร)  (ร้อยละ) 

พืน้ทีใ่ชโ้ดย ACBH 1,009 19.9 
พืน้ทีเ่ช่ำแลว้ 3,580 7.6 
พืน้ทีท่ีม่กีำรจอง - - 
พืน้ทีค่งเหลอืใหเ้ช่ำ 482 9.5 

รวมพืน้ท่ีเช่า 5,071 100.0 
หอ้งประชุมและสมัมนำ 321  
พืน้ทีส่ว่นกลำง 2,104  

รวมพืน้ท่ีทัง้หมด  7,496  
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2.1.5  การให้บริการสาธารณูปโภค 

ACBH มกีำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภคที่มคีุณภำพเพื่อรองรบัควำมต้องกำรของผูป้ระกอบ
กจิกำรโรงงำนระดบันำนำชำต ิโดยรำยละเอยีดของโครงสรำ้งพืน้ฐำนและสำธำรณูปโภคใน Amata City (Bien 
Hoa) สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ระบบถนน : ▪ ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ทีไ่ดม้ำตรฐำนและมคีวำมแขง็แรงและทนทำนสงู 
▪ ขนำดกวำ้ง 52 เมตร ส ำหรบัถนนเสน้หลกั และ 24 เมตร ส ำหรบัถนนเสน้รอง 

โดยมคีวำมกวำ้ง 2 – 4 เลน  
ระบบไฟฟ้ำ : ▪ ไฟฟ้ำจำก Vietnam Electricity (EVN) ซึง่เป็นหน่วยงำนรฐัวสิำหกจิที่

รบัผดิชอบดำ้นไฟฟ้ำของประเทศเวยีดนำม ผ่ำนสถำนีไฟฟ้ำยอ่ยทีต่ัง้อยู่ใน
นิคมโดยมกี ำลงัไฟฟ้ำ 120 MVA 

▪ ไฟฟ้ำส ำรองจำก Amata Power ( Bien Hoa ) Ltd. โดยมกี ำลงักำรผลติ 12 
MW 

ระบบน ้ำประปำ : ▪ น ้ำประปำจำก Dong Nai Water Supply Construction Company โดยมี
ก ำลงักำรจ่ำยน ้ำประปำ 31,000 ลกูบำศกเ์มตร ต่อ วนั 

ระบบบ ำบดัน ้ำเสยี : ▪ ACBH มกีำรลงทุนก่อสรำ้งโรงบ ำบดัน ้ำเสยีทีไ่ดม้ำตรฐำนระดบัสำกล โดยมี
ควำมสำมำรถในกำรบ ำบดัน ้ำเสยี 12,000 ลกูบำศกเ์มตร ต่อ วนั 

ระบบโทรคมนำคม : ▪ ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทพ์ืน้ฐำน 3 รำย โดยรองรบัคู่สำยไดไ้ม่จ ำกดั 

ACBH มกีำรคดิค่ำบรกิำรสำธำรณูปโภค (Management Fee) กบัผูป้ระกอบกำรโรงงำนทีเ่ช่ำทีด่นิในเขตนิคม
อุตสำหกรรม ผู้เช่ำโรงงำนส ำเร็จรูป และผู้เช่ำที่ดินในเขตพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศยั โดย  ACBH จะเกบ็
ค่ำบรกิำรสำธำรณูปโภคเป็นรำยเดอืนตำมพืน้ทีท่ีม่กีำรเช่ำ ส ำหรบัค่ำน ้ำประปำ ACBH จะจดัเกบ็กบัผูเ้ช่ำตำมที่
ใชจ้รงิดว้ยอตัรำตำมที ่ACBH ก ำหนด นอกจำกนี้ ACBH ยงัมกีำรเกบ็ค่ำบ ำบดัน ้ำเสยีตำมปรมิำณกำรใชน้ ้ำของ
ผูป้ระกอบกำรโรงงำนแต่ละรำย อย่ำงไรกต็ำม ในส่วนของค่ำไฟฟ้ำผูป้ระกอบกำรโรงงำนจะท ำกำรจ่ำยตรงแก่ 
Amata Power (Bien Hoa) ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิำรโดยตรง 

ทัง้นี้ รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรสำธำรณูปโภคเป็นกำรสร้ำงรำยไดแ้ละกระแสเงนิสดที่ต่อเนื่องและมัน่คงใหก้บั 
ACBH โดย ACBH จะมกีำรเกบ็ค่ำบรกิำรสำธำรณูปโภคจำกลูกคำ้เป็นรำยเดอืน โดย ACBH จะมกีำรปรบัขึน้
ค่ำบรกิำรสำธำรณูปโภคทุกปีตำมอตัรำที ่ACBH และผูใ้หบ้รกิำรสำธำรณูปโภคก ำหนด  
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั  

2.2.1 นโยบายและลกัษณะทางการตลาด 

 2.2.1.1 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคำ้หลกัและกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยหลกัของ ACBH คอืบรษิทัขำ้มชำต ิ(Multinational Corporation) และบรษิทั
ต่ำงชำตทิีต่้องกำรคุณภำพของโครงสรำ้งพืน้ฐำนและสำธำรณูปโภคทีไ่ดม้ำตรฐำนระดบัสำกล ทัง้นี้ กลุ่มลูกคำ้
หลกัของACBH นัน้จะอยู่ในอุตสำหกรรมทีต่อ้งกำรเทคโนโลยใีนกำรผลติทีค่่อนขำ้งสงู และใชเ้ครื่องจกัรในกำร
ผลติเป็นหลกั  

 
 
 
 

 
 

 
 

ตวัอยา่งลูกค้าในธรุกิจนิคมอตุสาหกรรมของ ACBH 
 

ลูกค้ำในนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วยผู้ประกอบกำรโรงงำน
อุตสำหกรรมจ ำนวน 167 รำย โดยเป็นผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมจำกประเทศญี่ปุ่ นเป็นหลกั โดยมี
จ ำนวน 71 รำย คดิเป็นรอ้ยละ 43 และเป็นผูป้ระกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมจำกประเทศไตห้วนั 21 รำย คดิ
เป็นรอ้ยละ 13 และเกำหล ี18 รำย คดิเป็นรอ้ยละ 11 

ประเทศ ร้อยละ 
ญี่ปุ่ น 43 
ไตห้วนั 13 
เกำหลใีต้  11 
เวยีดนำม 8 
สหรฐัอเมรกิำ 5 
สงิคโปร ์ 4 
ไทย 2 
อื่นๆ 16 

รวม 100 
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ในเชงิประเภทของอุตสำหกรรมทีลู่กคำ้ในนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH ประกอบธุรกจิอยู่นัน้ ค่อนขำ้งมคีวำม
หลำกหลำย โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 สำมำรถจ ำแนกไดด้งัต่อไปนี้ 

ประเภทอตุสาหกรรม ร้อยละ 
ยำนยนต ์เครื่องจกัร และ เหลก็ พลำสตกิ และยำง 39 
เสือ้ผำ้ และสิง่ทอ 14 
เคมภีณัฑ ์และ ส ี 12 
อเิลก็ทรอนิกส ์และเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ 8 
บรรจภุณัฑ ์และสื่อสิง่พมิพ์ 7 
แปรรปูอำหำร และเครื่องดื่ม 5 
สนิคำ้อุปโภค และบรโิภค 5 
ขนสง่และบรกิำร 2 
เฟอรนิ์เจอร ์และผลติภณัฑไ์ม ้ 2 
อื่นๆ 5 
รวม 100 

 2.2.1.2 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย และกลยุทธท์างการตลาด 

ACBH ใช้กลยุทธ์ในกำรท ำตลำดทำงตรงโดยผ่ำนทมีงำนฝ่ำยขำยของ ACBH โดยมกีำรแยกทมีขำยส ำหรบั
ธุรกิจนิคมอุตสำหกรรมและธุรกิจกำรให้เช่ำที่ดินในเขตพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศยั เนื่องจำกกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยของทัง้สองธุรกิจมีควำมแตกต่ำงกันจึงต้องใช้กลยุทธ์ที่เหมำะสมต่อแต่ละธุรกิจเพื่อให้เกิด
ประสทิธภิำพสงูสุด นอกจำกกำรท ำกำรตลำดทำงตรงผ่ำนทำงทมีขำยของ ACBH แลว้นัน้ ACBH ยงัมกีำรใช้
บรษิทันำยหน้ำในกำรหำลกูคำ้อกีทำงหนึ่ง โดยมกีำรใหค้่ำตอบแทนในลกัษณะค่ำคอมมชิชัน่ 

ด้วยกำรที่ ACBH เป็นผู้ด ำเนินธุรกจิกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมเป็นรำยแรกๆ ของจงัหวดัดองไน กอปรกบั
กำรที่นิคมอุตสำหกรรมของACBH เป็นนิคมอุตสำหกรรมที่ได้คุณภำพและมำตรฐำนสูง จงึถือเป็นกำรสร้ำง
ชื่อเสยีงที่ดใีหแ้ก่จงัหวดั Dong Nai ทำงหนึ่ง ดงันัน้ ACBH จงึมคีวำมสมัพนัธอ์นัดกีบัจงัหวดั Dong Nai และ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเช่น Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) หน่วยงำนสง่เสรมิกำรลงทุน ส ำนกังำน
กำรค้ำต่ำงๆ และหน่วยงำนอื่นๆ ตลอดจนได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนดังกล่ำวอยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ 
นอกจำกนี้ เพื่อเป็นกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์ACBH ยงัมกีำรใชส้ื่อออนไลน์ สื่อสิง่พมิพ ์รวมถงึกำรเขำ้
ร่วมในงำนแสดงนิทรรศกำรต่ำงๆ ในบำงโอกำส 

นอกจำกนี้ ACBH มนีโยบำยในกำรมุ่งเน้นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดใีนระยะยำวกบัลูกคำ้ของ ACBH ทัง้จำก
กำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมทีม่คีุณภำพสงูและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เป็นอย่ำงด ีและ
กำรมุ่งเน้นกำรใหบ้รกิำรทีด่ที ัง้ก่อนและหลงักำรขำยอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึง่รวมถงึกำรใหก้ำรปรกึษำและค ำแนะน ำ
ในด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรช่วยเหลือและประสำนงำนให้ลูกค้ำของ  ACBH ในกำรขอใบรับรองกำรลงทุน 
(Investment Certificate) และใบอนุญำตอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรประกอบธุรกจิของลกูคำ้ ทัง้นี้ จำกคุณภำพอนัเป็น
เลศิของนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH และกำรใหบ้รกิำรแบบครบวงจรทีส่ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงด ีจงึท ำใหลู้กคำ้ของ ACBH มคีวำมพงึพอใจกบักำรใหบ้รกิำรของ ACBH มำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
ซึง่เป็นส่วนส ำคญัในกำรสรำ้งกำรประชำสมัพนัธใ์หแ้ก่ลูกคำ้รำยใหม่จำกกำรแนะน ำของลกูคำ้รำยเดมิ และเป็น
กำรสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ลกูคำ้ของ ACBH อกีทำงหนึ่ง  
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ACBH มโีครงกำรท ำตลำดร่วมกนักบั อมตะ คอร์ป เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงทำงกำรตลำดและเป็นกำรใช้
ทรพัยำกรของกลุ่มอมตะ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดยหำกมลีูกคำ้ในฐำนลูกคำ้ของอมตะ คอรป์ ซึง่อยำกขยำย
ไปลงทุนในประเทศเวียดนำม อมตะ คอร์ป ก็จะท ำกำรแนะน ำตลอดจนประสำนงำนกบัทมีขำยของ ACBH 
อย่ำงใกลช้ดิ ทัง้นี้ ACBH คำดว่ำกำรท ำกำรตลำดร่วมกนัระหว่ำงกลุ่มนัน้ จะช่วยเพิม่จ ำนวนลกูคำ้และยอดขำย
ใหแ้ก่บรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงต่อเนื่องในอนำคต ทัง้นี้ ACBH จะมกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ อมตะ คอรป์ ในลกัษณะ
ค่ำคอมมิชชัน่ โดยปฎิบัติเสมือนว่ำ อมตะ คอร์ป เป็นบริษัทนำยหน้ำแห่งหนึ่ง นอกจำกนี้  ACBH ยังท ำ
กำรตลำดร่วมกับพันธมิตรของบริษัทฯ รวมถึง Sonadezi และ ITOCHU Corporation ในลักษณะกำรเป็น
นำยหน้ำใหแ้ก่ ACBH อกีดว้ย  

ดว้ยนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH ทีม่คีุณภำพทีเ่ป็นเลศิ ประกอบกบับรกิำรทีส่ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของลูกค้ำอย่ำงครบวงจร จึงท ำให้นิคมอุตสำหกรรมของ ACBH เป็นนิคมอุตสำหกรรมระดบัพรีเมี่ยม และ
สำมำรถตัง้รำคำของบรกิำรต่ำงๆ ของ ACBH ไดใ้นระดบัทีส่งูกว่ำนิคมอุตสำหกรรมส่วนมำกในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง
กนั ในขณะทีร่ำคำเช่ำทีด่นิระยะยำวของนิคมอุตสำหกรรมในพืน้ทีข่องจงัหวดั Dong Nai นัน้มกีำรปรบัตวัสงูขึน้
อย่ำงสม ่ำเสมอ ดงันัน้ ACBH จงึมนีโยบำยในกำรวเิครำะหอ์ุปสงคแ์ละอุปทำนของทีด่นินิคมอุตสำหกรรมของ
ACBH เพื่อตัง้เป้ำกำรปล่อยเช่ำที่ดินระยะยำวในแต่ละปี ตลอดจนก ำหนดรำคำกำรให้เช่ำที่ดินของ ACBH 
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ นอกจำกกำรก ำหนดรำคำโดยใช้อุปสงค์และอุปทำนแล้ว ACBH ยัง
พจิำรณำจำกควำมสำมำรถในเชงิกำรแข่งขนัของรำคำที่ดนิใหเ้ช่ำระยะยำวของ ACBH เปรยีบเทยีบกนันิคม
อุตสำหกรรมใกลเ้คยีงเพื่อประกอบกำรก ำหนดรำคำเช่นเดยีวกนั ทัง้นี้ ACBH จะมกีำรประเมนิทีด่นิคงเหลอืของ 
ACBH ประกอบกับรำคำที่ดินในนิคมอุตสำหกรรมต่ำงๆ เพื่อปรับรำคำเช่ำที่ดินระยะยำวของ  ACBH ให้
เหมำะสมอยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ 

2.2.2 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

2.2.2.1   แนวโน้มอตุสาหกรรม 

เนื่องจำกนิคมอุตสำหกรรมถอืเป็นปัจจยัพืน้ฐำนทีส่ ำคญัทีสุ่ดในกำรจดัตัง้โรงงำนกำรผลติของผูป้ระกอบกำรใน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ แนวโน้มของแต่ละอุตสำหกรรมจงึส่งผลกระทบโดยตรงต่อภำวะอุตสำหกรรมกำรพฒันำ
นิคมอุตสำหกรรมในประเทศเวยีดนำมอย่ำงหลกีเลีย่งมไิด ้ทัง้นี้ ควำมเจรญิรุ่ง เรอืงของอุตสำหกรรมต่ำงๆ นัน้ 
นอกจำกจะขึน้อยู่กบัสภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศแล้ว ยงัขึ้นอยู่กบัสภำวะเศรษฐกิจโลกด้วยโดยเฉพำะ
ประเทศทีม่รีะบบเศรษฐกจิและกำรคำ้แบบเสรดีงัเช่นประเทศเวยีดนำม สภำวะเศรษฐกจิทีอ่ยู่ในเกณฑด์จีะสง่ผล
ให้ประชำชนเพิม่อตัรำกำรบรโิภค ท ำใหผู้้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมต่ำงๆ มแีนวโน้มทีจ่ะลงทุนขยำยพืน้ที่
โรงงำนเพื่อเพิม่ก ำลงักำรผลติใหส้ำมำรถผลติสนิคำ้ได้เพยีงพอกบัควำมต้องกำรของผู้บรโิภค ส่งผลใหค้วำม
ตอ้งกำรพืน้ทีใ่นนิคมอุตสำหกรรมมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ 

ก. ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเวียดนาม 

ประเทศเวยีดนำมตัง้อยู่ทำงทศิตะวนัตกของคำบสมุทรอนิโดจนี มพีืน้ทีป่ระมำณ 331,150 ตำรำงกโิลเมตร โดย
ทศิเหนือตดิกบัประเทศจนี ทศิตะวนัตกตดิกบัประเทศลำว ทศิตะวนัตกเฉียงใต้ตดิกบัประเทศกมัพูชำ และทศิ
ตะวันออกมีชำยฝัง่ทะเลยำวติดกับทะเลจีนใต้ เมืองหลวงของประเทศเวียดนำมคือ กรุงฮำนอย ซึ่งเป็น
ศูนย์กลำงกำรบรหิำรประเทศและเป็นศูนย์กลำงธุรกจิกำรค้ำทำงภำคเหนือ อย่ำงไรกต็ำม เมอืงเศรษฐกิจที่
ส ำคญัที่สุดของประเทศเวยีดนำมคอื นครโฮจมินิห์ ซึ่งเป็นศูนย์กลำงธุรกจิกำรค้ำและกำรบรกิำร กำรน ำเขำ้



บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำ 26 

ส่งออก และกำรลงทุน ประเทศเวยีดนำมมรีูปแบบกำรปกครองระบอบสังคมนิยม โดยมพีรรคกำรเมอืงเดยีวคอื 
พรรคคอมมวินิสต์แห่งเวยีดนำม ประชำกรเวยีดนำมมจี ำนวนทัง้สิน้ 96 ล้ำนคน อยู่ในอนัดบั 3 ของภูมภิำค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (“ภูมภิำคฯ”) รองจำกประเทศอนิโดนีเซยีและประเทศฟิลปิปินส ์และเป็นอนัดบัที ่15 
ของโลก ภำษำรำชกำรคอื ภำษำเวยีดนำม โดยมภีำษำองักฤษเป็นภำษำทีส่อง 

นิคมอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศเวยีดนำมเป็นเขตพืน้ทีท่ีร่ฐับำล ผู้ประกอบกำรภำคเอกชน หรอืกจิกำร
ร่วมทุนระหว่ำงรฐับำลกบัเอกชนจดัสรรทีด่นิไวส้ ำหรบัโรงงำนอุตสำหกรรมใหเ้ขำ้มำด ำเนินกจิกำรอยู่ในบรเิวณ
เดยีวกนัอย่ำงเป็นระบบ และมกีำรจดัสรรระบบสำธำรณูปโภคและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆไวบ้รกิำรโรงง
งำนอุตสำหกรรมและบุคลำกรในนิคมอุตสำหกรรม อันได้แก่ ถนน ระบบไฟฟ้ำ ประปำ ระบบสื่อสำรและ
โทรคมนำคม ระบบบ ำบดัน ้ำเสยี และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เป็นตน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกำรจดัวำงผงั
เมอืงทีเ่หมำะสม แกไ้ขปัญหำสิง่แวดลอ้มและควำมแออดัในตวัเมอืง นอกจำกนี้ยงัเป็นกำรกระจำยรำยได้และ
ควำมเจรญิไปสู่ภูมภิำคอกีด้วย ปัจจุบนั ธุรกจินิคมอุตสำหกรรมในประเทศเวยีดนำมอยู่ในช่วงขยำยตวัอย่ำง
ต่อเนื่องและมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้อกีในอนำคตโดยมแีรงขบัเคลื่อนมำจำกกำรขยำยกำรลงทุนของภำคเอกชน 
ภำยในประเทศและกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) เพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของกำรบรโิภคภำยในประเทศทีป่รบัตวัสงูขึน้อยำ่งต่อเนื่องและกำรขยำยตวัของตลำดสง่ออก โดย ณ ปี 
2561 Market Potential Index ของห น่วยงำนวิจัยและศูนย์ข้ อมูล  Global Business Knowledge ของ
มหำวทิยำลยั Michigan State University ของประเทศสหรฐัอเมรกิำ ซึง่ไดท้ ำกำรวเิครำะหค์วำมน่ำลงทุนของ
ประเทศต่ำงๆในโลกจำกปัจจยัพื้นฐำนหลำยปัจจยัเช่น ขนำดของประเทศและประชำกร ควำมพร้อมของ
โครงสรำ้งพืน้ฐำน ควำมเสีย่งเฉพำะของประเทศ อัตรำกำรเตบิโตของเศรษฐกจิและกำรบรโิภค เป็นต้น โดยให้
คะแนนควำมน่ำลงทุนของเวยีดนำมอยู่ที่ 27 คะแนน ซึ่งสูงเป็นอนัดบั 45 ของโลกและ 16 ของทวีปเอเชยี 
ใกลเ้คยีงกบัคู่แข่งในภูมภิำคฯ ซึง่ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยีซึง่อยู่ทีอ่นัดบั 30 ฟิลปิปินสซ์ึง่อยู่ทีอ่นัดบั 32  กมัพูชำซึง่
อยู่ทีอ่นัดบั 37 ในขณะทีไ่ทยอยู่ทีอ่นัดบั 55  

นอกจำกนี้ ปัจจยัส ำคญัอกีประกำรทีจ่ะช่วยส่งเสรมิผลกำรด ำเนินงำนของผู้ประกอบกำรนิคมอุตสำหกรรมใน
อนำคตคอื นโยบำยของภำครฐัในกำรก ำกบัดูแล ประกอบไปด้วยกำรจ ำกดัจ ำนวนนิคมอุตสำหกรรมที่ไดร้บั
อนุญำตใหด้ ำเนินกจิกำรในอนำคตและกำรก ำหนดใหโ้รงงำนในประเทศเวยีดนำมจ ำนวนมำกทีต่ัง้อยู่นอกนิคม
อุตสำหกรรมยำ้ยเขำ้ไปด ำเนินกำรภำยในนิคมอุตสำหกรรม เพื่อควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อยของประเทศและ
เพื่อเสรมิสรำ้งคุณภำพชวีติของประชำชน ทัง้นี้ ในปัจจุบนั โรงงำนสว่นใหญ่ทีย่งัคงตัง้อยู่นอกนิคมอุตสำหกรรม
นัน้ ด ำเนินกำรโดยผูป้ระกอบกำรภำคเอกชนภำยในประเทศ ขณะทีโ่รงงำนของนกัลงทุนต่ำงชำตสิว่นใหญ่จะอยู่
ภำยในเขตนิคมอุตสำหกรรม 

จำกข้อมูลของ General Statistic Office of Vietnam คำดกำรณ์ว่ำในปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) จะมีกำรเติบโตร้อยละ 7.03 จำกปีก่อน ซึ่งถือเป็นกำรเติบโตที่สูงที่สุด
นับตัง้แต่ปี 2554 นอกจำกนี้ในปี 2561 ประเทศเวยีดนำมมมีูลค่ำกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ ประมำณ 
35.5 พนัลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ  

อกีปัจจยัทีช่่วยดงึดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศคอื สภำพภูมอิำกำศและภูมปิระเทศทีห่ลำกหลำยของประเทศ
เวยีดนำมท ำใหเ้วยีดนำมเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรพัยำกรธรรมชำตทิี่ส ำคญั อำท ิก๊ำซธรรมชำติ 
น ้ำมัน และสินแร่ต่ำงๆ เช่น ถ่ำนหิน เหล็ก ทองแดง อีกทัง้ยังเหมำะแก่กำรท ำเกษตรกรรมโดยประเทศ
เวยีดนำมถอืเป็นผูส้ง่ออกพรกิไทยด ำ กำแฟ และขำ้วอนัดบัตน้ๆ ของโลก  
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นอกจำกนี้เวยีดนำมยงัเขำ้ท ำขอ้ตกลงทำงกำรคำ้เสรต่ีำงๆ ทีส่ ำคญัไดแ้ก่เขตกำรคำ้เสรกีบัประเทศในทวปียุโรป 
(Vietnam-EU Trade Agreement – FTA) กเ็ป็นอกีหนึ่งปัจจยัส ำคญัทีจ่ะช่วยเพิม่ศกัยภำพและขดีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนัของประเทศเวยีดนำมยิง่ขึน้ไปอกี โดยในปี 2561 ได้ลงนำมเพื่อเขำ้ร่วม Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ซึ่งเป็นขอ้ตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำงสมำชกิ 
11 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลยี แคนำดำ นิวซแีลนด์ ชลิ ีเปรู เมก็ซโิก ญี่ปุ่ น บรูไน มำเลเซยี สงิคโปร์ และ
เวียดนำม ทัง้นี้ ขนำดเศรษฐกิจรวมของ CPTPP 11 ประเทศ ในปี 2560 มี GDP รวมมูลค่ำ 10.2 ล้ำนล้ำน
เหรยีญสหรฐั (รอ้ยละ 13.5 ของ GDP โลก) มปีระชำกรรวม 495 ลำ้นคน (รอ้ยละ 6.8 ของประชำกรโลก) กำร
ลงนำมในขอ้ตกลงต่ำงๆเหล่ำนี้จะช่วยให้เวยีดนำมสำมำรถดงึดูดใหต่้ำงชำติเขำ้มำลงทุนในประเทศเพื่อกำร
สง่ออกเพิม่มำกขึน้ 

ทัง้นี้ ทีผ่่ำนมำตลำดกำรส่งออกของประเทศเวยีดนำมไดเ้ตบิโตอย่ำงต่อเนื่องคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตโดยเฉลีย่
ร้อยละ 13.8 ในปีที่ผ่ำนมำ โดยมูลค่ำส่งออกของประเทศเวยีดนำมในปี 2561 มมีูลค่ำทัง้สิน้ประมำณ 244.72 
พนัลำ้นเหรยีญสหรฐั โดยส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออกสนิคำ้ทีผ่ลติโดยผูป้ระกอบกำรต่ำงชำตทิีม่ำลงทุนในประเทศ
เวยีดนำม  

อกีประกำรหนึ่งทีท่ ำใหป้ระเทศเวยีดนำมสำมำรถเป็นฐำนกำรผลติสนิคำ้เพื่อกำรสง่ออกและดงึดูดเมด็เงนิลงทุน
จำกนักลงทุนต่ำงชำต ิคอื ค่ำจำ้งแรงงำนทีต่ ่ำกว่ำประเทศอื่นๆ ในภูมภิำคเอเชยีหลำยประเทศ โดยในปี 2559 
ค่ำแรงขัน้ต ่ำของประเทศเวยีดนำมเท่ำกบั 1,980 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อปี ประเทศเวยีดนำมยงัเตม็ไปดว้ยประชำกร
ทีอ่ยู่ในวยัท ำงำน (มอีำยุตัง้แต่ 15 ถงึ 64 ปี) ซึง่คดิเป็นสดัสว่นกว่ำรอ้ยละ 70 ของจ ำนวนประชำกรทัง้หมด  

ทัง้นี้รฐับำลยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะของประชำกรอย่ำงต่อเนื่อง พจิำรณำไดจ้ำกอตัรำ
กำรรู้หนังสอืของประชำกรเวยีดนำมยงัอยู่ในระดบัสูงกว่ำร้อยละ 94.5 และอตัรำกำรเขำ้ถึงอนิเทอร์เน็ตของ
ประเทศเวยีดนำมทีร่อ้ยละ 47 ซึง่สงูกว่ำหลำยประเทศในภูมภิำคฯ 

นอกจำกควำมไดเ้ปรยีบทำงดำ้นทรพัยำกรแรงงำนของเวยีดนำมนัน้ ระบบคมนำคมขนสง่และโลจสิตกิสเ์ป็นอกี
ปัจจยัหนึ่งทีส่ ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ต่อกำรลงทุนของชำวต่ำงประเทศ ขอ้ได้เปรยีบหนึ่งของประเทศเวยีดนำมคอื 
กำรมอีำณำเขตทำงทศิตะวนัออกยำวถึง 3,444 กโิลเมตรติดกบัทะเลจนีใต้ ซึ่งเป็นเสน้ทำงกำรเดนิเรอืขนส่ง
สนิคำ้ทีส่ ำคญัของโลกในกำรเชื่อมต่อกบัตลำดภูมภิำคเอเชยีตะวนัออก ชำยฝัง่ทะเลทีท่อดตวัยำวเป็นรูปตวั S 
นี้จงึเหมำะสมอย่ำงยิง่ในกำรสรำ้งระบบโลจสิตกิสท์ำงเรอื รวมถงึท่ำเรอืน ้ำลกึ เพื่อรองรบักำรสง่ออกสนิคำ้ไปยงั
ประเทศใกลเ้คยีง อำท ิไทย มำเลเซยี สงิคโปร ์ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี จนี ฮ่องกง ไต้หวนั ญี่ปุ่ น เกำหลใีต ้และ
ตลำดโลก ตำมคู่มอืกำรคำ้และกำรลงทุนสำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนำม ซึง่จดัท ำโดยกรมส่งเสรมิกำรส่งออก 
กระทรวงพำณิชยพ์บว่ำ ปัจจุบนั ประเทศเวยีดนำมมที่ำเรอืพำณิชยท์ัง้หมด 17 แห่ง รองรบัสนิคำ้ได ้15 ลำ้นตนั
ต่อวนั โดยมที่ำเรอืส ำคญั คอื  

1. ท่ำเรือไซ่ง่อน เป็นท่ำเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตัง้อยู่ในนครโฮจิมินห์ ทำงทิศใต้ของประเทศ 
สำมำรถรองรบักำรขนสง่สนิคำ้ได ้10 ลำ้นตนัต่อปี 

2. ท่ำเรอืดำนงั เป็นท่ำเรอืส ำคญัของภำคกลำง ตัง้อยู่ในเมอืงดำนงั สำมำรถรองรบักำรขนสง่สนิคำ้ได ้8 
ลำ้นตนัต่อปี ปัจจุบนั รฐับำลมนีโยบำยผลกัดนัท่ำเรอืแห่งนี้ใหม้ขีนำดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของโลก 

3. ท่ำเรือไฮฟอง เป็นท่ำเรอืที่ใหญ่อนัดบัสองของประเทศ ตัง้อยู่ในเมอืงไฮฟอง ทำงตอนเหนือของ
ประเทศ สำมำรถรองรบักำรขนสง่สนิคำ้ได ้7-10 ลำ้นตนัต่อปี 
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4. ท่ำเรอืตนัก๋ำง ก๊ำยแม๊บ เป็นท่ำเรอืส ำคญัของภำคใต้ ตัง้อยู่บนปำกแม่น ้ำก๊ำยแม๊บจงัหวดับำเรยี – 
หวุงเต่ำ สำมำรถรองรบักำรขนสง่สนิคำ้ได ้1-2 ลำ้นตนัต่อปี 

 ส ำหรบักำรขนส่งทำงอำกำศนัน้ ประเทศเวยีดนำมมสีนำมบนินำนำชำตทิัง้หมด 4 แห่งรวมถงึสนำมบนิทีก่ ำลงั
พฒันำอยู่ ไดแ้ก่  

1. Tan Son Nhat International Airport เป็นสนำมบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ห่ำงจำกนครโฮจิมินห์
เพยีง 7 กโิลเมตร มคีวำมสำมำรถในกำรขนส่งสนิคำ้ประมำณ 600,000 ตนัในปี 2010 ตำมรำยงำน
ของ Airports Council International 

2. Da Nang  International Airport ตัง้อยู่ในเมืองดำนังซึ่งอยู่ทำงตอนกลำงของประเทศ ห่ำงจำกใจ
กลำงเมอืงดำนงัประมำณ 2.5 กโิลเมตร  

3. Noi Bai International Airport ห่ำงจำกกรุงฮำนอยประมำณ 30 กโิลเมตร ทำงตอนเหนือของประเทศ  

4. Long Thanh International Airport ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดั Dong Nai ทำงภำคใตข้องเวยีดนำม อยู่ห่ำงจำก
นครโฮจมินิหร์ำว 30 กโิลเมตรเมื่อก่อสรำ้งพรอ้มใชง้ำนระยะทีห่นึ่งในปี 2566 จะเป็นสนำมบนิทีใ่หญ่
ที่สุดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ คำดว่ำจะรองรบัผู้โดยสำรได้ปีละ 80-100 ล้ำนคนและรองรบักำร
ขนสง่สนิคำ้ไดร้ำว 5 ลำ้นตนัต่อปี 

ระบบเครอืข่ำยกำรขนส่งทำงบกเป็นสิง่ส ำคญัทีช่่วยเชื่อมต่อระบบกำรขนส่งทำงน ้ำและทำงอำกำศ รวมถงึช่วย
เสรมิสรำ้งควำมแขง็แกร่งของระบบโลจสิตกิสภ์ำยในประเทศ ปัจจุบนั ประเทศเวยีดนำมมรีะบบเครอืข่ำยทำง
ถนนยำว 2.1 แสนกโิลเมตร ประกอบดว้ยทำงหลวงแผ่นดนิยำวประมำณ 14,935 กโิลเมตร เชื่อมต่อกบัประเทศ
เพื่อนบำ้น อำท ิทศิเหนือเชื่อมต่อกบัประเทศจนี ซึง่เป็นตลำดขนำดใหญ่และมศีกัยภำพทีส่ ำคญัของโลก และ
ทศิตะวนัตกเชื่อมต่อกบัประเทศลำว ซึ่งมกีำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรกต็ำม ด้วยควำม
แออดัของกำรจรำจรบนทอ้งถนนในเขตเมอืงและโครงขำ่ยถนนทีเ่ชื่อมต่อระหว่ำงเมอืงต่ำงๆซึง่ยงัไม่กวำ้งขวำง
เพยีงพอ อนัเป็นอุปสรรคส ำคญัต่อกำรขนส่งภำยในประเทศ รฐับำลจงึมแีผนกำรก่อสรำ้งทำงด่วนพเิศษหลำย
แห่งและสรำ้งเครอืข่ำยถนนเพิม่เตมิ รวมทัง้มกีำรปรบัปรุงถนนหลวงทุกสำยใหม้มีำตรฐำน นอกจำกกำรพฒันำ
ระบบเครือข่ำยกำรขนส่งทำงบกในประเทศแล้ว รฐับำลของประเทศเวียดนำมยงัมีแผนร่วมกบัรฐับำลของ
ประเทศอื่นๆในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย ลำว กมัพูชำ และพม่ำ ในกำรพฒันำแนวพืน้ที่
เศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เชื่อมโยงประเทศเวยีดนำม ลำว ไทย 
และพม่ำ โดยมปีลำยทำงอยู่ทีเ่มอืงดำนัง ประเทศเวยีดนำม และเมอืงเมำะละแหม่ง ประเทศพม่ำ ซึง่ถอืว่ำเป็น
เสน้ทำงเชื่อมโยงระหว่ำงทะเลจนีใต้กบัทะเลอันดำมนัอนัเป็นเสน้ทำงเดนิเรอืทีส่ ำคญัของโลก นอกจำกนี้ ยงัมี
กำรพัฒนำแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เชื่อมโยงประเทศเวียดนำม 
กมัพูชำ ไทย และพม่ำ โดยมปีลำยทำงอยู่ทีเ่มอืงหวุงเต่ำ และเมอืงกวเีญนิ ประเทศเวยีดนำม และเมอืงทวำย 
ประเทศพม่ำ กำรพฒันำแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิทัง้สองโครงกำรนัน้ นอกจำกจะช่วยลดตน้ทุนและเพิม่ประสทิธภิำพ
ในกำรขนส่งแล้ว ยงัส่งผลให้เกดิกำรลงทุนในประเทศเวยีดนำมเพิม่มำกขึน้ เพื่อตอบสนองกำรขยำยตวัของ
กำรคำ้ตำมแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ กำรคำ้ภำยในภูมภิำคฯ และกำรสง่ออกไปยงัตลำดโลก 

เพื่อส่งเสรมิกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศซึง่เป็นกลไกส ำคญัในกำรกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศเวยีดนำม รฐับำล
สนับสนุนให้นักลงทุนต่ำงชำติเขำ้มำลงทุนในประเทศ โดยอนุญำตนักลงทุนต่ำงชำติสำมำรถถือหุ้นในหลำย
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กจิกำรไดถ้งึรอ้ยละ 100 ขณะเดยีวกนั กไ็ดม้กีำรใหส้ทิธปิระโยชน์ดำ้นภำษแีก่นักลงทุนภำคเอกชนในประเทศ
และนกัลงทุนต่ำงชำต ิ 

ข. ภาพรวมการลงทุนของจงัหวดัดองไน 

หำกพจิำรณำจงัหวดัทีโ่ดดเด่นและเป็นเป้ำหมำยของนกัลงทุนทีต่อ้งกำรลงทุนในประเทศเวยีดนำมนัน้ นอกจำก
นครโฮจมินิหซ์ึง่เป็นศูนยก์ลำงเศรษฐกจิทีส่ ำคญัที่สุดของประเทศและกรุงฮำนอยซึง่เป็นศูนยก์ลำงกำรค้ำของ
ภำคเหนือแล้ว จงัหวดัดองไนถือเป็นอกีทำงเลอืกหนึ่งที่มศีกัยภำพสูงในกำรลงทุน  พจิำรณำได้จำกจ ำนวน
โครงกำรและมูลค่ำกำรลงทุนของนักลงทุนต่ำงประเทศทีท่ยอยเขำ้ไปลงทุนในจงัหวดัดองไนในช่วงทีผ่่ำนมำมี
จ ำนวนเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้จำกสถิติของ General Statistic Office of Vietnam ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 
2561 จงัหวดัดองไนมเีมด็เงินลงทุนจำกนักลงทุนต่ำงชำติสูงเป็นอนัดบั 4 ของประเทศ คิดเป็นมูลค่ำทุนจด
ทะเบยีน 989 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ มจี ำนวนโครงกำรจำกนักลงทุนทัง้สิน้มำกกว่ำ 125 โครงกำร แสดงใหเ้หน็ถงึ
ศกัยภำพกำรแขง่ขนัและควำมพรอ้มของกำรเป็นฐำนกำรลงทุนทีพ่ฒันำขึน้อย่ำงมนียัส ำคญั 

นอกจำกมูลค่ำกำรลงทุนภำยในจงัหวดัแล้ว มูลค่ำผลติภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดัดองไนกเ็ป็นเครื่องชี้วดัอีก
อย่ำงหนึ่งทีส่ำมำรถบ่งบอกถงึควำมส ำคญัของจงัหวดัต่อเศรษฐกจิของประเทศเวยีดนำม โดยในปี 2559 มูลค่ำ
ผลติภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดัดองไนได้เติบโตเพิม่อย่ำงต่อเนื่อง ในอตัรำกำรเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 14.3  
อุตสำหกรรมส ำคญัทีข่บัเคลื่อนเศรษฐกจิของจงัหวดัดองไน ประกอบดว้ย อุตสำหกรรมก่อสรำ้ง อุตสำหกรรม
กำรบรกิำร และอุตสำหกรรมกำรเกษตรและประมง  

จงัหวดัดองไนตัง้อยู่ทำงทศิตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศและอยู่ในใจกลำงเขตเศรษฐกจิกำรคำ้ของภำคใต้ มี
พื้นที่รวมทัง้สิ้น 5,907 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 11 เมือง โดยมีเมือง Bien Hoa เป็นศูนย์กลำงทำง
เศรษฐกจิ กำรเมอืง สงัคม และวฒันธรรม  จงัหวดัดองไนห่ำงจำกนครโฮจมินิหซ์ึง่เป็นเมอืงเศรษฐกจิทีส่ ำคญั
ที่สุดของประเทศเพียง 30 กิโลเมตรทำงทิศตะวนัตก ท ำให้อยู่ท่ำมกลำงเครือข่ำยคมนำคมขนส่งทำงบกที่
เชื่อมต่อกับถนนสำยส ำคัญอื่นๆของประเทศ รวมถึงถนนที่เชื่อมต่อกับท่ำเรือและสนำมบินที่ส ำคัญ อำทิ 
เชื่อมต่อกบัท่ำเรอืไซ่ง่อนดว้ยระยะทำงเพยีง 32 กโิลเมตรและเชื่อมต่อกบั Tan Son Nhat International Airport 
ดว้ยระยะทำงเพยีง 35 กโิลเมตร   

จงัหวดัดองไนมปีระชำกรทัง้สิน้ 3.0 ลำ้นคนในปี 2560 โดยส่วนหนึ่งมำจำกกำรอพยพยำ้ยถิน่ฐำนเขำ้สู่จงัหวดั
ดองไนของประชำกรในจงัหวดัอื่นๆ ค่ำแรงงำนของจงัหวดัดองไนยงัต ่ำกว่ำค่ำแรงงำนในนครโฮจมินิห์ กรุง
ฮำนอย และจงัหวดัอื่นๆหลำยจงัหวดัในประเทศอกีดว้ย นอกจำกนี้ กำรทีจ่งัหวดัดองไนมอีำณำเขตตดิกบันคร
โฮจมินิหซ์ึง่เป็นศูนยก์ลำงกำรศกึษำของประเทศเวยีดนำมนัน้ ท ำใหก้ำรหำแรงงำนทีม่คีุณภำพและมกีำรศกึษำ
ขัน้สงู เพื่อด ำรงต ำแหน่งส ำคญัของบรษิทั โดยเฉพำะต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบักลำงและระดบัสงูไม่ยำกนัก ดว้ย
อำณำเขตทีต่ดิต่อกบัแหล่งควำมเจรญิทำงเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้ค่ำครองชพีทีถู่กกว่ำในนครโฮจมินิห ์อำท ิ
ค่ำอำหำร ค่ำเช่ำทีอ่ยู่อำศยั ค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค และรำคำทีด่นิ ท ำใหแ้รงงำนจ ำนวนมำกตดัสนิใจท ำงำนใน
จงัหวดัดองไน โดยเฉพำะในเมอืง Bien Hoa ซึ่งเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกจิและสงัคมของจงัหวดัและมกีำร
พฒันำดำ้นทีอ่ยู่อำศยัเป็นอย่ำงมำก เมื่อเปรยีบเทยีบกบัจงัหวดัในเขตเศรษฐกจิตอนใต ้ดองไนถอืเปนจงัหวดัที่
มปีระชำกรมำกเป็นอนัดบัสองรองจำกนครโฮจมินิห ์ 

ประชำกรในจงัหวดันอกจำกจะมจี ำนวนมำกแล้ว ยงัมีก ำลงัซื้อสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของจงัหวดัอื่นๆ ในประเทศ
เวยีดนำม สงัเกตได้จำกรำยได้ประชำชำติต่อหวั (GDP Per Capita) ที่มจี ำนวนเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องในช่วง
หลำยปีที่ผ่ำนมำ โดยในปี 2558 รำยได้ประชำชำติต่อหวัของประชำกรจงัหวดัดองในเท่ำกบั 3,018 เหรยีญ



บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำ 30 

สหรฐัฯ ต่อปี โดยจ ำนวนดงักล่ำวสงูกว่ำค่ำเฉลีย่ของทัง้ประเทศซึง่เท่ำกบัประมำณ 2 ,109 เหรยีญสหรฐัฯ ทัง้นี้
จำกกำรรำยงำนของกระทรวงแรงงำนของประเทศเวยีดนำม จงัหวดัดองไนไดป้ระสบควำมส ำเรจ็ในกำรลดอตัรำ
ประชำกรทีม่ฐีำนะยำกจนเมื่อเทยีบกบัประชำกรทัง้หมดจำกร้อยละ 7 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 1.9 ในปี 2556 
แสดงใหเ้หน็ถงึควำมเป็นอยู่ของประชำกรในจงัหวดัดองไนทีด่ขี ึน้อย่ำงมนียัส ำคญั  

2.2.2.2 แนวโน้มอตุสาหกรรมในจงัหวดัดองไน 

กำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมแต่ละแห่งในอดตีนัน้ จะด ำเนินกำรโดยรฐับำลของประเทศเวยีดนำมแต่เพยีงผูเ้ดยีว
ผ่ำนทำงรฐัวสิำหกจิหรอืหน่วยงำนของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง อำท ิSonadezi เพื่อใหโ้รงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ เขำ้มำ
ด ำเนินกจิกำรอยู่ในบรเิวณเดยีวกนัอย่ำงเป็นระบบ โดยมกีำรจดัสรรระบบสำธำรณูปโภคและสิง่อ ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆไวบ้รกิำรโรงงำนอุตสำหกรรมและบุคลำกรในนิคมอุตสำหกรรม อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกทีร่ฐับำลได้
ด ำเนินนโยบำยกำรปฏริูปเศรษฐกจิและสงัคมมำในระยะหนึ่ง โดยมกีำรเปิดเสรกีำรค้ำและกำรบรกิำรระหว่ำง
ประเทศ รวมถงึกำรอนุญำตใหน้ักลงทุนต่ำงชำติสำมำรถลงทุนในประเทศเวยีดนำมไดอ้ย่ำงสะดวกมำกขึน้ ท ำ
ใหเ้ศรษฐกจิของประเทศเวยีดนำมและก ำลงัซือ้ของประชำชนเพิม่สงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง อกีทัง้นักลงทุนต่ำงชำติ
เริม่เขำ้มำตัง้ฐำนกำรผลติในประเทศเวยีดนำม เพื่อส่งออกสนิค้ำไปยงัตลำดโลก เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ที่
เพิ่มขึ้นดงักล่ำว นักลงทุนภำคเอกชนในประเทศและต่ำงประเทศจึงจ ำเป็นต้องขยำยกำรลงทุนในประเทศ
เวียดนำมเพิม่ขึ้น ท ำให้พื้นที่นิคมอุตสำหกรรมที่ด ำเนินกำรโดยรฐับำลแต่เพียงผู้เดียวไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของนักลงทุน รัฐบำลจึงเริ่มอนุญำตให้ผู้ประกอบกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมภำคเอ กชนทัง้
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศด ำเนินธุรกจิพฒันำนิคมอุตสำหกรรมในประเทศเวยีดนำม โดยรฐับำลไดร้่วม
ลงทุนกบัผูป้ระกอบกำรภำคเอกชนผ่ำนทำงหน่วยงำนของรฐัหรอืรฐัวสิำหกจิต่ำงๆ ในบำงโครงกำร นอกจำกนี้ 
ในหลำยโครงกำร รฐับำลยงัอนุญำตใหผู้้ประกอบกำรภำคเอกชนเป็นเจำ้ของและผู้บรหิำรโครงกำรแต่เพยีงผู้
เดยีวอกีดว้ย ดงันัน้ กำรจดัตัง้นิคมอุตสำหกรรมในปัจจุบนัสำมำรถกระท ำไดท้ัง้สิน้ 4 แนวทำงหลกัตำมลกัษณะ
ควำมเป็นเจำ้ของและผูบ้รหิำรโครงกำร คอื 

1. นิคมอุตสำหกรรมทีร่ฐัวสิำหกจิหรอืหน่วยงำนของรฐัเป็นเจำ้ของและผูบ้รหิำรโครงกำร 

2. นิคมอุตสำหกรรมทีผู่ป้ระกอบกำรภำคเอกชนภำยในประเทศเป็นเจำ้ของและผูบ้รหิำรโครงกำร 

3. นิคมอุตสำหกรรมที่ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนต่ำงประเทศร่วมเป็นเจ้ำของและร่วมบริหำรโครงกำรกบั
รฐัวสิำหกจิหรอืหน่วยงำนของรฐั 

4. นิคมอุตสำหกรรมที่ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนต่ำงประเทศร่วมเป็นเจ้ำของและร่วมบริหำรโคร งกำรกบั
ผูป้ระกอบกำรภำคเอกชนภำยในประเทศ 

อย่ำงไรกต็ำม รฐับำลของประเทศเวยีดนำมไม่มนีโยบำยใหน้ิคมอุตสำหกรรมทีร่ฐัวสิำหกจิหรอืหน่วยงำนของรฐั
เป็นเจำ้ของและผูบ้รหิำรโครงกำรขำยทีด่นิใหแ้ก่ลูกคำ้เป้ำหมำย โดยอนุญำตเพยีงกำรใหเ้ช่ำทีด่นิในระยะเวลำ
ไม่เกิน 50 ปีเท่ำนัน้ ส ำหรบันิคมอุตสำหกรรมประเภทที่ 2 ถึง 4 นัน้ รฐับำลของประเทศเวียดนำมมิได้ให้
กรรมสทิธิใ์นกำรเป็นเจำ้ของทีด่นิแก่ผูป้ระกอบกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรม รฐับำลเพยีงแต่ใหเ้ช่ำทีด่นิระยะยำว
ดังกล่ำวเพื่อน ำมำพัฒนำโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมเท่ำนัน้ โดยระยะเวลำในกำรอนุญำตให้เช่ ำที่ดินแก่
ผูป้ระกอบกำรแต่ละรำยกแ็ตกต่ำงกนั ซึง่ระยะเวลำสงูสดุในกำรอนุญำตใหเ้ช่ำทีด่นิ คอื 50 ปี ดงันัน้ กำรใหส้ทิธิ ์
กำรใช้ที่ดินภำยในนิคมอุตสำหกรรมแก่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของผู้ประกอบกำรนิคมอุตสำหกรรมทุกรำยทัง้
ภำครฐัและภำคเอกชนจะอยู่ในรปูแบบกำรใหเ้ช่ำทีด่นิระยะยำว โดยมรีะยะเวลำกำรเช่ำไม่เกนิ 50 ปี  
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ในปี 2559 ประเทศเวยีดนำมมจี ำนวนนิคมอุตสำหกรรมทัง้หมด 324 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่รวมกนัทัง้สิ้น 91,800    
เฮกแตร ์กระจำยอยู่ตำมภูมภิำคต่ำงๆของประเทศ อย่ำงไรกต็ำม นิคมอุตสำหกรรมสว่นใหญ่จะกระจุกตวัอยู่ใน
ภำคใตข้องประเทศ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูป้ระกอบกำรในภำคกำรผลติทีก่ระจุกตวัอยู่ในภำคใตข้อง
ประเทศ โดยเฉพำะในเมอืงเศรษฐกจิและกำรค้ำที่ส ำคญั ไดแ้ก่ นครโฮจมินิห ์จงัหวดัดองไน จงัหวดับำเรยี – 
หวุงเต่ำ และจงัหวดัใกลเ้คยีงอื่นๆ ท ำใหใ้นภำคใตม้จี ำนวนนิคมอุตสำหกรรมและมูลค่ำโครงกำรโดยรวมสงูกว่ำ
ภำคอื่นๆอย่ำงเหน็ไดช้ดั  

อย่ำงไรกต็ำม จำกควำมตอ้งกำรพืน้ทีใ่นนิคมอุตสำหกรรมของนกัลงทุนภำคกำรผลติทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ท ำ
ใหจ้ ำนวนพืน้ทีข่ำยหรอืใหเ้ช่ำของนิคมอุตสำหกรรมในกรุงฮำนอยและนครโฮจมินิหปั์จจุบนัเริม่ไม่เพยีงพอทีจ่ะ
รองรบัควำมต้องกำรที่คำดกำรณ์ในอนำคต และท ำให้รำคำขำยที่ดินและค่ำเช่ำที่ดินระยะยำวภำยในนิคม
อุตสำหกรรมในกรุงฮำนอยและนครโฮจมินิหม์จี ำนวนสงูขึน้ นอกจำกนี้ กำรก่อตัง้นิคมอุตสำหกรรมแห่งใหม่หรอื
กำรขยำยพื้นที่ในนิคมอุตสำหกรรมแห่งเดมิสำมำรถกระท ำได้อย่ำงจ ำกดั เนื่องจำกพื้นที่หลำยแห่งถูกน ำไป
พฒันำเป็นเขตทีอ่ยู่อำศยัหรอื สิง่อ ำนวยควำสะดวกต่ำงๆ เช่น หำ้งสรรพสนิคำ้ โรงเรยีน โรงพยำบำล และศนูย์
รำชกำร เป็นตน้ เพื่อพฒันำสูส่งัคมเมอืงเตม็รปูแบบ จำกควำมไม่สมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทำนดงักล่ำว รัฐบำล
และผู้ประกอบกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมภำคเอกชนจึงได้ขยำยกำรลงทุนเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงกรุง
ฮำนอยและนครโฮจมิินห์ อีกทัง้ยงัขยำยกำรลงทุนในภำคอื่นๆที่มีศกัยภำพของประเทศ ทัง้กำรก่อตัง้นิคม
อุตสำหกรรมแห่งใหม่และกำรขยำยพืน้ทีข่องนิคมอุตสำหกรรมแห่งเดมิ  

เมื่อเทยีบกบัจงัหวดัอื่นๆในภำคใต้นัน้ จงัหวดัดองไนถือเป็นจงัหวดัหนึ่งทีโ่ดดเด่นและเป็นเป้ำหมำยของนัก
ลงทุนภำคกำรผลิต จำกท ำเลที่ตัง้ที่ติดกับนครโฮจิมินห์ ควำมพร้อมด้ำนแรงงำน และระบบคมนำคมที่มี
ประสทิธภิำพ อกีทัง้ยงัมคี่ำเช่ำทีด่นิระยะยำวทีถู่กกว่ำที่ดนิในเมอืงเศรษฐกจิทีส่ ำคญั เช่น นครโฮจมินิห ์และ
กรุงฮำนอย ท ำใหจ้งัหวดัดองไนเป็นจงัหวดัทีม่ศีกัยภำพสงูในกำรลงทุนพฒันำนิคมอุตสำหกรรมของรฐับำลและ
ผูป้ระกอบกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมภำคเอกชน โดยในปี 2560 ดชันีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั (Provincial 
Competitiveness Index) ของจงัหวดัดองไนเท่ำกบั 63.15 อยู่ในอนัดบัที ่26 ของประเทศ 

สภำพกำรแข่งขนัของผูป้ระกอบกำรนิคมอุตสำหกรรมภำยในจงัหวดัดงักล่ำวถอืว่ำไม่สงูมำกนัก เนื่องจำกกำร
ประกอบกจิกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมใหป้ระสบควำมส ำเรจ็นัน้ นอกจำกจะตอ้งอำศยัควำมเชีย่วชำญในกำร
บรหิำรโครงกำรจำกประสบกำรณ์อันยำวนำนและเงนิลงทุนจ ำนวนมำกแลว้ ยงัต้องอำศยัควำมสมัพนัธท์ีด่กีบั
รฐับำลและหน่วยงำนของรฐัอื่นๆ อกีดว้ย ปัจจยัดงักล่ำวถอืเป็นอุปสรรคส ำคญัของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ทีจ่ะ
เขำ้มำแข่งขนัในธุรกจิกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรม (barrier of entry) ดว้ยเหตุดงักล่ำว ท ำใหใ้นจงัหวดัดองไน 
มีจ ำนวนนิคมอุตสำหกรรมรวมทัง้สิ้นเพียง 33 โครงกำร โดยปัจจุบันโครงกำรของ  ACBH ถือเป็นนิคม
อุตสำหกรรมทีม่ขีนำดใหญ่เป็นอนัดบัที ่3 ของจงัหวดั ทัง้นี้ กำรแข่งขนัระหว่ำงผูป้ระกอบกำรแต่ละรำยเป็นไป
อย่ำงจ ำกดั เน่ืองจำกนิคมอุตสำหกรรมทีบ่รหิำรโดยผูป้ระกอบกำรหลำยรำยบำงโครงกำรไม่มพีืน้ทีว่่ำงเหลอือยู่
หรอืมพีืน้ทีใ่หเ้ช่ำเหลอือยู่ไม่มำกนกั 
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2.2.2.3 ภาวะการแข่งขนัของนิคมอตุสาหกรรมในเมือง Bien Hoa และเมือง Long Thanh 

เนื่องจำกประมำณกำรรำยได้หลกัของ ACBH และ ACLT ในอนำคตจะมำจำกกำรให้เช่ำที่ดินระยะยำวใน
โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมในเมอืง  Bien Hoa  และเมอืง Long Thanh นัน้ กำรศกึษำตลำดและผูแ้ขง่ขนัจงึเป็น
สิง่ส ำคญัในกำรวำงแผนกลยุทธก์ำรตลำด 

นิคมอตุสาหกรรมในเมือง  Bien Hoa  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Savills Research & Consultancy 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เมอืง Bien Hoa มพีืน้ทีส่ ำหรบักำรเช่ำระยะยำวประมำณ 1022 เฮกแตร ์ใน 4 นิคม
โดยพืน้ทีท่หังหมดถูกเช่ำระยะยำวแลว้  
 

นิคมอตุสาหกรรมในเมือง Long Thanh ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ทีม่ำ: Savills Research & Consultancy, Vietnam Industrial Parks InfoGate 

Long Thanh มพีืน้ทีท่ ัง้หมดประมำณ 1,906 เฮกแตร ์ใน 6 นิคม ยงัไม่รวมโครงกำร Amata City Long Thanh 
ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและคำดว่ำจะแล้วเสรจ็ในปี 2562 ซึ่งจะเหน็ได้ว่ำนิคมอุตสำหกรรมที่มกีำรพฒันำ
สำธำรณูปโภคในคุณภำพสงู (อตัรำค่ำเช่ำระยะยำวเฉลีย่สงูกว่ำ 90 เหรยีญต่อตำรำงเมตร) มเีพยีง 4 แห่งไดแ้ก่
นิคม Long Thanh, นิคม Long Duc นิคม Tam Phouc และ นิคม Go Dau ซึง่มเีพยีงนิคม Long Duc เท่ำนัน้ที่
ยงัมพีืน้ทีเ่หลอื 

ทัง้นี้ ACBH มจีุดแขง็เหนือผูแ้ข่งขนัรำยอื่นๆ ในด้ำนกำรมฐีำนเงนิทุนขนำดใหญ่ในปัจจุบนัจำกกำรสนับสนุน
ของอมตะ คอรป์ ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ของ ACBH ในช่วงทีผ่่ำนมำ นอกจำกนี้ ACBH จะไดร้บักำรสนับสนุนดำ้น

ช่ือนิคม 
พืน้ท่ีเพ่ือการให้
เช่าระยะยาว 
(เฮกแตร)์ 

อตัราค่าเช่า
ระยะยาวเฉล่ีย 
(เหรียญ / ตรม.) 

อตัราเช่าเฉล่ีย 
(ร้อยละ) 

อายท่ีุดิน
คงเหลือ 

(ปี) 
Amata City  (Bien Hoa) 343 90 100.0% 27 
Bien Hoa  2 261 100 100.0% 28 
Bien Hoa  1 248 100 100.0% 33 
Loteco 205 100 100.0% 29 

ช่ือนิคม 
พืน้ท่ีท่ีหมด 
(เฮกแตร)์ 

อตัราค่าเช่าระยะยาว
เฉล่ีย 

(เหรียญ / ตรม.) 

อายท่ีุดินคงเหลือ 
(ปี) 

Long Thanh  488 95  33 
Long Duc 283  90 39 
Tam Phouc 323  120 35 
An Phouc 130 63 34 
Loc An – Binh Son 498  68 42 
Go Dau  184 100 27 
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เงนิทุนอย่ำงต่อเนื่องจำกบรษิทัฯ ซึง่เป็นบรษิทัแม่ของ ACBH ในปัจจุบนั เนื่องจำกบรษิทัฯ สำมำรถระดมทุนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดอ้ย่ำงต่อเนื่องภำยหลงักำรจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ฐำนเงนิทุนขนำดใหญ่ดงักล่ำว
ท ำให ้ACBH มสีถำนะทำงกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่ง พรอ้มส ำหรบักำรลงทุนขยำยพืน้ทีใ่นกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรม
ในโครงกำรทีบ่รหิำรอยู่ในปัจจุบนัอย่ำงต่อเนื่องและกำรลงทุนจดัสรำ้งนิคมอุตสำหกรรมแห่งใหม่ในอนำคต เพื่อ
รองรบัโอกำสทำงธุรกจิและกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิของประเทศเวยีดนำมไดอ้ย่ำงสมบรูณ์ นอกจำก ACBH จะ
มสีถำนะทำงกำรเงนิที่แขง็แกร่งแล้ว ACBH ในฐำนะผู้ประกอบกำรที่มปีระสบกำรณ์มำอย่ำงยำวนำนในกำร
ประกอบธุรกจิพฒันำนิคมอุตสำหกรรมในประเทศเวยีดนำมยงัประกอบด้วยบุคลำกรมอือำชพีจ ำนวนมำกทีม่ี
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมและกำรบริหำรโครงกำรเป็นอย่ำงดี โดยมีผู้บริหำรและ
พนักงำนบำงส่วนเคยร่วมงำนกบัอมตะ คอรป์ ซึง่เป็นบรษิทัแม่ของบรษิทัฯ และเป็นผูป้ระกอบกำรพฒันำนิคม
อุตสำหกรรมชัน้น ำของประเทศไทยมำอย่ำงยำวนำน ท ำให้ ACBH สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดีด้วยคุณภำพกำรให้บริกำรชัน้เลิศ นอกจำกนี้ ยังท ำให้  ACBH มีควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบั
หน่วยงำนของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย  

นอกจำกจุดแขง็ของ ACBH มทีีไ่ดก้ล่ำวมำขำ้งตน้แลว้ ACBH ยงัไดเ้พิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัดว้ยกำร
วำงกลยุทธก์ำรด ำเนินธุรกจิหลำยประกำร ดงันี้   

1. ACBH มนีโยบำยในกำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรมทีแ่ตกต่ำงจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ โดยมกีำร
พฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภคที่มคีุณภำพชัน้เลศิในโครงกำรควบคู่ไปกับกำร
พฒันำที่ดินเพื่อให้เช่ำระยะยำว ท ำให้ลูกค้ำมัน่ใจได้ว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรทำงธุรกิจได้อย่ำง
ต่อเนื่องหำกโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภคที่ให้บริกำรโดยภำครัฐเกิดเหตุขดัข้อง 
ตวัอย่ำงของโครงสรำ้งพืน้ฐำนที่อมตะเวยีดนำมใหบ้รกิำรแก่ลูกค้ำภำยในนิคมอุตสำหกรรม ไดแ้ก่ 
น ้ำประปำ ระบบบ ำบดัน ้ำเสยี และไฟฟ้ำ เป็นตน้ นโยบำยของ ACBH ดงักล่ำวแตกต่ำงจำกนโยบำย
ของผูป้ระกอบกำรรำยอื่นๆ ทีใ่หค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำทีด่นิเพื่อใหเ้ช่ำระยะยำวหรอืขำยเป็นหลกั 
ถงึแมบ้ำงโครงกำรจะมกีำรจดัสรำ้งโครงสรำ้งพืน้ฐำนและระบบสำธำรณูปโภค แต่คุณภำพของระบบ
ดงักล่ำวก็ไม่ได้มำตรฐำนระดบัสำกล นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรบำงรำยก็มไิด้จดัสร้ำงโครงสร้ำง
พืน้ฐำนและระบบสำธำรณูปโภคไวใ้ชภ้ำยในโครงกำร ท ำใหก้ำรด ำเนินกำรทำงธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง
ของลกูคำ้มคีวำมเสีย่งสงู โดยเฉพำะลกูคำ้ทีใ่ชร้ะบบกำรผลติสนิคำ้แบบต่อเนื่อง 

2. ACBH ไดจ้ดัสรรทีด่นิบำงส่วนทีไ่ดร้บักำรพฒันำแลว้ใหแ้ก่โครงกำรพำณิชยกรรมและโครงกำรทีอ่ยู่
อำศยัในเขตบรเิวณนิคมอุตสำหกรรม อำท ิรำ้นคำ้ โชวร์ูม รำ้นอำหำร โรงพยำบำล โรงเรยีน ศูนย์
กฬีำและนันทกำร อพำรท์เมน้ท ์วลิล่ำส ำหรบัผูบ้รหิำร โรงแรม และอำคำรส ำนักงำน เป็นต้น โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อยกระดบันิคมอุตสำหกรรมของ ACBH ให้เป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบตำมแนวคิด 
“Perfect City” ที่มสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบครนัส ำหรบัผูบ้รหิำรและพนักงำนของผู้ประกอบกำร
ภำยในนิคมอุตสำหกรรม นโยบำยดงักล่ำวได้สร้ำงควำมแตกต่ำงระหว่ำงนิคมอุตสำหกรรมของ 
ACBH กบันิคมอุตสำหกรรมของผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ อย่ำงชดัเจน ท ำให้โครงกำรของ ACBH 
สำมำรถดึงดูดลูกค้ำเป้ำหมำยระดบับนได้ ดงันัน้ โครงกำรดงักล่ำวจึงถือเป็นปัจจยัส ำคญัที่ช่วย
เกือ้หนุนธุรกจิหลกัของ ACBH อย่ำงแทจ้รงิ  

3. ACBH ไดจ้ดัสรรทีด่นิบำงส่วนส ำหรบักำรก่อสรำ้งโรงงำนส ำเรจ็รูปในนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH 
เพื่อใหเ้ช่ำแก่ผูป้ระกอบกำรทีต่้องกำรควำมรวดเรว็และควำมสะดวกสบำยในกำรเริม่ประกอบธุรกจิ
ผู้ประกอบกำรที่ไม่ต้องกำรใช้เงนิลงทุนจ ำนวนมำกเพื่อเช่ำที่ดินระยะยำวและก่อสร้ ำงโรงงำนใน
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ระยะแรกเพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรประกอบธุรกจิ และผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงหรอืขนำดเล็กที่มี
เงนิลงทุนค่อนขำ้งจ ำกดั  นโยบำยดงักล่ำวนอกจำกจะช่วยให ้ACBH มกีลุ่มลกูคำ้และแหล่งทีม่ำของ
รำยไดท้ีห่ลำกหลำย ซึง่ท ำใหผ้ลประกอบกำรของ ACBH มคีวำมมัน่คงแลว้ กลยุทธด์งักล่ำวแตกต่ำง
กบักลยุทธ์ของผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ในจงัหวดัดองไน โดยมนีิคมอุตสำหกรรมเพยีง  12 แห่งทีม่ี
บรกิำรให้เช่ำโรงงำนส ำเรจ็รูป ดงันัน้ ACBH จงึมคีวำมได้เปรยีบในกำรดงึดูดลูกคำ้บำงกลุ่มเหนือ
คู่แขง่ 

4. ACBH มุ่งเน้นกำรใหบ้รกิำรทีด่ทีีสุ่ดภำยใต้มำตรฐำนสำกลแก่ลูกค้ำทุกรำยทัง้ก่อนและหลงักำรท ำ
สญัญำเช่ำระยะยำว โดยมกีำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นต่ำงๆ อำท ิกำรช่วยเหลอืลูกคำ้ในกำรขอใบอนุญำต
ประกอบกจิกำร (Investment Certificate) และกำรขอใบอนุญำตอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรประกอบธุรกจิ
ของลูกคำ้ เป็นต้น จำกกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวแบบครบวงจรซึง่สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงด ีท ำใหล้กูคำ้พงึพอใจกบักำรใหบ้รกิำรของ ACBH มำโดยตลอดและท ำให ้ACBH 
รกัษำควำมสมัพนัธอ์นัดใีนระยะยำวกบัลูกคำ้ได ้นโยบำยดงักล่ำวจงึเป็นปัจจยัส ำคญัทีท่ ำใหเ้กดิกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อดีต่ำงๆ ของนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH ระหว่ำงลูกค้ำรำยเดิมและลูกค้ำ
เป้ำหมำยรำยใหม่ ซึง่ช่วยให ้ACBH มฐีำนลกูคำ้ทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนั 

ดว้ยจุดแขง็ของ ACBH และกลยุทธก์ำรแขง่ขนัทีโ่ดดเด่นดงักล่ำว ท ำใหโ้ครงกำรนิคมอุตสำหกรรมทีบ่รหิำรโดย
ACBH ถือเป็นโครงกำรระดบัพรเีมีย่มเพยีงไม่กี่รำยในจงัหวดัดองไน โดย ACBH มคี่ำเช่ำที่ดนิระยะยำวและ
ค่ำบรกิำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ประมำณ 85-90 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตำรำงเมตร ซึง่สงูกว่ำผูป้ระกอบกำรทุกรำย
ในจงัหวดัดองไนและสงูกว่ำค่ำเช่ำทีด่นิระยะยำวเฉลีย่ของนิคมอุตสำหกรรมในแต่ละเมอืงภำยในจงัหวดั รวมถงึ
สงูกว่ำค่ำเช่ำทีด่นิระยะยำวเฉลีย่ของจงัหวดัดองไนซึง่เท่ำกบัประมำณ 70-80 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตำรำงเมตรอกี
ดว้ย 

ด้วยอัตรำค่ำเช่ำที่ดินระยะยำวและค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆที่สูงกว่ำนิคมอุตสำหกรรมอื่นๆ นิคม
อุตสำหกรรมของ ACBH จงึเน้นเจำะกลุ่มลูกค้ำระดบับนเป็นหลกั โดยเฉพำะบรษิัทชัน้น ำในอุตสำหกรรมทีม่ี
เทคโนโลยกีำรผลติค่อนขำ้งสงูจำกประเทศญีปุ่่ นและไตห้วนั ซึง่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลกัที ่Dong Nai Industrial 
Zone Authority (DIZA) ตอ้งกำรดงึดดูใหเ้ขำ้มำลงทุนในจงัหวดัดองไนภำยใตแ้ผนกำรปัจจุบนั นอกจำก ACBH
แลว้ ผูป้ระกอบกำรรำยอื่นๆ ในจงัหวดัดองไนจะบรหิำรโครงกำรระดบักลำงและระดบัล่ำง ซึง่มไิดใ้หค้วำมส ำคญั
กบัคุณภำพของโครงสรำ้งพืน้ฐำนและระบบสำธำรณูปโภคมำกนกั รวมถงึไม่มกีำรพฒันำโครงกำรพำณิชยกรรม
และโครงกำรที่อยู่อำศยัในเขตบรเิวณนิคมอุตสำหกรรม นอกจำกนี้คุณภำพกำรบรกิำรยงัด้อยกว่ำโครงกำร
ระดบัพรเีมีย่มเช่น ACBH ท ำใหน้ิคมอุตสำหกรรมดงักล่ำวมกีลยุทธก์ำรแข่งขนัดำ้นรำคำเป็นหลกัและเน้นเจำะ
กลุ่มลูกค้ำระดบักลำงหรอืระดบัล่ำงทีม่เีทคโนโลยกีำรผลติไม่สูงมำกนัก ซึ่งถือว่ำเป็นคนละกลุ่มเป้ำหมำยกบั
ACBH 

 

 

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

            การจดัหาท่ีดิน  
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ในกำรจดัตัง้นิคมอุตสำหกรรม กระทรวงกำรวำงแผนและกำรลงทุน (Ministry of Planning and Investment) 
ร่วมกบัหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งจดัท ำแผนแม่บทเพื่อเสนอให้นำยกรฐัมนตรอีนุมตั ิแผนแม่บททีไ่ด้รบักำร
อนุมตัจิะใชเ้ป็นพืน้ฐำนในกำรจดัตัง้นิคมอุตสำหกรรมใหม่และกำรพัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรบัเขตนิคม
อุตสำหกรรมใหม่นัน้ ทัง้นี้ภำยหลงักำรอนุมตัิแผนแม่บทแล้วนัน้ Provincial People’s Committee จะเป็นผู้
ตดัสนิใจในกำรจดัตัง้หรอืขยำยเขตอุตสำหกรรมตำมแผนแม่บทดงักล่ำวในรำยละเอยีด ทัง้นี้ ภำยใต้กฎหมำย
ของประเทศเวยีดนำม รฐับำลจะจดัสรรและใหเ้ช่ำที่ดนิแก่องคก์รหรอืบุคคลธรรมดำ เพื่อลงทุน ก่อสร้ำง และ
จัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนในนิคมอุตสำหกรรม โดยมีหน่วยงำนที่จะจดัสรรที่ดินให้คือ Provincial People’s 
Committee และหน่วยงำนก ำกบัดแูลเขตอุตสำหกรรมประจ ำจงัหวดันัน้ๆ ซึง่ส ำหรบัจงัหวดัดองไนคอื People’s 
Committee of Dong Nai Province และ Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) 

ในกำรจดัหำที่ดนิของผู้ประกอบกำรนิคมอุตสำหกรรมนัน้ เนื่องจำกตำมกฎหมำยของประเทศเวยีดนำมนัน้ 
บุคคลต่ำงชำตไิม่สำมำรถครอบครองทีด่นิได ้ดงันัน้ผูป้ระกอบกำรนิคมอุตสำหกรรมสว่นมำกจะไดร้บักำรจดัสรร
ทีด่นิใหเ้ช่ำจำกหน่วยงำนรฐั โดยมรีะยะเวลำกำรเช่ำ 50 ปี และมกีำรจ่ำยค่ำเช่ำทีด่นิใหแ้ก่หน่วยงำนรฐัเป็นรำย
ปีหรอืครัง้เดยีวเมื่อเซน็สญัญำ โดย ACBH จะท ำกำรผลกัภำระค่ำเช่ำนี้ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิกำรโรงงำนทีม่ำเช่ำ
ทีด่นิระยะยำวในเขตนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH (Pass through)  

ทัง้นี้ ACBH ได้รบักำรจดัสรรพืน้ทีท่ ัง้หมดประมำณ 700 เฮกแตร ์หรอื 4,375 ไร่ ส ำหรบัพฒันำโครงกำรของ
ACBH อย่ำงไรกด็ ีเมื่อ ACBH ตอ้งกำรจะขยำยพืน้ทีโ่ครงกำร ACBH จะตอ้งท ำกำรขออนุมตักิำรประกอบธรุกจิ
ของแต่ละระยะโครงกำรจำก Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) ตำมใบรบัรองกำรลงทุน (Investment 
Certificate) โดยปัจจุบนั ACBH ไดร้บัอนุมตัพิืน้ทีต่ำมใบรบัรองกำรลงทุน (Investment Certificate) แลว้ส ำหรบั
โครงกำรระยะที่ 1 2A 2B 2D 2E 3A และ โครงกำร Amata Commercial Complex รวมพื้นที่จ ำนวน 532.1 
เฮกแตร ์หรอื 3,326 ไร่ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 พืน้ท่ีท่ีได้รบัอนุมติัตาม 
Investment Certificate (เฮกแตร)์ 

วนัท่ีส้ินสดุโครงการ 

โครงกำรระยะที ่1 
347.0 31 ธนัวำคม 2587 โครงกำรระยะที ่2A 

โครงกำรระยะที ่2B 
โครงกำรระยะที ่2D 46.1 

5 กุมภำพนัธ ์2601 
โครงกำรระยะที ่2E 55.4 
โครงกำรระยะที ่3A 64.0 9 กนัยำยน 2604 
รวมพืน้ท่ีในนิคมอตุสาหกรรม 513.0  
โครงกำร Amata Commercial Complex 19.1 21 สงิหำคม 2600 
รวมพืน้ทีท่ ัง้หมด 532.1  

พืน้ท่ีท่ียงัไม่ได้ ใบอนุญาต 27.0  

 

2.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

นิคมอุตสำหกรรมของ ACBH นัน้สรำ้งขึน้โดยตระหนักถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเป็นหลกั โดยเทคโนโลยทีี่
ACBH เลอืกใช้กำรพฒันำสำธำรณูปโภคพืน้ฐำนนัน้ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยทีีไ่ด้มำตรฐำนระดบัสำกล จงึ



บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่1 หน้ำ 36 

สำมำรถลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมได้อยู่ในระดบัทีต่ ่ำ ACBH มรีะบบบ ำบดัน ้ำเสยีระบบ Activated Sludge 
System และ Sequential Batch Reactor System ซึง่มคีุณภำพสงูและไดม้ำตรฐำนตำมทีห่น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง
ก ำหนด นอกจำกนี้ ACBH ยงัมกีำรก ำหนดคุณภำพของน ้ำเสยีทีป่ล่อยออกมำจำกโรงงำนอุตสำหกรรมทีต่ัง้อยู่
ในนิคมอุตสำหกรรมของACBH ให้อยู่ในระดบัที่ ACBH ก ำหนดไว้ ก่อนที่ ACBH จะน ำมำผ่ำนกระบวนกำร
บ ำบดัน ้ำเสยี เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำคุณภำพน ้ำเสยีของ ACBH จะอยู่ในระดบัทีไ่ดม้ำตรฐำน ทัง้นี้ ACBH ยงัมกีำร
ติดตัง้ระบบตรวจสอบและติดตำมผลคุณภำพน ้ำที่ผ่ำนกำรบ ำบดัจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสยีของ  ACBH แบบ
อตัโนมตัโิดยจะรำยงำนผลมำที ่ACBH และสง่ผ่ำนต่อไปที ่Dong Nai Department of Natural Resources and 
Environment ทุกๆ 5 นำท ีนอกจำกนี้ Dong Nai Department of Natural Resources and Environment ยงัมี
กำรสุม่ตรวจคุณภำพน ้ำทีผ่่ำนกำรบ ำบดัจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสยีของ ACBH ทุกๆ เดอืน ทัง้นี้ ตลอดระยะเวลำที่
ผ่ำนมำ ACBH ไม่เคยละเมดิระเบยีบและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มแต่ประกำรใด นอกจำกนี้ ACBH 
ยงัมีกำรจดัให้มีพื้นที่สเีขยีวในนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH เพื่อเป็นกำรลดมลภำวะทำงอำกำศและสร้ำง
ทศันียภำพทีส่วยงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรมของ ACBH อกีทำงหนึ่ง 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกจิกำรลงทุนในบรษิทัอื่น โดยลงทุนในธุรกจิพฒันำนิคมอุตสำหกรรม
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเวียดนำม บริษัทฯ ได้พิจำรณำปัจจัยเสี่ยงที่ส ำคัญที่อำจส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบกำร ฐำนะกำรเงนิ หรอืผลกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ในอนำคต อย่ำงไรกต็ำมอำจมปัีจจยัเสี่ ยงอื่นๆซึ่ง
บริษัทฯ ไม่อำจทรำบได้ในขณะนี้หรือเป็นปัจจยัเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจำรณำในขณะนี้ว่ำยงัไม่เป็นสำระส ำคญัต่อกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

ความเส่ียงทางธรุกิจ (Business Risks) 

1. ลกัษณะธรุกิจท่ีมีความสมัพนัธก์บัการผนัผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศเวียดนาม 

กำรชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกมกัสง่ผลต่อกำรตดัสนิใจลงทุน ซึง่อำจท ำใหค้วำมตอ้งกำรในพืน้ทีอุ่ตสำหกรรมลดลงหรอื
อำจกดดนัดำ้นรำคำเพื่อกระตุน้อุปสงคท์ีซ่บเซำ ทัง้นี้อำจสง่ผลกระทบดำ้นลบต่อผลประกอบกำรของบรษิทัย่อยทีข่ ึน้อยู่
กบักำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศทีส่ว่นใหญ่เป็นบรษิทัขำ้มชำต ิ

อย่ำงไรกต็ำม จำกตวัเลขทำงเศรษฐกจิ แม้ว่ำทศิทำงเศรษฐกจิระดบัภูมภิำคชะลอตวั ประเทศเวยีดนำมยงัคงมกีำร
สง่ออกทีแ่ขง็แกร่งและมกีำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในอตัรำสงู ซึง่สง่ผลใหย้อดขำยของอมตะเวยีดนำมในแง่กำร
จองทีด่นิในปีทีผ่่ำนมำดขีึน้ 

นอกจำกปัจจยัด้ำนกำรเตบิโตของเศรษฐกจิโดยรวมแลว้ อตัรำเงนิเฟ้อของประเทศเวยีดนำมอยู่ในระดบัสงู โดยในช่วง
ปี 2551 ถึง 2556 ซึ่งอยู่ในอตัรำเฉลี่ยทีร่้อยละ 11 ต่อปีนัน้ สะท้อนควำมผนัผวนของค่ำเงนิสกุลด่งที่บรษิทัย่อยอำจ
ไดร้บัผลกระทบในอนำคต ทัง้นี้ รฐับำลเวยีดนำมไดต้ระหนกัถงึปัญหำและมกีำรก ำหนดนโยบำยเพื่อแกปั้ญหำอตัรำเงนิ
เฟ้อทีเ่พิม่ขึน้หลำยมำตรกำรเพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่แก่นักลงทุน ซึง่รฐับำลกป็ระสบควำมส ำเรจ็ในกำรลดอตัรำเงนิเฟ้อ
เป็นรอ้ยละ 2.7 ในปี 2559 จำกรอ้ยละ 18.7 ในปี 2554 ซึง่ท ำให ้Asian Development Bank (ADB) คำดกำรณ์ว่ำอตัรำ
เงนิเฟ้อของประเทศเวยีดนำมจะมแีนวโน้มคงทีอ่ยู่ทีร่อ้ยละ 4 - 6 ในอนำคต  

 
ทีม่ำ: Asian Development Bank 

อตัราเงินเฟ้อของเวียดนามในปี 2552-2559 และคาดการณ์ปี 2560-2561 
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แม้ว่ำบรษิัทฯ ไม่สำมำรถควบคุมควำมเสีย่งดงักล่ำวได้ แต่ได้มกีำรติดตำมดชันีเศรษฐกจิและเลง็เหน็ศกัยภำพกำร
ลงทุนในประเทศเวยีดนำมมำกขึน้ โดยประเทศเวยีดนำมมคีวำมน่ำสนใจในกำรเป็นจุดหมำยกำรลงทุนของต่ำงชำติ
เนื่องจำกขอ้ไดเ้ปรยีบทำงภูมศิำสตร ์และประชำกรวยัแรงงำนจ ำนวนมำก ซึง่มคี่ำแรงในระดบัต ่ำ รวมถงึกำรทีป่ระเทศ
เวยีดนำมมกีำรเขำ้ร่วมขอ้ตกลงทำงเศรษฐกจิระหว่ำงภูมภิำค ลกัษณะประชำกรและวฏัจกัรกำรพฒันำประเทศ อกีทัง้
ควำมหลำกหลำยในรำยกำรสินค้ำและตลำดส่งออก ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเวียดนำมขยำยตัวสูงขึ้น ใน
ขณะเดยีวกนัยงัช่วยเพิม่ควำมต้องกำรพื้นที่อุตสำหกรรมเพื่อรองรบักำรขยำยตวั ซึ่งส่งผลดต่ีอผลประกอบกำรของ
บรษิทัย่อย 

2. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายภาครฐั 

กำรทีป่ระเทศเวยีดนำมถูกปกครองภำยใตร้ะบบสงัคมนิยม โดยมพีรรคกำรเมอืงเดยีวเป็นองคก์รทีม่อี ำนำจสงูสดุในกำร
บรหิำรประเทศตำมรฐัธรรมนูญมำอย่ำงยำวนำน ท ำให้กำรก ำหนดนโยบำยและกำรก ำกบัดูแลในภำพรวมเป็นไปใน
ทศิทำงเดยีวกนัอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่เคยมปัีญหำกำรประท้วงหรอืกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมอืงที่รุนแรงเพื่อล้มล้ำง
ระบบกำรปกครองดงักล่ำว ดงันัน้ ควำมเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิกำรเปลีย่นแปลงทำงกำรเมอืงหรอืกำรเปลีย่นแปลงทศิทำง
นโยบำยทีส่ ำคญั จนส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกจิและกำรลงทุนโดยรวมของประเทศเวยีดนำมอย่ำงรุนแรงนัน้มไีม่
มำกนกั  

อย่ำงไรกต็ำม รฐับำลเวยีดนำมได้กระจำยอ ำนำจสู่องคก์ำรปกครองของจงัหวดัต่ำงๆ ในกำรก ำหนดกฎระเบยีบกำร
บรหิำรจดักำรด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน โดยแต่ละจงัหวดัมกีฎระเบยีบที่ต่ำงกนัอีกด้วย ท ำให้บรษิัทฯ ต้องติดตำม
กฎระเบยีบต่ำงๆอย่ำงใกลช้ดิเพื่อใหส้ำมำรถปรบัตวัต่อกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงทนัท่วงท ี

ACBH ได้มีกำรตัง้คณะท ำงำน ซึ่งประกอบด้วยคนที่มคีวำมรู้เกี่ยวกบัอุตสำหกรรมในประเทศและควำมเชี่ยวชำญ
เกี่ยวกับกำรตลำด ข้อก ำหนดและกฎเกณฑ์ และกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรม เพื่อท ำควำมเข้ำใจและปฏิบตัิตำม
กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่ำงๆของหน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งทุกหน่วยงำนเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงกฎเกณฑห์รอืเมื่อ
บรษิทัฯ มองหำโอกำสกำรลงทุนในจงัหวดัอื่นๆ นอกจำกนี้นโยบำยของรฐับำลเวยีดนำมมกีำรส่งเสรมิควำมร่วมมือกบั
ต่ำงประเทศจำกขอ้ตกลงทำงกำรคำ้และเพื่อดงึดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศเพื่อเป็นฐำนกำรผลติทีส่ ำคญัส ำหรบักำร
ส่งออก ซึง่เป็นปัจจยัสนับสนุนต่อกำรเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิทีส่ ำคญัของประเทศเวยีดนำม ดงันัน้กำรเปลีย่นแปลง
ทำงกฎระเบยีบสว่นใหญ่จะเป็นไปเพื่อสง่เสรมิและดงึดดูกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศซึง่สง่ผลดต่ีอ ACBH 

ความเส่ียงด้านการปฏิบติัการ (Operational Risks) 

1. ความเส่ียงเก่ียวกบัการจดัหาท่ีดินเพื่อให้เช่าระยะยาว 

ACBH ด ำเนินธุรกจิพฒันำนิคมอุตสำหกรรมโดยกำรเช่ำทีด่นิระยะยำวจำกหน่วยงำนรฐัของเวยีดนำมเพื่อน ำมำพฒันำ

เป็นนิคมอุตสำหกรรม พร้อมทัง้จดัหำระบบสำธำรณูปโภคและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ไว้บริกำรภำยในนิคม

อุตสำหกรรม ทัง้นี้ เนื่องจำกเมอืงเบยีนหวัเป็นศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและสงัคมของจงัหวดัดองไน ท ำใหม้คีวำมเจรญิ

อย่ำงมำก โดยมกีำรพฒันำเขตทีอ่ยู่อำศยัและเขตกำรคำ้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น สถำนศกึษำ โรงพยำบำล หำ้งสรรพสนิคำ้ 

และ ธนำคำร เป็นตน้  

ในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ รฐับำลสนับสนุนใหพ้ฒันำพืน้ทีเ่ป็นนิคมอุตสำหกรรมในเมอืงเบยีนหวัมำกขึน้ ปัจจยัดงักล่ำว

ส่งผลใหพ้ืน้ทีว่่ำงส ำหรบักำรก่อตัง้นิคมอุตสำหกรรมมจี ำนวนลดลง หรอืท ำใหข้ ัน้ตอนกำรขออนุมตัิใบรบัรองกำรลงทุน
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มคีวำมล่ำชำ้ เน่ืองจำกควำมยำกล ำบำกในกระบวนกำรเวนคนืทีด่นิจำกประชำชนทีอ่ำศยัอยู่ในพืน้ทีด่งักล่ำว ซึง่รฐับำล

ตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรท ำควำมเขำ้ใจและกำรด ำเนินกำรรือ้ถอน รวมถงึอำจมปีระชำชนบำงสว่นคดัคำ้นกำรด ำเนินกำร

ดงักล่ำว ดงันัน้ ACBH จึงมีควำมเสี่ยงในกำรขยำยพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมเพื่อให้เช่ำระยะยำว ซึ่งจะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อรำยไดข้อง ACBH 

ในกำรรองรบัควำมเสีย่งจำกขอ้จ ำกดัในกำรขยำยกำรลงทุนโครงกำรในเมอืงเบยีนหวั บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรขยำยกำร

ลงทุนในโครงกำรที่เมือง Long Thanh จังหวัด Dong Nai และโครงกำรเมือง Halong จังหวัด Quang Ninh โดย

โครงกำรไดร้บัอนุมตักิำรประกอบธุรกจิตำมใบรบัรองกำรลงทุน โดยโครงกำรใหม่ของบรษิทัฯ ท ำใหม้พีืน้ทีร่องรบักำร

ขยำยตวัของธุรกจิของบรษิทัฯ และยงัเป็นกำรกระจำยควำมเสีย่งหำกพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึ่งเกดิควำมล่ำชำ้ในกระบวนกำร

เกีย่วกบัทีด่นิ 

2. ความเส่ียงจากการท่ีใบรบัรองการลงทุน (Investment Certificate) หมดอาย ุ

ACBH ได้รบัอนุมตัิให้ประกอบธุรกิจพฒันำนิคมอุตสำหกรรมภำยใต้ใบรบัรองกำรลงทุน ( Investment Certificate) 

ส ำหรบัแต่ละระยะโครงกำรโดยใบรบัรองกำรลงทุนดงักล่ำวมกี ำหนดระยะเวลำกำรประกอบกจิกำรทัง้สิน้ 50 ปี ทัง้นี้

ปัจจุบนัยงัไม่มใีบรบัรองกำรลงทุนของผูป้ระกอบกำรรำยใดทีห่มดอำยุ จงึยงัไม่มกีรณีตวัอย่ำงในกำรอำ้งองิ 

ทัง้นี้ รฐับำลของประเทศเวยีดนำมยงัมไิดก้ ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำรอย่ำงชดัเจนเกีย่วกบัวธิกีำรขออนุมตัแิละเงื่อนไข

กำรต่ออำยุหลงัจำกทีใ่บรบัรองกำรลงทุนฉบบัปัจจุบนัของผู้ประกอบกำรหมดอำยุ ดงันัน้ ACBH จงึมคีวำมเสีย่งเรื่อง

กำรต่ออำยุใบรบัรองหรอืกำรด ำเนินธุรกจิภำยหลงัใบรบัรองกำรลงทุนฉบบัปัจจุบนัหมดอำยุ 

อย่ำงไรกต็ำม ACBH คำดว่ำภำครฐัยงัมรีะยะเวลำเพยีงพอทีจ่ะก ำหนดวธิกีำรขออนุมตัแิละเงื่อนไขกำรประกอบธุรกจิ

ภำยหลงัจำกทีใ่บรบัรองกำรลงทุนฉบบัปัจจุบนัของ ACBH หมดอำยุ นอกจำกนี้ หำกกฎเกณฑด์งักล่ำวยงัคงไม่ชดัเจน 

อำจส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมัน่ของนักลงทุนต่ำงชำตใินกำรลงทุนซึง่จะส่งผลเสยีต่อเศรษฐกจิของประเทศเวยีดนำม

ในภำพรวมได ้ทัง้นี้ ACBH คำดว่ำจะไดร้บัอนุมตัใิหป้ระกอบธุรกจิพฒันำนิคมอุตสำหกรรมในประเทศเวยีดนำมต่อไป

ภำยใต้เงื่อนไขและวธิกีำรขออนุมตัิดงักล่ำว เนื่องจำก ACBH มคีุณสมบตัทิีค่รบถ้วนสมบูรณ์ทุกประกำรและไม่เคยมี

ประวตักิำรกระท ำผดิกฎเกณฑข์องใบรบัรองกำรลงทุนฉบบัปัจจุบนั  

3. ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของโครงการในอนาคต 

บรษิัทฯ มโีครงกำรใหม่ที่อยู่ระหว่ำงกำรพฒันำภำยใต้ ACLT ATLT และ ACHL ประกอบด้วยโครงกำร Amata City 

Long Thanh ซึ่งมีพื้นที่ในกำรพฒันำประมำณ 410 เฮกตำร์ หรือ 2,562.5 ไร่ โครงกำร Amata Service City Long 

Thanh ซึ่งมีพื้นที่ในกำรพฒันำประมำณ 107 เฮกตำร์ หรือ 668.8 ไร่ โครงกำร Amata Township Long Than ซึ่งมี

พืน้ทีใ่นกำรพฒันำประมำณ 753 เฮกตำร ์หรอื 4,706.3 ไร่ และ โครงกำร Amata City Halong ซึง่มพีืน้ทีใ่นกำรพฒันำ

ประมำณ 714 เฮกตำร์ หรอื 4,462.5 ไร่ โดยโครงกำรดงักล่ำวได้รบักำรอนุมตัิกำรประกอบธุรกจิตำมใบรบัรองกำร

ลงทุนและอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรเวนคนืทีด่นิ  
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โดยกำรลงทุนขำ้งตน้มคีวำมเสีย่งในกำรด ำเนินงำนหำกกำรด ำเนินโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผนและสง่ผลใหเ้งนิลงทุนใน

กำรด ำเนินกำรสงูกว่ำทีบ่รษิทัฯ คำดกำรณ์ไว ้ซึง่อำจส่งผลกระทบใหบ้รษิทัฯ ไม่สำมำรถรบัรูร้ำยไดต้ำมแผนกำร และ

ไม่ไดร้บัผลตอบแทนตำมทีค่ำดกำรณ์ไว ้

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรจดักำรโครงกำรและไดแ้ต่งตัง้คณะท ำงำน ซึง่ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชำญและผูบ้รหิำรทีม่ี

ประสบกำรณ์ในกำรตดิตำมควำมคบืหน้ำของโครงกำรและแกไ้ขปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกควำมล่ำชำ้

หรอืควำมเสีย่งจำกต้นทุนที่สูงกว่ำที่คำดกำรณ์ โดยคณะท ำงำนได้มกีำรจดัประชุมทุกสปัดำห์เพื่อรำยงำนผลควำม

คบืหน้ำต่อผูบ้รหิำร 

4. ความเส่ียงจากกลุม่ผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุบริษทัฯ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่คอื กลุ่มบรษิทัอมตะ ซึง่ถอืหุน้จ ำนวน 681,079,780 หุน้ หรอืคดิเป็น

ร้อยละ 73 โดยอมตะ คอร์ป และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็น

ผูบ้รหิำรและกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของบรษิทัฯ  

กำรทีอ่มตะ คอรป์ มอี ำนำจควบคุมอย่ำงมนียัส ำคญัในบรษิทัฯ ท ำใหอ้มตะ คอรป์มอีทิธพิลต่อกำรก ำหนดนโยบำยและ

กำรบรหิำรจดักำรบรษิทัฯ โดยสำมำรถควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในเรื่องต่ำงๆ อำท ิกำรเลอืกตัง้กรรมกำร กำรจ่ำย

และก ำหนดเวลำกำรจ่ำยเงนิปันผล  และกำรอนุมตัิกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้สอดคล้องกบัผลประโยชน์ของตนทีอ่ำจ

ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้รำยอื่นของบรษิทัฯ โดยทีผู่ถ้อืหุน้รำยอื่นๆ อำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อ

ตรวจสอบและถ่วงดุลกบัผูถ้ือหุน้ทีม่อี ำนำจควบคุมได ้ยกเวน้ในเรื่องทีก่ฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

ก ำหนดใหต้้องไดร้บัคะแนนเสยีงเกนิกว่ำ 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืเรื่องที่กลุ่มผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่มสี่วนได้ส่วน

เสยี ซึง่ท ำใหก้ลุ่มผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ไม่สำมำรถลงคะแนนเสยีงในวำระดงักล่ำวได้ 

อย่ำงไรกต็ำม เพื่อใหก้ำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ มคีวำมโปร่งใสและมกีำรถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบรหิำรงำน บรษิทัฯ จงึ

ไดก้ ำหนดโครงสรำ้งธรรมำภบิำลใหเ้หมำะสมและมกีำรก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำนและกำรมอบอ ำนำจแก่กรรมกำร

และผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน อีกทัง้ยังมีกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระจ ำนวน 5 ท่ำน จำกกรรมกำรทัง้หมด 9 ท่ำนใน

คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อถ่วงดุลกำรตัดสนิใจในกำรพิจำรณำอนุมตัิรำยกำรต่ำงๆ  ของคณะกรรมกำรบริษัทก่อน

น ำเสนอต่อผูถ้อืหุน้  

ความเส่ียงด้านการเงิน 

1. ความเส่ียงจากการเป็นบริษทัท่ีประกอบธรุกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน 

เนื่องจำกบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกัโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) กระแสเงนิสดและรำยไดเ้กอืบ

ทัง้หมดทีป่รำกฏในงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรขึน้อยู่กบักำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อย โดยทีบ่รษิทัย่อยมคีวำมเสีย่ง

ทำงธุรกจิทีอ่ำจกระทบต่อผลประกอบกำรภำยใตก้ฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัของประเทศเวยีดนำม และมำตรฐำนกำรบญัชี

ของเวยีดนำม ซึง่อำจท ำใหก้ำรจ่ำยเงนิปันผลไม่เป็นไปตำมทีค่ำด และสง่ผลกระทบต่อบรษิัทฯ เน่ืองจำกควำมสำมำรถ
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ในกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิัทฯ ขึน้อยู่กบัก ำไรสุทธงิบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิัทฯ มไิด้ขึน้อยู่กบัก ำไรในงบ

กำรเงนิรวม 

นอกจำกนี้ ภำยใต้พระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 เกี่ยวกบักำรจ่ำยเงนิปันผล บรษิัทฯ ไม่สำมำรถ

จ่ำยเงนิปันผลจำกเงนิประเภทอื่นนอกจำกเงนิก ำไรสุทธแิละไม่สำมำรถจ่ำยเงนิปันผลไดห้ำกบรษิทัฯ ยงัมผีลขำดทุน

สะสมในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร นอกจำกนี้ กำรจ่ำยเงนิปันผลตอ้งค ำนึงถงึขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทำงกำรเงนิทีร่ะบุใน

ตรำสำรหนี้และขอ้ตกลงสนิเชื่อของแต่ละบรษิทัดว้ย 

บรษิัทย่อยได้มกีำรจดัท ำประมำณกำรประจ ำปี ซึ่งต้องได้รบักำรพจิำรณำและอนุมตัิโดยคณะกรรมกำรบรษิัท โดย

บรษิทัฯ มอี ำนำจควบคุมอย่ำงมนียัส ำคญัในบรษิทัย่อย เน่ืองจำกคณะกรรมกำรบรษิทัของบรษิทัย่อยเป็นกลุ่มเดยีวกบั

คณะกรรมกำรบริษัทฯ นอกจำกนี้ ยงัจดัให้มีกำรประชุมระดบัผู้บริหำรทุกสปัดำห์เพื่อติดตำมและประเมินผลกำร

ด ำเนินงำน เพื่อช่วยในกำรระบุและจดักำรควำมเสีย่งไดอ้ย่ำงทนัท่วงท ี

2. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

รำยได้และต้นทุนส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ มำจำกกำรประกอบธุรกจิพฒันำนิคมอุตสำหกรรมในประเทศเวยีดนำมทัง้ใน

ส่วนของกำรใหเ้ช่ำทีด่นิ กำรใหเ้ช่ำโรงงำนส ำเรจ็รูป และกำรใหบ้รกิำรสำธำรณูปโภคหรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ

เป็นสกุลเงนิด่ง มเีพยีงบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งเท่ำนัน้ทีม่กีำรกูย้มืเงนิเป็นเงนิทีไ่ม่ใช่สกุลเงนิด่ง ทัง้นี้มกีำรกูย้มืเป็นสกุลเงนิ

บำท โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 มเีงนิกูค้งคำ้งจ ำนวน 1,633.7 ลำ้นบำท ดงันัน้จงึมคีวำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำก

กำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่น โดยในช่วงปีพ.ศ. 2560 – 2561 ทีผ่่ำนมำค่ำเงนิบำทแขง็ตวัเมื่อเทยีบกบัค่ำเงนิด่ง 

สง่ผลใหม้กีำรขำดทุนอตัรำแลกเปลีย่น แต่ทัง้นี้สว่นใหญ่เป็นกำรขำดทุนทีย่งัไม่เกดิ 

ส ำหรบักำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม บรษิทัฯ รำยงำนโดยใชส้กุลเงนิบำท แมว้่ำ  ACBH ซึง่เป็นบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศ 

ได้จดัท ำงบกำรเงนิโดยใช้สกุลเงินด่งซึ่งเป็นสกุลเงนิท้องถิ่น ดงันัน้บริษัทฯ  อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงค่ำของ

รำยกำรทำงบญัชใีนงบกำรเงนิ ตำมนโยบำยบญัชใีนกำรแปลงค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีอ่ยู่ในสกุลเงนิต่ำงประเทศใหอ้ยู่

ในสกุลทีบ่รษิทัฯ ใชจ้ดัท ำงบกำรเงนิรวม 

แมว้่ำควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นต่อกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดบัต ่ำ บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำวและ

เตรยีมกำรจดักำรอย่ำงรอบคอบ โดยเฉพำะกำรลดค่ำเงนิด่ง โดยกำรตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงค่ำเงนิอย่ำงต่อเนื่องและ

ลดช่วงระยะเวลำระหว่ำงกำรท ำสญัญำและกำรโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ ส ำหรบักำรจ่ำยเงนิปันผล บรษิทัย่อยไดจ้่ำยเงนิปัน

ผลเป็นสกุลเงนิด่ง รำยกำรดงักล่ำวอำจมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น อย่ำงไรกต็ำม รำยกำรดงักล่ำวจะท ำกำรช ำระ

ภำยในหนึ่งวนัท ำกำร ท ำใหผ้ลกระทบจำกควำมเสีย่งดงักล่ำวอยู่ในระดบัต ่ำ 

ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิไทย สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เป็นสกุลเงนิบำท ดงันัน้ผลกระทบ

จำกกำรแปลงค่ำเงนิระหว่ำงสกุลเงนิด่งและสกุลเงนิบำทที่รำยงำนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เป็นขำดทุนในจ ำนวน 

21.01 ลำ้นบำท  

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรวจิยั และวำงแผนเพิม่ผลตอบแทนในกำรลงทุนเพื่อลดผลกระทบจำกกำรลดค่ำเงนิ รวมถงึ

กำรควบคุมควำมเสีย่งดงักล่ำวใหอ้ยู่ในระดบัทีจ่ดักำรได ้
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3. ความเส่ียงจากมาตรฐานบญัชีท่ีแตกต่างกนัต่อการจา่ยเงินปันผล 

ACBH ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยเวยีดนำม ไดจ้ดัท ำงบกำรเงนิตำมตำมมำตรฐำนกำรบญัชขีองเวยีดนำม 

ในขณะที่บริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 89.99 ของทุนช ำระแล้วทัง้หมดใน ACBH ได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทภำยใต้

กฎหมำยไทย ท ำให้ต้องจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (TFRS) อย่ำงไรก็ดี ผลกำร

ด ำเนินงำนทำงกำรเงนิทีร่ำยงำนในงบกำรเงนิเฉพำะของ ACBH และทีร่ำยงำนในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ มคีวำม

แตกต่ำงกนั เนื่องจำกมำตรฐำน TFRS และ VAS นัน้แตกต่ำงกนัในเรื่องของกำรรบัรู้รำยได้และต้นทุนจำกกำรขำย

อสงัหำรมิทรพัย ์โดยงบกำรเงนิตำมมำตรฐำน VAS จะทยอยรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยต์ำมระยะเวลำเช่ำ

ที่เหลืออยู่ให้สอดคล้องกับตำรำงกำรเช่ำ ขณะที่งบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทยตีควำมว่ำ 

กรรมสทิธิแ์ละควำมเสีย่งถกูโอนไปยงัลกูคำ้แมว้ำ่จะเป็นกำรใหเ้ช่ำระยะยำว ดงันัน้จงึสำมำรถรบัรูร้ำยไดเ้สมอืนกำรขำย

ในครัง้เดยีวเตม็จ ำนวน  

ทัง้นี้ กำรรบัรูร้ำยไดท้ีแ่ตกต่ำงกนัดงักล่ำวอำจส่งผลต่อกำรวเิครำะหข์อ้มูลของนักลงทุน โดยเฉพำะควำมสำมำรถใน

กำรจ่ำยเงนิปันผลของ ACBH ซึ่งจะพจิำรณำจำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของ ACBH ทัง้นี้ รำยได้และก ำไรตำมงบ

กำรเงนิเฉพำะกจิกำรของ ACBH ซึง่จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำน VAS นัน้จะน้อยกว่ำตวัเลขตำมงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ 

โดยในปี 2561 ACBH รำยงำนก ำไรสุทธติำมงบกำรเงนิ 103,430 ลำ้นด่ง หรอืคดิเป็น 145.15 ลำ้นบำทตำมมำตรฐำน 

VAS ในขณะทีร่ำยงำนก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงนิ 351.65 ลำ้นบำท ตำมมำตรฐำน TFRS ดงันัน้ ในกำรวเิครำะหข์อ้มลู

ของบรษิทัฯ และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงนิปันผล นกัลงทุนควรตระหนกัถงึควำมแตกต่ำงในมำตรฐำนบญัชดีงักล่ำว 

4. ความเส่ียงจากการหาแหลง่เงินทุนได้อย่างเพียงพอ 

กำรขยำยแผนธุรกจิในกำรลงทุนในโครงกำรของ ACLT ATLT และ ACHL ท ำใหบ้รษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งจดัหำแหล่งเงนิทุน

ทีเ่พยีงพอในตน้ทุนทีเ่หมำะสม เพื่อลงทุนขยำยธุรกจิและเพิม่ควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินงำน 

ควำมสำมำรถในกำรเพิม่ทุนหรอืกำรเขำ้ถงึตลำดทุนเป็นหนึ่งในปัจจยัส ำคญัทีส่่งผลต่อโครงกำรทีด่ ำเนินงำนในปัจจุบนั

และโครงกำรในอนำคต หำกมกีำรจดัหำเงนิทุนไม่เพยีงพออำจส่งผลต่อกำรขยำยระยะเวลำโครงกำรที่ก ำหนดหรือ

โอกำสทีต่น้ทุนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ จะเพิม่ขึน้ ซึง่อำจท ำใหเ้กดิปัญหำสภำพคล่องและกระทบผลตอบแทนและอตัรำ

ก ำไรของโครงกำรได ้

อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทฯ ทยอยพฒันำโครงกำรโดยภำระค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ ในเบื้องต้นจะมเีพยีงต้นทุนกำรพฒันำ

โครงสรำ้งพืน้ฐำนสำธำรณูปโภคและค่ำใชจ้่ำยในกระบวนกำรเวนคนืทีด่นิ ซึง่ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยในกระบวนกำรเวนคนื

ทีด่นินัน้ หน่วยงำนรฐัจะเป็นผูร้บัผดิชอบ และในภำยหลงับรษิทัจะไดร้บัคนืโดยหกัจำกค่ำเช่ำทีด่นิทีต่อ้งจ่ำยใหร้ฐับำล 

ทัง้นี้ภำระต้นทุนในกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูปโภคจะเกดิขึน้กบับรษิทัฯ กต่็อเมื่อบรษิทัฯ ได้ท ำกำรขำย

ทีด่นิและโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิใหผู้ป้ระกอบกำร 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีำรลงทุนอย่ำงรอบคอบโดยค ำนึงถงึแหล่งเงนิทุนและโครงสรำ้งเงนิทุนของบรษิทัฯ ใน

ปัจจุบัน เพื่อรักษำอัตรำส่วนทำงกำรเงิน เช่น อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน หรืออัตรำส่วน

ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ในระดบัทีเ่หมำะสม เพื่อช่วยรกัษำควำมเพยีงพอและควำมเหมำะสมของแหล่งเงนิทนุ
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เพื่อใชข้ยำยธุรกจิในอนำคต ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงนิกูย้มืระยะยำวมสีดัส่วนเท่ำกบัรอ้ยละ 27 ของมูลค่ำ

สนิทรพัยท์ัง้หมด อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สุทธต่ิอทุน มคี่ำเท่ำกบั 0.90 เท่ำ บรษิทัฯ ไดม้กีำรตดิตำมฐำนะ

ทำงกำรเงนิ ระดบัหนี้สนิในปัจจุบนั และจ ำนวนเงนิสดในมอื ว่ำบรษิทัฯ มเีงนิทุนเพยีงพอส ำหรบักำรลงทุนในโครงกำร

ต่ำงๆ เพื่อลดควำมเสีย่งทำงกำรเงนิ 
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4. ทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 
4.1     เงินลงทุน 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดำ้นกำรลงทุนโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทรพัยส์นิถำวรหลกัของ 
บรษิทัฯ จงึเป็นเงนิลงทุน  โดยบรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตำมทีป่รำกฎในงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ 
ซึง่เป็นเงนิลงทุนใน ACBH ACLT ATLT และ ACHL โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ บนัทกึเงนิลงทุน
ในบรษิทัย่อยเท่ำกบั 2,393.31 ลำ้นบำท 

4.2      ทรพัยสิ์นถาวร 

เนื่องจำกบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดำ้นกำรลงทุนโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบนั
ถอืหุน้ใน ACBH ACLT ATLT และ ACHL แต่เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไม่มทีรพัยส์นิถำวรหลกัอื่นทีม่นียัส ำคญัแต่อยำ่ง
ใด ดงันัน้ ทรพัยส์นิถำวรหลกัจะไดแ้ก่สนิทรพัยถ์ำวรของบรษิทัฯ ย่อย โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 ทรพัยส์นิ
ถำวรใชใ้นกำรประกอบธุรกจิ มมีูลค่ำตำมบญัชหีลงัหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและส ำรองกำรด้อยค่ำต่ำงๆ ตำมที่
ปรำกฎในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ เท่ำกบั 5,388.08 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80.02 ของทรพัยส์นิรวมดงั
รำยละเอยีดต่อไปนี้ 

ประเภท / ลกัษณะสินทรพัย ์
มลูค่าทางบญัชี (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

4.2.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน  

อำคำรโรงงำนใหเ้ช่ำ 543,076 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

พืน้ทีเ่พื่ออุตสำหกรรมใหเ้ช่ำ 213,151 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

อื่นๆ 4,037 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

รวม 760,264   

4.2.2 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

อำคำรและส่วนปรบัปรงุอำคำร 89,926 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

เครื่องจกัรอุปกรณ์ 6,930 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

อุปกรณ์ส ำนกังำน 294 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

อื่นๆ 8,672 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

รวม 108,599   

4.2.3 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ีดิน 4,252,427 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

4.2.4 สินทรพัยถ์าวรอ่ืน 

เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น 71,759 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 195,034 เป็นเจำ้ของ ไมม่ ี

รวมทัง้หมด 5,388,083    
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4.3      นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม  

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะลงทุนในบรษิทัต่ำงๆ ดงันี้ 

1. บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะไปลงทุนในธุรกจิในประเทศเวยีดนำมเป็นประเทศหลกั โดยมนีโยบำยและแผนทีจ่ะ
ขยำยหรอืพฒันำธุรกจิทีม่อียู่แล้วในประเทศเวยีดนำม และบรษิัทฯ ยงัไม่มนีโยบำยที่จะลงทุนในประเทศ
อื่นๆ  

2. ประเภทของธุรกจิทีบ่รษิทัฯ จะเขำ้ลงทุน ได้แก่ ธุรกจินิคมอุตสำหกรรม หรอืธุรกจิด้ำนบรกิำรซึ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกใหก้บัลกูคำ้ในนิคมอุตสำหกรรมนัน้ๆ 

3. บรษิทัฯ จะพจิำรณำลงทุนในบรษิทัฯ ซึง่หุน้สว่นจะตอ้งมคีวำมเชีย่วชำญ มรีะบบกำรจดักำรทีด่ ีและประสบ  
ควำมส ำเรจ็ในธุรกจินัน้ๆ เป็นอย่ำงด ีและมชีื่อเสยีงในทำงที่ด ีโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ต้องมจีรยิธรรมในกำร
ด ำเนินธุรกจิ 

4. บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรด ำรงสดัส่วนกำรถอืหุน้โดยตรงและโดยออ้มของบรษิทัฯในบรษิทัย่อยทีป่ระกอบ
ธุรกจิหลกัใหไ้ม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 50 หรอืในสดัส่วนทีก่ ำหนดในกฎหมำยซึง่บงัคบัใชก้บับรษิทัย่อย อนัมผีลให้
บริษัทฯ มีอ ำนำจควบคุมบริษัทย่อยนัน้  ในกรณีของอมตะ เวียดนำมซึ่งด ำเนินธุรกิจภำยใต้กฏหมำย
เวยีดนำม เกณฑท์ีท่ ำใหบ้รษิทัฯ มอีทิธพิลต่อกำรก ำหนดนโยบำยและบรหิำรจดักำรของ อมตะ เวยีดนำม
ตำมมติทัว่ไปอยู่ที่ร้อยละ 65 ดงันัน้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยที่จะลดสดัส่วนกำรถือหุ้นในอมตะ เวียดนำม
รวมถงึบรษิทัย่อยอื่นๆ ในประเทศเวยีดนำม ใหน้้อยกว่ำรอ้ยละ 65 เพื่อด ำรงไวซ้ึง่อ ำนำจควบคุมในบรษิทัฯ
ย่อย ตำมเกณฑท์ีก่ฏหมำยเวยีดนำมก ำหนด 

 
การควบคมุดแูลบริษทัย่อย 

1. บรษิัทฯ ได้ส่งบุคคลที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถในแขนงหรอืวชิำชพีที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทย่อย เขำ้ไปด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร ตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัย่อย ซึง่กำรสง่บุคคลดงักล่ำวเขำ้
ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยจะตอ้งไดร้บัมตเิหน็ชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
ของบรษิัท นอกจำกนี้บรษิทัฯ ได้ก ำหนดขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของบุคคลทีบ่รษิัทส่งเขำ้ไป
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยอย่ำงชดัเจนแลว้ 

2. บรษิัทฯ ก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรใช้ดุลพนิิจของบุคคลที่ส่งไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผู้บรหิำรใน
บรษิทัย่อยอย่ำงชดัเจน โดยในกำรออกเสยีงของบุคคลดงักล่ำวในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัทย่อย
ในเรื่องส ำคญัตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัก่อน ทัง้นี้ บุคคลทีบ่รษิทัฯ ส่ง
เขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผู้บรหิำรในบรษิทัย่อยจะต้องมคีุณสมบตัแิละปฏิบตัติำมกฎเกณฑข์อง
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และตลำด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
เกีย่วขอ้ง เช่น ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต
ใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) และทีจ่ะมขีึน้ในอนำคต 

3. บรษิทัฯ ไดต้ดิตำมดูแลใหบ้รษิทัย่อยมกีำรเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน กำร
เขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นียัส ำคญัอย่ำงครบถว้นถูกตอ้ง 

4. บริษัทฯ ได้ติดตำมดูแลให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อยปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
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5. บรษิทัฯ มกีลไกในกำรก ำกบัดูแลใหก้ำรท ำธุรกรรมดงัต่อไปนี้ตอ้งไดร้บัมตจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรหรอื
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อน 

(ก) กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทัย่อยกบับุคคลทีเ่กีย่วโยง  
(ข) กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ  
(ค) กำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบรษิทัย่อย 

การควบคมุดแูลบริษทัท่ีได้รว่มลงทุน 

1. บรษิัทฯ ได้ส่งบุคคลทีม่คีวำมรู้ควำมสำมำรถในแขนงหรอืวชิำชพีนัน้ๆ เข้ำไปเป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 
ตำมหนงัสอืสญัญำร่วมลงทุน ทัง้นี้ กำรส่งบุคคลดงักล่ำวเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรจะตอ้ง
ไดร้บัมตเิหน็ชอบจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทั 

2. ตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัทีเ่ขำ้ร่วมทุน ใหไ้ดม้ำตรฐำนและมสีนิคำ้หรอืบรกิำรทีม่รี ำคำยุติธรรม 
โดยหำกบรษิทัฯ ไดร้บักำรรอ้งเรยีนจำกลกูคำ้ บรษิทัฯ จะท ำกำรตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ขโดยด่วน 

3. พนักงำนของบรษิทัจะใหค้วำมร่วมมอืและประสำนงำนกบับรษิทัทีเ่ขำ้ร่วมทุน เพื่อใหค้วำมช่วยเหลอืและ
อ ำนวยควำมสะดวก  

4. หำกมีปัญหำเกดิขึน้จำกกำรด ำเนินงำนในบริษัทที่เขำ้ร่วมทุน ผู้บริหำรของบริษัทฯ จดัให้มกีำรประชุม
ร่วมกบัผูบ้รหิำรของบรษิทัทีเ่ขำ้ร่วมทุนเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหำทีเ่กดิขึน้ 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมไิดม้ขีอ้พพิำททำงกฎหมำยทีย่งัไม่สิน้สุด ซงึอำจมผีลกระทบต่อ
สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ทีม่จี ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้พพิำททีม่ผีลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อย่ำงมนียัส ำคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทของกจิกำร : Holding Company 

วนัทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 30  สงิหำคม 2555 

เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 0107555000325 

ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 467,500,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวนทัง้สิน้ 935,000,000 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

ส ำนกังำนใหญ่ : 2126 อำคำรกรมดษิฐ ์ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่

แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง  กทม. 10310 

โทรศพัท ์ : 02-792-0000 

แฟกซ ์ : 02-318-1096 

เวบ็ไซต ์ : www.amatavn.com 

อเีมล ์ : marketing@amata.com.vn 

ผูบ้รหิำร : นำงสมหะทยั พำนชิชวีะ (ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร) 

 

นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นอยา่งน้อย 10% 

1. Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (เดิมช่ือ Amata (Vietnam) Joint Stock Company) 

ประเภทของกจิกำร : กำรพฒันำนิคมอตุสำหกรรม ศนูยพ์ำณิชยกรรม และทีพ่กัอำศยั 

วนัทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 31 ธนัวำคม 2537 

เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 3600265395 

ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 365,996,400,000 ด่ง แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวนทัง้สิ้น 36,599,640 หุ้น 

มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10,000 ด่ง  

สดัสว่นกำรถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ วเีอน็ : 89.99% 

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

โทรศพัท ์ : (84) 251-3991-007 
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แฟกซ ์ : (84) 251-3891-251 

อเีมล ์ : marketing@amata.com.vn 

ผูบ้รหิำร : นำยสรุกจิ เกยีรตธินำกร (General Director) 

 

2. Amata City Long Thanh Joint Stock Company 

ประเภทของกจิกำร : พฒันำโครงกำรเมอืงอตุสำหกรรม สำธำรณูปโภค และสิง่อ ำนวยควำม
สะดวกทีเ่มอืงลองถัน่ จงัหวดัดองไน ประเทศเวยีดนำม 

วนัทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 25 มถุินำยน 2558 

เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 472033001249 

ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 1,416,318,200,000 ด่ง แบง่เป็นหุน้สำมญัจ ำนวนทัง้สิน้ 141,631,820 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10,000 ด่ง 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและ
ทำงออ้มโดย บมจ. อมตะ วเีอน็ 

: 93.50% 

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

Thanh Town, Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam 

โทรศพัท ์ : (84) 251-3991-007 

แฟกซ ์ : (84) 251-3891-251 

อเีมล ์ : marketing@amata.com.vn 

ผูบ้รหิำร : Mr. Thai Hoang Nam (General Director) 

 

3. Amata Township Long Thanh Joint Stock Company 

ประเภทของกจิกำร : พฒันำพืน้ทีเ่ชงิพำณชิยกรรม ทีอ่ยู่อำศยั และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่มอืงลอง

ถัน่ จงัหวดัดองไน ประเทศเวยีดนำม 

วนัทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 1 กนัยำยน 2559 

เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 3603404368 
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ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 335,660,000,000 ด่ง แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวนทัง้สิน้ 33,566,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10,000 ด่ง 

สดัสว่นกำรถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ วเีอน็ : 99.99% 

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

โทรศพัท ์ : (84) 251-3991-007 

แฟกซ ์ : (84) 251-3891-251 

อเีมล ์ : marketing@amata.com.vn 

ผูบ้รหิำร : Ms. Pham Thi Thanh Huong (General Director) 

 

4. Amata City Halong Joint Stock Company 

ประเภทของกจิกำร : พฒันำโครงกำรเมอืงอุตสำหกรรม สำธำรณูปโภค และสิง่อ ำนวยควำม

สะดวกทีเ่มอืงฮำลอง จงัหวดักว่ำงหนิน ประเทศเวยีดนำม 

วนัทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 18 เมษำยน 2561 

เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 5701929293 

ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 228,000,000,000 ด่ง แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวนทัง้สิน้ 22,800,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10,000 ด่ง 

สดัสว่นกำรถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ วเีอน็ : 99.99% 

ส ำนกังำนใหญ่ : Song Khoai Industrial Park, Song Khoai Commune, Quang Yen 
Town, Quang Ninh Province, Vietnam 

โทรศพัท ์ : 02033-567-007 

แฟกซ ์ : 02033-562-007 

อเีมล ์ : marketing@amata.com.vn 

ผูบ้รหิำร : Mr. Nguyen Van Nhan (General Director) 
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บุคคลอ้างอิงอ่ืน ๆ 

นายทะเบียนหุ้น 

บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีอ่ยู ่ : เลขที ่93 ชัน้ 14 ถนนรชัดำภเิษก 
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 10400 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์ : (02) 009-9999 

โทรสำร : (02) 009-9992 

 

ผูส้อบบญัชี 

นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่ : 4498 

ชื่อบรษิทั  : บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 

(เดมิชื่อ “บรษิทั ส ำนกังำน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จ ำกดั”) 

ทีอ่ยู ่ : ชัน้ 33 อำคำรเลครชัดำ193/136-137 

ถนนรชัดำภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กทม. 10110 

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

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

 

ท่ีปรกึษาดา้นกฎหมาย 

บริษทั กดุัน่ แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากดั 

ทีอ่ยู ่ : 973 อำคำรเพรสซเิดน้ท ์ทำวเวอร ์ชัน้ที ่14 ยนูิต 14 ซ ี 
ถ. เพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

โทรศพัท ์ : (02) 656-0818 
โทรสำร : (02) 656-0819 
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ส่วนท่ี 2 

การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

7.1.1 บมจ. อมตะ วีเอน็ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช ำระแลว้ 467,500,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้

สำมญัจ ำนวนทัง้สิน้ 935,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

7.1.2 Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (เดิมช่ือ Amata (Vietnam) Joint Stock Company)  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 Amata City Bien Hoa JSC มทีุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช ำระแลว้ 365,996,400,000 

ด่ง แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวนทัง้สิน้ 36,599,640 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10,000 ด่ง  

7.1.3 Amata City Long Thanh Joint Stock Company 

ณ วันที่  31 ธัน ว ำคม  2561 Amata City Long Thanh JSC มีทุ น จดทะ เบีย นที่ อ อกแล ะช ำ ร ะแล้ ว 

1,416,318,200,000 ด่ง แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวนทัง้สิน้ 141,631,820 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10,000 ด่ง 

7.1.4 Amata Township Long Thanh Joint Stock Company 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561 Amata Township Long Thanh JSC มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว 

335,660,000,000 ด่ง แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวนทัง้สิน้ 33,566,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10,000 ด่ง 

7.1.5 Amata City Halong Joint Stock Company 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 Amata City Halong JSC มทีุนจดทะเบยีนที่ออกและช ำระแล้ว 228,000,000,000 

ด่ง แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวนทัง้สิน้ 22,800,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10,000 ด่ง 

7.2 ผูถ้ือหุ้น 

7.2.1 บมจ. อมตะ วีเอน็ 

ณ วนัที ่28 ธนัวำคม 2561 โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ล ำดั
บ 

ผูถ้อืหุน้ จ ำนวนหุน้ รอ้ยละ 

1 กลุ่มอมตะ 685,614,480 73.33 
1.1 บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 342,543,560 36.64 
1.2 Amata Asia Ltd.1/ 338,536,220 36.21 
1.3 นำยวกิรม กรมดษิฐ2์/ 955,000 0.10 
1.4 นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ2/ 2,805,600 0.30 
1.5 น.ส. วภิำว ีกรมดษิฐ2์/ 600,000 0.06 
1.6 นำงนิตยำ กรมดษิฐ2์/ 112,100 0.01 
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ล ำดั
บ 

ผูถ้อืหุน้ จ ำนวนหุน้ รอ้ยละ 

1.7 นำยวฑิูรย ์กรมดษิฐ2์/ 50,000 0.01 
1.8 นำยวทิติ กรมดษิฐ2์/ 6,000 0.00 
1.9 นำงสภุำภรณ์ กรมดษิฐ2์/ 6,000 0.00 
2 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยำว 23,811,700 2.55 
3 กลุ่มสหพฒัน์ 23,058,000 2.46 

3.1 บรษิทั สหพฒันพบิูล จ ำกดั (มหำชน)3/ 7,686,000 0.82 
3.2 บรษิทั สหพฒันำอนิเตอรโ์ฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน)3/ 7,686,000 0.82 

3.3 บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)3/ 7,686,000 0.82 
4 UBS AG LONDON BRANCH 19,904,668 2.13 
5 นำยทวฉีตัร จฬุำงกูร 14,580,000 1.56 
6 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 10,925,768 1.17 
7 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยำว 75/25 7,881,900 0.84 
8 Mr. Harald Link 7,686,000 0.82 
9 Mr. Lin Wei Tong 7,686,000 0.82 
10 บรษิทั อ.ีซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ำกดั 7,500,000 0.80 
 รวม 808,648,516 86.49 

 
หมำยเหตุ  1/ Amata Asia Ltd. เป็นบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 100 

2/ นำยวิกรม กรมดิษฐ์ เป็นกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ำกัด (มหำชน)        
นำงสมหะทยั พำนิชชีวะ น.ส. วภิำว ีกรมดษิฐ์  นำงนิตยำ กรมดษิฐ์  นำยวฑิูรย์ กรมดษิฐ์  นำยวทิิต 
กรมดษิฐ ์และ นำงสุภำภรณ์ กรมดษิฐ ์เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธก์บันำยวกิรม กรมดษิฐ์ ทัง้น้ีกำรจดั
กลุ่มน้ีเพื่อให้เป็นไปตำมนิยำมผู้ที่เกี่ยวข้องตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย์ที่ กจ. 17/2551 ลงวนัที่ 15 ธนัวำคม 2551 เท่ำนัน้ มใิช่กำรจดักลุ่มตำมมำตรำ 258 แห่ง
พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ข) แต่อยำ่งใด 

 3/ บรษิทั สหพฒันพบิูล จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั  
ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) เป็นบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั โดยบรษิทั สหพฒันำอนิเตอรโ์ฮ
ลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิทั สหพัฒนพบิูล จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

 

7.2.2 Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (บริษทัยอ่ย) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ของ Amata City Bien Hoa JSC สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 32,939,576 89.9997 
2.  Sonadezi Corporation 3,659,964 10.000 
3.  บรษิทั อมตะ วอเตอร ์จ ำกดั 100 0.0003* 
รวม 36,599,640 100.00 

 

7.2.3 Amata City Long Thanh Joint Stock Company (บริษทัยอ่ย) 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ของ Amata City Long Thanh JSC สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 49,571,132 34.999997 
2.  Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 92,060,683 65.0 
3.  นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ 5 0.0000035* 
รวม 141,631,820 100.00 

 

7.2.4 Amata Township Long Thanh Joint Stock Company (บริษทัย่อย) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ของ Amata Township Long Thanh JSC สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 33,565,994 99.9999821 
2.  นำยวกิรม กรมดษิฐ ์ 3 0.0000089* 
3.  นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ 3 0.0000089* 
รวม 33,566,000 100.00 

 

7.2.5 Amata City Halong Joint Stock Company (บริษทัยอ่ย) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ของ Amata City Halong JSC สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 22,799,994 99.999997 
2.  นำยววิฒัน์ กรมดษิฐ ์ 3 0.00001316* 
3.  นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ 3 0.00001316* 
รวม 22,800,000 100.00 

 

หมำยเหตุ: *ตำมกฎหมำยเวยีดนำม นิตบิุคคลทีเ่ป็น Joint Stock Company จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้ข ัน้ต ่ำสำมรำย 

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีของบรษิทัฯ โดยจะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ก่อน เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจอนุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลได้
เป็นครัง้ครำว เมื่อเหน็ว่ำบรษิทัฯ มผีลก ำไรสมควรจะท ำเช่นนัน้ได ้แลว้ใหร้ำยงำนต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบใน
กำรประชุมครัง้ต่อไป 
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7.3.1 นโยบายการจา่ยเงินปันผลของ บมจ. อมตะ วีเอน็ 

บรษิทัฯ จะจ่ำยเงนิปันผลไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษแีละหกัส ำรองตำมกฎหมำย ตำมงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ ีคณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำกำรจ่ำยเงนิปันผลโดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น กำรด ำรงเงนิไวเ้พื่อลงทุนในอนำคต เพื่อช ำระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนภำยในบรษิทัฯ 

7.3.2 นโยบายการจา่ยเงินปันผลของ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company  

ACBH จะจ่ำยเงนิปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษีและหกัส ำรองตำมกฎหมำย ตำมงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมมำตรฐำนกำรบญัชเีวยีดนำมของ ACBH อย่ำงไรกด็ ีคณะกรรมกำรบรษิทัของ ACBH 
และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของ ACBH จะพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลตำมควำมเหมำะสมของสภำพธุรกจิ เช่น พจิำรณำจำก
แผนกำรลงทุนในกำรขยำยกจิกำรของ ACBH เป็นตน้ 

เนื่องจำกงบกำรเงนิของ ACBH จดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชเีวยีดนำมซึง่แตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรบญัชไีทย 
จงึท ำใหก้ ำไรสทุธติำมงบกำรเงนิของ ACBH แตกต่ำงจำกก ำไรสทุธทิีน่ ำมำบนัทกึในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ 
กล่ำวคือ แม้ว่ำ ACBH จะเก็บค่ำเช่ำครัง้เดียวเมื่อเริ่มสญัญำเช่ำที่ดิน แต่กำรรบัรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำยตำม
มำตรฐำนบญัชเีวยีดนำมจะทยอยรบัรูต้ำมอำยุสญัญำเช่ำทีด่นิ ขณะทีต่ำมมำตรฐำนกำรบญัชไีทยสำมำรถรบัรู้
รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยทัง้จ ำนวนครัง้เดยีว เมื่อเริม่สญัญำเช่ำทีด่นิ ส่งผลใหก้ ำไรสุทธทิำงบญัชตีำมมำตรฐำนกำร
บญัชเีวยีดนำมต ่ำกว่ำก ำไรสุทธติำมมำตรฐำนกำรบญัชไีทย ทัง้นี้ เงนิปันผลของ ACBH จะจ่ำยตำมก ำไรสุทธิ
หลงัหกัภำษแีละหกัส ำรองตำมกฎหมำย ตำมงบกำรเงนิของ ACBH ตำมมำตรฐำนกำรบญัชเีวยีดนำม 

นอกจำกนี้ กฎหมำยเวยีดนำมก ำหนดใหบ้รษิทัเวยีดนำมจ่ำยเงนิปันผลเป็นทรพัยส์นิอื่นนอกจำกเงนิสดหรอืหุน้
ได ้ต่ำงจำกกฎหมำยไทยทีก่ ำหนดใหบ้รษิทัจ่ำยเงนิปันผลเป็นเงนิสดหรอืหุน้เท่ำนัน้ ดงันัน้ หำก ACBH จ่ำยเงนิ
ปันผลเป็นทรพัยส์นิอื่น อำจท ำใหเ้งนิสดทีบ่รษิทัฯ สำมำรถจ่ำยเป็นเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้มน้ีอยลง อย่ำงไรกด็ ี
กำรจ่ำยเงนิปันผลของ ACBH ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่บรษิทัฯ ในฐำนะผูถ้อืหุน้ใหญ่ทีม่อี ำนำจ
ควบคุม ACBH ไม่มนีโยบำยให ้ACBH จ่ำยเงนิปันผลเป็นทรพัยส์นิอื่น นอกจำกเงนิสดหรอืหุน้ เว้นแต่มเีหตุ
จ ำเป็น 

7.3.3 นโยบายการจา่ยเงินปันผลของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company  

บรษิทัฯ จะก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของ Amata City Long Thanh JSC โดยองินโยบำยกำรจ่ำยเงนิ
ปันผลของ Amata City Bien Hoa JSC นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ในฐำนะผู้ถือหุ้นใหญ่ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมทีม่ี
อ ำนำจควบคุม Amata City Long Thanh JSC ไม่มนีโยบำยให ้Amata City Long Thanh JSC จ่ำยเงนิปันผล
เป็นทรพัยส์นิอื่น นอกจำกเงนิสดหรอืหุน้ เวน้แต่มเีหตุจ ำเป็น 

7.3.4 นโยบายการจา่ยเงินปันผลของ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company  

บรษิัทฯ จะก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของ Amata Township Long Thanh JSC โดยองินโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผลของ Amata City Bien Hoa JSC นอกจำกนี้ บริษัทฯ ในฐำนะผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอ ำนำจควบคุม 
Amata Township Long Thanh JSC ไม่มนีโยบำยให ้Amata Township Long Thanh JSC จ่ำยเงนิปันผลเป็น
ทรพัยส์นิอื่น นอกจำกเงนิสดหรอืหุน้ เวน้แต่มเีหตุจ ำเป็น  
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7.3.5 นโยบายการจา่ยเงินปันผลของ Amata City Halong Joint Stock Company  

บรษิทัฯ จะก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของ Amata City Halong JSC โดยองินโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของ 
Amata City Bien Hoa JSC นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ในฐำนะผูถ้อืหุน้ใหญ่ทีม่อี ำนำจควบคุม Amata City Halong JSC ไม่
มนีโยบำยให ้Amata City Halong JSC จ่ำยเงนิปันผลเป็นทรพัยส์นิอื่น นอกจำกเงนิสดหรอืหุน้ เวน้แต่มเีหตุจ ำเป็น 
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8.  โครงสรา้งการจดัการ 

8.1 โครงสรา้งองคก์รของบมจ. อมตะ วีเอน็ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  

* บมจ. อมตะ วเีอน็ ไดว้่ำจำ้ง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. เพื่อประเมนิระบบควบคุมภำยในของ 

Amata City Bien Hoa JSC (ACBH) และรำยงำนผลตรงทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบของ อมตะ วเีอน็ แลว้จงึ

รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั ACBH รบัทรำบและด ำเนินกำรเกีย่วกบัระบบควบคมุภำยในต่อไป 

8.1.1  คณะกรรมการของ บมจ. อมตะ วีเอน็ 

โครงสรำ้งกรรมกำรของ บมจ. อมตะ วเีอน็ ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุด 
ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำร และ
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการบริษทั บมจ. อมตะ วีเอน็ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน  
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. อภชิำต ิชนิวรรโณ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอสิระ 

2. Dr. Huynh Ngoc Phien รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี 

3. นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ 
กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร / ประธำนกรรมกำรบรหิำร / 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

4. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 
กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี

5. นำยอคัรเรศร ์ชูช่วย กรรมกำร 

6. นำงอจัฉรยี ์วเิศษศริ ิ กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

7. นำงอรนุช อภศิกัดิศ์ริกุิล กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

8. Mr. Mats Anders Lundqvist 
กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

9. นำยกติต ิตัง้จติรมณีศกัดำ กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

 

ทัง้นี้ กรรมกำรทุกท่ำนไดผ้่ำนกำรอบรมหลกัสตูร Director Certified Program (DCP) หรอื Director Accredited 
Program (DAP) จำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) แลว้ ยกเวน้นำยกติต ิตัง้จติรมณีศกัดำ
ที่ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของรฐัวิสำหกิจและองค์กำรมหำชน จำกสถำบนั
พระปกเกล้ำ ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษมได้ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP), 
The Role of Chairman (RCM) และ Role of the Compensation Committee (RCC) แลว้ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทัทีป่ระกอบดว้ยกรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำร 8 คน ขณะทีก่รรมกำรทีเ่ป็น
ผู้บรหิำรมเีพยีง 1 คน โดยมกีรรมกำรอสิระ 5 คน จะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุลในกำรออกเสยีงเพื่อพจิำรณำเรื่อง
ต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลซึ่งก ำหนดโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถงึหลกัเกณฑอ์ื่นซึง่หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนดขึน้ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทน บมจ. อมตะ วีเอน็ 

กรรมกำรสองคนลงลำยมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ 

การประชมุ 

ในปี 2561 มกีำรประชมุดงันี้ 

- คณะกรรมกำร 6 ครัง้  
- คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 2 ครัง้ 
- คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ 

- คณะกรรมกำรบรหิำร ไมม่กีำรประชุม??  
- คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีไมม่กีำรประชมุ 
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ผูเ้ขำ้ร่วมประชมุ 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ 

(*) 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (*) 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก าหนด

ค่าตอบแทน (*) 

คณะกรรมการ

ก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี (*) 

1. ดร. อภชิำต ิชนิวรรโณ 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นประธำนกรรมกำร
บรษิทัเมือ่ 14 พ.ค. 2561) 

5/5   
 

2. Dr. Huynh Ngoc Phien 6/6   ไมม่กีำรประชุม 
3. นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ 6/6   ไมม่กีำรประชุม 
4. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 5/6  2/2 ไมม่กีำรประชุม 
5. นำงสำวทรงโฉม ตัง้นวพนัธ ์

(ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัเมือ่ 
14 พ.ค. 2561) 

1/1    

6. นำงอจัฉรยี ์วเิศษศริ ิ
(ลำออกจำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบเมือ่ 14 พ.ค. 2561 เพือ่รบั
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำฯ เป็น
กำรหมนุเวยีนหน้ำที)่ 

6/6 2/2 

ไมไ่ดเ้ขำ้ประชุม 
เน่ืองจำกมกีำร
ประชุมไปแล้ว
ก่อนไดร้บัแต่งตัง้
ในคณะกรรมกำร
ชุดยอ่ยน้ี 

 

7. Mr. Le Cong Phung  
(ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัเมือ่ 
14 พ.ค. 2561) 

1/1 1/1   

8. Mr. Mats Anders Lundqvist 6/6 4/4 2/2  
9. นำยอคัรเรศร ์ชูช่วย 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัเมือ่ 
14 พ.ค. 2561) 

5/5    

10. นำงอรนุช อภศิกัดิศ์ริกุิล 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัและ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเมือ่ 14 พ.ค. 
2561) 

5/5 2/2   

11. นำยกติต ิตัง้จติรมณีศกัดำ 
(ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัเมือ่ 
14 พ.ค. 2561) 

4/5 2/2   

(*)    จ ำนวนทีเ่ขำ้ประชุม/จ ำนวนกำรประชุมทีก่รรมกำรตอ้งเขำ้ประชุมทัง้ปี (ครัง้) 

8.1.2 ผูบ้ริหาร บมจ. อมตะ วีเอน็ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มพีนกังำนทัง้สิน้ 6 ทำ่น สำมท่ำนเป็นผูบ้รหิำร ดงันี้ 
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ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

2. นำยสรุกจิ เกยีรตธินำกร รองประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยประสำนงำนโครงกำรต่ำงประเทศ 

3. นำยณทัธร กจิส ำเรจ็ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิและบญัช ี 

 

8.1.3 เลขานุการบริษทั ผู้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และผู้ควบคมุดแูลการท าบญัชี บมจ. 
อมตะ วีเอน็ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2555 มีมติแต่งตัง้นำงวรำภรณ์                 
วชัรำนุเครำะหเ์ป็นเลขำนุกำรบรษิทั บมจ. อมตะ วเีอน็ มหีน้ำทีจ่ดัเตรยีมระเบยีบวำระกำรประชุม ท ำหนงัสอืเชญิ
ประชุม จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ และกำรประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้จดัท ำรำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ รำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ รำยงำนประจ ำปี ตลอดจน
จดัเกบ็เอกสำรตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด นอกจำกนี้ ยงัมหีน้ำทีใ่หค้ ำปรกึษำเกีย่วกบักำรปฏบิตัขิองคณะกรรมกำร
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง อกีทัง้ดูแลให้กรรมกำรและบรษิัทฯ เปิดเผย
ข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส  เลขำนุกำรบริษัทที่คณะกรรมกำรแต่งตัง้ขึ้นนี้เป็นผู้ที่
คณะกรรมกำรเหน็ว่ำเหมำะสม มคีวำมรูแ้ละควำมสำมำรถในกำรบรหิำรงำนเลขำนุกำรบรษิทั 

ผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ: นำยณทัธร กจิส ำเรจ็ 

ผูค้วบคุมดแูลกำรท ำบญัช:ี นำงสำวณฐกร อุตรวเิศษ 

 8.1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ค่ำตอบแทนของกรรมกำร 

นโยบำยด้ำนค่ำตอบแทนของกรรมกำร บรษิัทก ำหนดค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมแก่คณะกรรมกำรบรษิทั 
โดยพิจำรณำเปรยีบเทยีบกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทชัน้น ำในตลำดหลกัทรพัย์ฯ และในกลุ่ม
อุตสำหกรรมเดยีวกนั ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั มกีำรขออนุมตัทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อจ่ำยค่ำตอบแทน
แก่คณะกรรมกำรบรษิทั และเปิดเผยรำยละเอยีดในรำยงำนประจ ำปีและแบบ 56-1 

ลกัษณะค่ำตอบแทนของกรรมกำร คณะกรรมกำรได้รบัค่ำตอบแทน 3 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนประจ ำ
เป็นรำยเดอืน และเบีย้ประชุมต่อครัง้ทีม่ำประชุม  

ค่ำตอบแทนรำยเดอืน จ่ำยทุกเดอืน ดงันี้ 

ประธำน 35,000 บำท/เดอืน 
รองประธำน 25,000 บำท/เดอืน 
กรรมกำรอื่นท่ำนละ 20,000 บำท/เดอืน 

 

เบีย้ประชมุ จ่ำยเป็นรำยครัง้เฉพำะเมื่อเขำ้ประชุม    

ประธำน 50,000 บำท/ครัง้ 
รองประธำน 40,000 บำท/ครัง้ 
กรรมกำรอื่นท่ำนละ 30,000 บำท/ครัง้ 

โบนสั จ่ำยปีละครัง้ โดยจ่ำยรอ้ยละ 1.2 ของจ ำนวนเงนิปันผลทีป่ระกำศจ่ำย 
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คณะกรรมกำรชุดย่อย 

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยเรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปร่งใส โดยพจิำรณำจำกผลประกอบกำรของ
บรษิทัฯ และหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของกรรมกำรเทยีบกบัอุตสำหกรรมเดยีวกนั กรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยหน้ำทีแ่ละ
ควำมรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ในคณะกรรมกำรชุดย่อยจะไดร้บัค่ำตอบแทนเพิม่ขึน้ตำมปรมิำณงำนทีเ่พิม่ขึน้ คณะกรรมกำร
ชุดย่อยต่ำงๆ (ยกเวน้คณะกรรมกำรบรหิำรซึง่ไม่ไดค้่ำตอบแทนจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำร) ไดร้บัเบีย้ประชุมเป็น
รำยครัง้เมื่อเขำ้ร่วมประชุม ดงันี้ 

ประธำน 50,000 บำท/ครัง้ 
กรรมกำรอื่นท่ำนละ 30,000 บำท/ครัง้ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พจิำรณำค่ำตอบแทนในเบือ้งต้น แล้วเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ และต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ส่วนค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พจิำรณำจำกหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบและผลกำรปฏบิตัิงำนของ
ผูบ้รหิำรแต่ละคน ร่วมกบักำรพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั มกีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงชดัเจนในรำยงำนประจ ำปี 
ทัง้ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยบุคคล และค่ำตอบแทนรวมของผูบ้รหิำรระดบัสงู ดงันี้  

ค่าตอบแทนท่ีกรรมการได้รบัในปี 2561 

 
กรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  

  เบีย้ประชมุ เบีย้ประชมุ เบีย้ประชมุ 
เบีย้กรรมการ 

และเบีย้
ประชมุ 

โบนัส รวม 

ดร. อภชิำต ิชนิวรรโณ    496,000.00  496,000.00 
Dr. Huynh Ngoc Phien   ไมม่กีำรประชุม 540,000.00 40,046.15 580,046.15 
นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ   ไมม่กีำรประชุม 420,000.00 36,405.59 456,405.59 
ศ.ดร. วรภทัร โตธนะ
เกษม 

60,000.00 
 

ไมม่กีำรประชุม 
390,000.00 

36,405.59 
486,405.59 

นำงสำวทรงโฉม ตัง้นว
พนัธ ์

 
 

 
118,666.67 

36,405.59 
155,072.26 

นำงอจัฉรยี ์วเิศษศริ ิ  100,000.00  420,000.00 36,405.59 556,405.59 
Mr. Le Cong Phung  30,000.00  118,666.67 36,405.59 185,072.26 
Mr. Mats Anders 
Lundqvist 

100,000.00 
120,000.00 

 
420,000.00 

36,405.59 
676,405.59 

นำยอคัรเรศร ์ชชูว่ย    302,000.00  302,000.00 
นำงอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิลุ  100,000.00  302,000.00  402,000.00 

นำยกติต ิตัง้จติรมณศีกัดำ  60,000.00  272,000.00  332,000.00 
ดร. สุรนิทร ์พศิสวุรรณ     41,714.74  

นำยกมัพล ตตยิกว ี    20,000.00 36,405.59 56,405.59 
รวม 160,000.00 410,000.00 0.00 3,819,333.34 336,600.02 4,725,933.36 

 
ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้รหิำรตำมนิยำมของ ก.ล.ต. 3 ท่ำน จ ำนวน 12.75 ลำ้นบำท  
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8.2 โครงสรา้งการจดัการของ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธรุกิจหลกั 

 

โครงสรา้งองคก์รของ Amata City Bien Hoa JSC ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 

 

* บมจ. อมตะ วเีอน็ ไดว้่ำจำ้ง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. เพื่อประเมนิระบบควบคุมภำยในของ Amata City Bien Hoa JSC (ACBH) และรำยงำนผลตรงที่

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ อมตะ วเีอน็ แลว้จงึรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั ACBH รบัทรำบและด ำเนินกำรเกีย่วกบัระบบควบคมุภำยในต่อไป 
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8.2.1 คณะกรรมการบริษทั Amata City Bien Hoa JSC 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำร 5 ท่ำน ดงันี้   

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. Dr. Huynh Ngoc Phien* ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ* กรรมกำร 

3. พลเอกสบืสนัต ์ทรรทรำนนท์* กรรมกำร 

4. นำงอรนุช อภศิกัดิศ์ริกุิล* (แทน ดร. อภชิำต ิชนิวรรโณ ซึง่
ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรเมื่อ 14 พ.ค. 2561 เพื่อรบั
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร บมจ. อมตะ วเีอน็) 

กรรมกำร 

5. นำยสรุกจิ เกยีรตธินำกร* กรรมกำร 

หมำยเหตุ: * เป็นกรรมกำรจำกบมจ. อมตะ วเีอน็ ซึง่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน Amata City Bien Hoa 
JSC 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทน Amata City Bien Hoa JSC 

ตัวแทนทำงกฎหมำย (Legal Representative) ของบริษัท คือ นำยสุรกิจ เกียรติธนำกร ลงลำยมือชื่อและ
ประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั 

การประชมุคณะกรรมการบริษทั 

รำยละเอยีดกำรเขำ้ประชมุคณะกรรมกำรในรอบปี 2561 มดีงันี้ 

รายช่ือ 
ปี 2561 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 
จ านวนประชุมทัง้หมด 

1. Dr. Huynh Ngoc Phien 4/4 

2. นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ 4/4 

3. นำยสรุกจิ เกยีรตธินำกร 4/4 

4. นำงอรนุช อภศิกัดิศ์ริกุิล* 1/2 

5. พลเอกสบืสนัต ์ทรรทรำนนท์ 4/4 

6. ดร. อภชิำต ิชนิวรรโณ* 2/2 

หมำยเหตุ:  *นำงอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุลไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั บมจ. อมตะ วเีอ็น 
ครัง้ที ่2/2561 เมือ่วนัที ่14 พฤษภำคม 2561 แทน ดร. อภชิำต ิชนิวรรโณ ทีล่ำออกจำกต ำแหน่ง 

 

          คณะกรรมการตรวจสอบของ Amata City Bien Hoa JSC  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงันี้ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นำยณทัธร กจิส ำเรจ็  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2.  Mr. Nguyen Van Nhan กรรมกำรตรวจสอบ 

3.  Ms. Le Thi Le Hang กรรมกำรตรวจสอบ 

 

8.2.2  คณะผูบ้ริหาร  Amata City Bien Hoa JSC 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 คณะผูบ้รหิำรประกอบดว้ยผูบ้รหิำร 3 ท่ำน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยสรุกจิ เกยีรตธินำกร General Director 

2. Mr. Osamu Sudo Senior Manager – Sales and Marketing 

3. Ms. Lam Thi Dan An Manager – Accounting and Finance 
 

8.2.3      เลขานุการบริษทัของ Amata City Bien Hoa JSC 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ Ms. Vu Thi Bich Ngoc เป็นเลขำนุกำรบรษิทั (Secretary of the Company) 
มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ ดงันี้ 

1. จัดเตรียมระเบียบวำระกำรประชุม ท ำหนังสือเชิญประชุม จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ และกำรประชุมผู้ถือหุ้น ตำมที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. จดัท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ  

3. ใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรประชุม 

4. จดัเตรยีมขอ้มลูทำงกำรเงนิ ส ำเนำรำยงำนกำรประชุม และขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแก่กรรมกำรบรษิทั 

5. เกบ็รกัษำขอ้มลูควำมลบัตำมทีร่ะบุในขอ้บงัคบั (Charter) และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

             8.2.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการของ Amata City Bien Hoa JSC 

ลกัษณะค่ำตอบแทนของกรรมกำร คณะกรรมกำรไดร้บัค่ำตอบแทน 2 สว่น ไดแ้ก่ ค่ำตอบแทนประจ ำเป็นรำย

เดอืนและเบีย้ประชุมต่อครัง้ทีม่ำประชุม  

ค่ำตอบแทนรำยเดอืน จ่ำยทุกเดอืน ดงันี้ 

ประธำน  700 ดอลลำรส์หรฐั/เดอืน 
รองประธำน 600 ดอลลำรส์หรฐั/เดอืน 
กรรมกำรอื่นท่ำนละ 500 ดอลลำรส์หรฐั/เดอืน 
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เบีย้ประชมุ จ่ำยเป็นรำยครัง้เฉพำะเมื่อเขำ้ประชุม    
ประธำน  700 ดอลลำรส์หรฐั/ครัง้ 
รองประธำน 600 ดอลลำรส์หรฐั/ครัง้ 
กรรมกำรอื่นท่ำนละ 500 ดอลลำรส์หรฐั/ครัง้ 
 
ในปี 2561 มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรตำมรำยละเอยีดดงันี้ 

รายช่ือ 
2561 

เงินเดือน 
(ด่ง) 

เบีย้ประชุม 
(ด่ง) 

โบนัส 
(ด่ง) 

รวม 
(ด่ง) 

1. Dr. Huynh Ngoc Phien 193,039,000 124,050,769 180,245,258 497,335,027 

2. นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ 138,867,500 75,675,962 120,700,000 335,243,462 

3. นำยกมัพล ตตยิกว ี - - 120,700,000 120,700,000 

4. พลเอกสบืสนัต ์ทรรทรำนนท์ 138,862,500 43,725,000 120,700,000 303,287,500 

5. ดร. อภชิำต ิชนิวรรโณ 51,487,500 43,709,375 50,296,400 145,493,275 

6. นำยสรุกจิ เกยีรตธินำกร  103,845,000 53,292,308  -  157,137,308 

7. นำงอรนุช อภศิกัดิศ์ริกุิล1/ 58,237,500 14,575,000 - 72,812,500 

รวม 684,339,000 355,028,414 592,641,658 1,632,009,072 

หมำยเหตุ:  1/  นำงอรนุช อภศิกัดิศ์ริกุิลไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั บมจ. อมตะ วเีอน็ 
ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่14 พฤษภำคม 2561 แทน ดร. อภชิำต ิชนิวรรโณ ทีล่ำออกจำกต ำแหน่ง 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

ในปี 2561 มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนอื่นแก่กรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่ง จ ำนวน 59,296,355 ด่ง ดงันี้ 

- จ่ำยแก่นำยกมัพล ตตยิกว ีจ ำนวน 49,579,688 ด่ง ภำยหลงักำรลำออก 

- จ่ำยแก่ดร. อภชิำต ิชนิวรรโณ จ ำนวน 9,716,667 ด่ง ภำยหลงักำรลำออก 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2561 มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนรวมของผูบ้รหิำร 5 ท่ำน เป็นจ ำนวนเงนิ 5,991,502,822 ด่ง 

8.5 บุคลากร 

8.5.1 จ านวนบุคลากร 

บมจ. อมตะ วีเอน็   

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  2561 มพีนกังำนทัง้สิน้ 6 คน  

Amata City Bien Hoa JSC 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 มพีนกังำนทัง้สิน้ 107 คน ดงันี้ 
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สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

ฝ่ำยพฒันำธุรกจิ 2 

ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 6 

ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 9 

ฝ่ำยพฒันำทีด่นิ 3 

ฝ่ำยกำรจดักำรสำธำรณูปโภค 49 

ฝ่ำยบรหิำรงำนทีด่นิ 4 

ฝ่ำยบรหิำรจดักำรน ้ำ 18 

ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล ฝ่ำยธุรกำร และฝ่ำยกฎหมำย 16 

รวม 107 

 
8.5.2 ค่าตอบแทนบุคลากร 

บมจ. อมตะ วีเอน็ 

ค่ำตอบแทนประกอบดว้ยเงนิเดอืน ค่ำครองชพี โบนสั กองทุนส ำรองเลีย้งชพี และอื่นๆ รวม 2.14 ลำ้นบำท 

Amata City Bien Hoa JSC 

ในปี 2561 Amata City Bien Hoa JSC จ่ำยค่ำตอบแทนแก่พนกังำนเป็นจ ำนวนเงนิ 23,435,232,499 ด่ง เป็น
ค่ำตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน โบนสั ค่ำล่วงเวลำ เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี และสวสัดกิำรอื่นๆ 

8.5.3  ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

ไม่ม ี

8.5.4  นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บรษิทัฯ และ Amata City Bien Hoa JSC (ACBH) มุ่งเน้นกำรพฒันำบุคลำกรซึง่เป็นทรพัยำกรทีส่ ำคญัยิง่ใน
กำรด ำเนินธุรกจิ กำรพฒันำทรพัยำกรบุคคลต้องกระท ำควบคู่กบักำรพฒันำธุรกจิเพื่อรองรบักำรเตบิโตของ
องคก์รในอนำคต บรษิทัฯ และ ACBH มนีโยบำยในกำรรกัษำบุคลำกรทีด่ ีโดยใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและ
เหมำะสม สำมำรถแข่งขนักบัผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของอุตสำหกรรม และยงัจดัใหบุ้คลำกรมสีวสัดกิำรและ
ผลประโยชน์อื่นๆ รวมถงึพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรโดยส่งเสรมิใหไ้ดร้บักำรฝึกอบรมต่ำงๆ ทัง้ภำยในและ
ภำยนอกองค์กร โดยวำงแผนกำรฝึกอบรมใหเ้หมำะกบับุคลำกรในแต่ละสำยงำน ทัง้นี้ นอกจำกกำรพฒันำ
ควำมรูใ้นแต่ละดำ้นของบุคลำกร บรษิทัฯ และ ACBH ยงัส่งเสรมิกำรพฒันำดำ้นทกัษะและปลูกฝังวฒันธรรม
องคก์รแก่บุคลำกรอกีดว้ย 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 
 

อมตะ วเีอน็ เชื่อมัน่ว่ำธุรกจิทีด่ไีม่ใช่กำรหวงัผลเพยีงแค่ก ำไรว่ำเป็นเป้ำหมำยทำงธุรกจิเท่ำนัน้ แต่กำรด ำเนินมำ
เพื่อใหไ้ดผ้ลก ำไรเหล่ำนัน้ กเ็ป็นองคป์ระกอบส ำคญัทีไ่ม่ยิง่หย่อนไปกว่ำกนั หรอืแมก้ระทัง่ส ำคญักว่ำ หำกมองใน
ระยะยำว  คณะกรรมกำรบรษิทัจงึมคีวำมพยำยำมและมเีจตนำรมณ์ทีจ่ะส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ และบริษทัย่อยเป็น
องคก์รทีม่กีำรด ำเนินธุรกจิโดยยดึหลกับรรษทัภบิำลทีด่ ีทัง้นี้เพื่อใหบ้รษิทัย่อยมกีำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีบรษิทัฯ 
ได้น ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรให้คณะกรรมกำรของบรษิทัย่อยพจิำรณำอนุมตัิเพื่อถอืเป็นแนวทำงปฏบิตัิ
ของบรษิทัย่อยเช่นกนั 

9.1 นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ 

 บรษิทัไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต ์www.amatavn.com ภำยใตห้วัขอ้ “กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่”ี 

9.2 กรรมการชุดย่อย  

บริษัทมีโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งมทีัง้สิน้ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและคณะกรรมกำรบรหิำร โดยแต่ละคณะมกีำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำทีไ่วอ้ย่ำงชดัเจน ตำมโครงสรำ้งตำมภำพดำ้นล่ำง 

 

 

http://www.amatavn.com/
http://www.amatavn.com/
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คณะกรรมการบริษทั 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทั  
คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทีห่ลำกหลำยในสำขำต่ำงๆ ของ

ธุรกจิ ณ 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 คน 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง วนัท่ีด ารงต าแหน่งครัง้แรก 
1. ดร. อภชิำต ิชนิวรรโณ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอสิระ 14 พฤษภำคม 2561 
2. Dr. Huynh Ngoc Phien รองประธำนกรรมกำร 30 สงิหำคม 2555 
3. นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ กรรมกำร 30 สงิหำคม 2555 
4. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม กรรมกำร 30 สงิหำคม 2555 
5. นำยอคัรเรศร ์ชูช่วย กรรมกำร 14 พฤษภำคม 2561 
6. นำงอจัฉรยี ์วเิศษศริ ิ กรรมกำรอสิระ 30 สงิหำคม 2555 
7. นำงอรนุช อภศิกัดิศ์ริกุิล กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 14 พฤษภำคม 2561 
8. Mr. Mats Anders Lundqvist กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 14 ธนัวำคม 2555 
9. นำยกติต ิตัง้จติรมณีศกัดำ กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 14 พฤษภำคม 2561 

 
2.      อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัมดีงันี้ 

1. มคีวำมเขำ้ใจถึงวสิยัทศัน์ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงชดัเจน เพื่อให้
สำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติคณะกรรมกำร
บรษิทัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุรติ 

2. พจิำรณำก ำหนดรำยละเอยีดและให้ควำมเหน็ชอบ วสิยัทศัน์ กลยุทธ์ทำงธุรกจิ ทศิทำงของธุรกจิ 
นโยบำยทำงธุรกจิ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณของบรษิทัและบรษิทั
ย่อย ตำมทีป่ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและฝ่ำยจดักำรจดัท ำ 

3. ก ำกบัดแูลกำรบรหิำรงำนและผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ฝ่ำยจดักำร หรอืบุคคล
ใดๆ ซึ่งได้รบัมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดงักล่ำว เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิัท
ก ำหนด 

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนและ
งบประมำณของบรษิทั      

5. ด ำเนินกำรใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยน ำระบบงำนบญัชทีีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพมำใช ้รวมทัง้จดั
ใหม้รีะบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

6. จดัใหม้กีำรท ำงบกำรเงนิ ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทั และลงลำยมอืชื่อเพื่อรบัรองงบกำรเงนิ
ดงักล่ำวเพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีเพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

7. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่
เหมำะสมตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุม
สำมญัประจ ำปีเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ
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8. จดัใหม้นีโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรตำมหลกัธรรมำภบิำลทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร และกำร
ปรบัใชน้โยบำยดงักล่ำวอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่ำบรษิทัมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วน
เกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยควำมเป็นธรรม 

9. พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดใน
พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกำศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะ
เหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ และพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อก
ตำมวำระ และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ตำมทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
น ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

10. แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใดและก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำวเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนุนกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำร 

11. พิจำรณำแต่งตัง้ผู้บริหำรและเลขำนุกำรบริษัทรวมทัง้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้บรหิำร
ดงักล่ำว 

12. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่
เหมำะสม 

13. ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทเข้ำร่วมหลักสูตรสมัมนำต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรนัน้ 

ทัง้นี้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทันัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบ
อ ำนำจหรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถ
อนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมทีน่ิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) อำจมสีว่นไดเ้สยีหรอือำจไดร้บัประโยชน์ใน
ลกัษณะใดๆ หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัยกเวน้เป็นกำร
อนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำ
อนุมตัไิว ้
 

3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบรษิทั 
 
ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัในกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีทุกครัง้กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อย (1/3) 
โดยอตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหเ้ป็นสำมส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ ำนวน ใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสำม 
(1/3) กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนนัน้ใหจ้บัสลำกว่ำผูใ้ดจะออกส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรทีอ่ยู่นำนทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนัน้อำจจะเลอืกเขำ้รบั
ต ำแหน่งอกีกไ็ด ้
 



บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2 หน้ำ 19 

 

ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกออกตำมวำระคณะกรรมกำรบรษิทัต้องมมีตดิว้ยคะแนนไม่
น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของกรรมกำรทีเ่หลอือยู่เลอืกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมมำตรำ 
68 และ 75 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ เขำ้เป็นกรรมกำรแทนใน
กำรประชมคณะกรรมกำรบรษิทัครำวถดัไปเวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำ 2 เดอืน ทัง้นี้บุคคลซึง่เขำ้เป็น
กรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรทีต่นแทน  
 
บริษัทได้เปิดเผย “ข้อบังคับของบริษัท” ไว้ภำยใต้หัวข้อ “กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.amatavn.com 
 
ผลงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัในปี 2561 

• พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบกำรคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละพจิำรณำค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสม
ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี
เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

• อนุมตัทิศิทำงกลยุทธแ์ละงบประมำณปี 2562 
• พจิำรณำงบกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 
• พจิำรณำงบกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำสทีห่นึ่งปี 2561 
• พจิำรณำงบกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำสทีส่องปี 2561 
• พจิำรณำงบกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำสทีส่ำมปี 2561  
• พจิำรณำเพิม่ทุนในบรษิทัย่อย 

 

คณะกรรมการบริหาร 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรหิำร  
คณะกรรมกำรบรหิำรไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัโดยมจี ำนวนตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร ซึง่
จะประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิัทจ ำนวนหนึ่ง และอำจประกอบดว้ยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรอืหลำยคนซึง่ด ำรงต ำแหน่ง
เป็นผูบ้รหิำรของบรษิทั 

ณ 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม กรรมกำรบรหิำร  
3. Dr. Huynh Ngoc Phien กรรมกำรบรหิำร 

 

2.      อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรมดีงันี้ 

1. เปิดบญัชธีนำคำรทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศในสกุลงนิบำท และสกุลเงนิอื่น 

http://www.amatavn.com/
http://www.amatavn.com/
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2. อนุมตัเิงนิกูย้มืเงนิของบรษิทั เป็นจ ำนวนไม่เกนิ 100 ลำ้นบำท หรอืในสกุลอื่นทีเ่ทยีบเท่ำ 100 ลำ้น
บำท  ทัง้นี้เงนิกูใ้หม่เมื่อรวมกบัยอดเงนิกูแ้ละเงนิกูท้ีย่งัไม่เบกิจะต้องไม่เกนิ100 ลำ้นบำท หรอืใน
สกุลอื่นทีเ่ทยีบเท่ำ 100 ลำ้นบำท 

3. อนุมตัเิงนิกูย้มืเงนิของบรษิทัย่อยทัง้หมดทุกบรษิทั รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 100 ลำ้นบำท หรอื
ในสกุลอื่นทีเ่ทยีบเท่ำ 100 ลำ้นบำท ทัง้นี้เงนิกูใ้หม่เมื่อรวมกบัยอดเงนิกูแ้ละเงนิกูท้ีย่งัไม่เบกิจะต้อง
ไม่เกนิ100 ลำ้นบำท หรอืในสกุลอื่นทีเ่ทยีบเท่ำ 100 ลำ้นบำท 

4. จดัใหม้กีำรค ้ำประกนัเงนิกูใ้หแ้ก่บรษิทัย่อยทัง้หมดทุกบรษิทั รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 100 ลำ้น
บำท หรอืในสกุลอื่นทีเ่ทยีบเท่ำ 100 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ภำระกำรค ้ำประกนัเมื่อรวมกนัทัง้หมดส ำหรบั
บรษิทัย่อยทุกบรษิทัตอ้งไม่เกนิ100 ลำ้นบำท หรอืในสกุลอื่นทีเ่ทยีบเท่ำ 100 ลำ้นบำท 

5. อนุมตัเิงนิกูย้มืระยะสัน้ ส ำหรบัระยะเวลำไม่เกนิ 3 เดอืน ระหว่ำงบรษิทัและบรษิทัย่อย หรอืระหว่ำง
บรษิทัย่อยกบับรษิทัย่อย ซึง่ค ำนิยำมของบรษิทัย่อยนัน้จ ำกดัควำมไวว้่ำเป็นบรษิทัทีบ่รษิทั (อมตะ  
วเีอน็) ถอืหุน้ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม อย่ำงน้อยรอ้ยละ 75  

3 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบรหิำร 
กรณีกรรมกำรบรหิำรทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทัฯ ใหม้วีำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บรษิทั เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิทัจะมมีตเิป็นอย่ำงอื่น 

ผลงำนของคณะกรรมกำรบรหิำรในปี 2561 

เนื่องจำกในปีที่ผ่ำนมำเรื่องทีข่ออนุมตัมิขีนำดรำยกำรเกนิอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรหิำรจงึมไิด้มกีำรประชุมในปี 
2561 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทโดยมีจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน และให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเลอืกกรรมกำรตรวจสอบท่ำนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมกำรอสิระและมคีุณสมบตัติำม หลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน นอกจำกนัน้กรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มคีวำมรู้และประสบกำรณ์ที่
เกีย่วขอ้งกบับญัชหีรอืกำรเงนิ 
 

ณ 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน 
 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ประเภท 
1. นำงอรนุช อภศิกัดิศ์ริกุิล 

(ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบเมือ่ 14 พ.ค. 2561 แทนนำงอจัฉรยี ์
วเิศษศริทิีล่ำออกจำกต ำแหน่ง เพือ่หมนุเวยีน
ไปท ำหน้ำทีป่ระธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ 

2. Mr. Mats Anders Lundqvist กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ 
3. นำยกติต ิตัง้จติรมณีศกัดำ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ 
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       โดยมี นำงอรนุช อภิศักดิศ์ิริกุลและ Mr. Anders Lundqvist เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงนิ  

2.      อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบมดีงันี้ 

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal Audit) ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย หรอืเลกิจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
เสนอค่ำตอบแทน และเลกิจำ้งบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ ร่วมประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำย
จดักำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ ซึง่รำยงำน
ดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยขอ้มูลอย่ำงน้อย
ดงัต่อไปนี้ 

- ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของ
บรษิทัฯ 

- ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ 

- ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

- ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี

- ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน 

- ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ตำมกฎบตัร (charter) 

- รำยกำรอื่นที่เหน็ว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และ
ควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

7. ปฏบิตังิำนอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบ 
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• กรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั โดย
จะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้พรอ้มกบักำรครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั 

• กรรมกำรตรวจสอบทีพ่น้ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งไดอ้กี โดยไม่
เป็นกำรต่อวำระโดยอตัโนมตั ิ

• ใหก้รรมกำรตรวจสอบทีพ่น้ต ำแหน่งตำมวำระอยู่รกัษำกำรในต ำแหน่ง เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไป
จนกว่ำจะมกีำรแต่งตัง้กรรมกำรมำแทนต ำแหน่ง เวน้แต่กรณีทีค่รบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บรษิทัแลว้ แต่ไม่ไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัอกี 

• กรณีต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเลอืกกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้มเขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน โดยกรรมกำรตรวจสอบทีเ่ขำ้ด ำรงต ำแหน่งแทน
นัน้จะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำวำระ ทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนแทน 

 

ผลงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2561  

ตำมรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัโดยมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้เลอืกประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ทัง้นี้
ประธำนกรรมกำรไม่ควรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรอืประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ณ 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. นำงอจัฉรยี ์วเิศษศริ ิ

(ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นประธำนกรรมกำร
สรรหำฯ เมือ่ 14 พ.ค. 2561) 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2. Mr. Mats Anders Lundqvist กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 

2.      อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมดีงันี้ 

ดำ้นกำรสรรหำ 

(1) ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และวธิกีำรในกำรสรรหำกรรมกำรและผู้มอี ำนำจในกำรจดักำร เพื่อ
เสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั พจิำรณำอนุมตั ิ 

(2) สรรหำ คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้มอี ำนำจในกำรจดักำรให้คณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำ
บุคคลอื่นที่เหมำะสม ทัง้นี้ ในกำรเสนอชื่อกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
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ค่ำตอบแทนเป็นผูพ้จิำรณำถงึโครงสรำ้งของ Board Skill Matrix ตำมนโยบำยกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

(3) ดแูลใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยมขีนำดและองคป์ระกอบทีเ่หมำะสมกบัองคก์ร 
รวมถงึมกีำรปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยคณะกรรมกำรบรษิทั
และคณะกรรมกำรชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
ประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำงๆ ตำม Board Skill Matrix 

(4) เปิดเผยนโยบำยและรำยละเอยีดของกระบวนกำรสรรหำไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

(5) สร้ำงควำมมัน่ใจว่ำบรษิัท มแีผนกำรสบืทอดต ำแหน่งและควำมต่อเนื่องในกำรบรหิำรที่เหมำะสม 
ส ำหรบัต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและผูบ้รหิำรระดบัสูง เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อ
พจิำรณำอนุมตั ิ

ดำ้นค่ำตอบแทน 

(1) ก ำหนดนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ ำนวนค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อื่น
ให้แก่กรรมกำรบรษิัท และผู้บรหิำรโดยมหีลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน โปร่งใส และน ำเสนอให้คณะกรรมกำร
บรษิทั พจิำรณำอนุมตั ิและ/หรอื น ำเสนอเพื่อขอควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี  

(2) ดแูลใหก้รรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรระดบัสงูไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมำะสมกบัหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 

(3) ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมนิผลงำนของกรรมกำรบรษิัทและผู้มีอ ำนำจในกำรจดักำรเพื่อพิจำรณำ
ผลตอบแทนประจ ำปี 

(4) เปิดเผยนโยบำยเกีย่วกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนและเปิดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ รวมทัง้จดัท ำ
รำยงำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยอย่ำงน้อยตอ้งมรีำยละเอยีดเกีย่วกบัเป้ำหมำย กำรด ำเนินงำน และ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

(5) เสนอแนะค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมของคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั เพื่อใหค้วำมเหน็ชอบก่อนเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้   เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

(6) ทบทวนข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำรเรื่องนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทน แผนกำรก ำหนด ค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชน์พเิศษอื่น นอกเหนือจำกเงนิค่ำจำ้งส ำหรบัพนักงำน และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทั
เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

(7)  ทบทวนเป้ำหมำยและหลกัเกณฑ์กำรปฏิบตัิงำนส ำหรบัประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัเพื่ออนุมตั ิ

(8) เสนอแนะค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ทีเ่หมำะสมส ำหรบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและเลขำนุกำรบรษิทั
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัระยะเวลำกำร ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บรษิทั โดยจะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งในกำรประชุมสำมญั ประจ ำปีผูถ้อืหุน้ พรอ้มกบักำรครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทัง้นี้ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนทีพ่น้ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้
ให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งได้อีกและให้กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนที่พ้นต ำแหน่งตำมวำระอยู่
รกัษำกำรในต ำแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปจนกว่ำจะมกีำร แต่งตัง้กรรมกำรมำแทนต ำแหน่ง เวน้แต่กรณีทีค่รบ
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร บริษัทโดยไม่ได้รบัเลือกให้กลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกกรณีที่
ต ำแหน่ง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนว่ำงลง ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเลอืกกรรมกำร ทีม่คีุณสมบตัิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มเป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ทดแทน โดยกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนทีเ่ขำ้ด ำรงต ำแหน่งแทนนัน้จะอยู่ ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรซึง่ตนแทน 

ผลงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนในปี 2561 

คณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดท้ ำกำรสรรหำกรรมกำร เพื่อทดแทนกรรมกำรที่ลำออก และครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระ โดยสรรหำกรรมกำรให้มคีุณสมบตัิเหมำะสมตำมนโยบำยควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำรบรษิัท ใช้ 
Board Matrix Skill เป็นเกณฑ์ และผ่ำน บรษิัทจดัหำงำน แปซฟิิค 2000 จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัทีป่รกึษำภำยนอก และ
ต้องเป็นผูท้ีม่ชี ื่อเสยีง มภีำพลกัษณ์ทีด่มีบีุคลกิภำพเป็นทีน่่ำชื่นชม มลีกัษณะเป็นผูน้ ำ นอกจำกนัน้ยงัมคีุณสมบตัแิละ
ไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 และ 75 แห่งพระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้งอื่นๆ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพจิำรณำแลว้ไดเ้สนอชื่อกรรมกำรเดมิทีค่รบรอบออกตำม
วำระทัง้ 3 คนใหก้ลบัเขำ้เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ อกีวำระหนึ่งซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตเิป็นเอกฉนัทเ์หน็ชอบ
ตำมทีก่รรมกำรสรรหำฯ เสนอ นอกจำกนี้ยงัไดพ้จิำรณำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตเิป็น
เอกฉนัทเ์หน็ชอบตำมทีก่รรมกำรสรรหำฯ เสนอ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
- คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยมจี ำนวน 3-5 คน 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่เีป็นผูเ้ลอืกประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีทัง้นี้ประธำน
กรรมกำร ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร หรอืประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

- กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่จีะต้องมคีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสม ตลอดจนมี
ควำมรูค้วำมเขำ้ใจถงึคุณสมบตั ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของตน 

ณ 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ปีระกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ี
2. Dr. Huynh Ngoc Phien กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
3. นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

 

2.      อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่มีดีงันี้ 
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(1) ก ำหนดนโยบำยด้ำนก ำกับดูแลและส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ ตดิตำมเพื่อใหม้กีำรปฏบิตัติำมนโยบำยก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่รีวมถงึทบทวนและปรบัปรุงนโยบำยใหม้คีวำมเหมำะสมอย่ำงสม ่ำเสมอ 

(2) ก ำกบัดูแลให้กำรปฏิบตัิงำนของบริษัท เป็นไปตำมหลกัก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของหน่วยงำนที่มี
อ ำนำจก ำกบัดแูลตำมกฎหมำย เช่น ตลท. และ ก.ล.ต. 

(3) สง่เสรมิและก ำกบัดแูลใหก้ำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัและกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรผูบ้รหิำร
และพนกังำน เป็นไปตำมนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

(4) ทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัิด้ำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดใีห้สอดคล้อง กบักฎหมำยและ
แนวทำงปฏบิตัขิองสำกล 

(5) ก ำหนดผู้รบัผดิชอบในกำรก ำกบัดูแลและก ำกบักำรปฏบิตังิำนขององค์กรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎ ระเบยีบ นโยบำย และกระบวนกำรปฏบิตัทิีไ่ดว้ำงไว ้(Compliance Unit) 

(6) ปฏบิตังิำนอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั มอบหมำย 
(7) รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อทรำบหรอืพจิำรณำ 
(8) รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนต่อผูถ้อืหุน้ในรำยงำนประจ ำปี (Annual Report) เพื่อทรำบ 

3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่มีวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั 
โดยจะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ พรอ้มกบักำรครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ทีีพ่น้ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้ให้
กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งไดอ้กีและใหก้รรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ทีีพ่น้ต ำแหน่งตำมวำระอยู่รกัษำกำรใน
ต ำแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปจนกว่ำจะมกีำรแต่งตัง้กรรมกำรมำแทนต ำแหน่ง เวน้แต่กรณีทีค่รบวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทโดยไม่ได้รบัเลือกให้กลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกกรณีที่
ต ำแหน่งกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรว่ำงลง  

 

ผลงำนของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ใีนปี 2561 

ไม่มกีำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีเนื่องจำกกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัมคีวำมเหมำะสมและ
ผลกำรประเมนิในปีทีผ่่ำนมำของบรษิทัอยู่ในเกณฑ์ด ีโดยผูบ้รหิำรเน้นกำรน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ไีปปฏบิตัิ
บรษิทัย่อย และจะน ำผลกำรปฏบิตัมิำรำยงำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

นอกจำกกรรมกำรชุดย่อยแลว้ บรษิทัฯ ยงัไดต้ัง้กลุ่มผูบ้รหิำรเป็นคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำร ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรของบรษิทัและบรษิทัย่อยที่
เป็นตวัแทนของหน่วยงำนทุกหน่วย โดยมปีระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรหรอืผูบ้รหิำรทีป่ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรแต่งตัง้ เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

ณ 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งประกอบดว้ย กรรมกำรและผูบ้รหิำรจ ำนวน 7 คน 
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ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ประเภท 
นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 
Dr. Huyuh Ngoc Phien กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 
นำยณทัธร กจิส ำเรจ็ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ผูบ้รหิำร 
นำยสรุกจิ เกยีรตธินำกร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ผูบ้รหิำรบรษิทัยอ่ย 
Ms. Pham Thi Thanh Huong กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ผูบ้รหิำรบรษิทัยอ่ย 
Mr. Nguyen Van Nhan กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ผูบ้รหิำรบรษิทัยอ่ย 
Mr. Osamu Sudo กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ผูบ้รหิำรบรษิทัยอ่ย 

2.      หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมดีงันี้ 

1. ก ำหนดกระบวนกำรกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิัทโดยกำร ก ำหนดสภำพแวดล้อม: โดยพจิำรณำปัจจยั
ภำยในและภำยนอกพร้อมทัง้ก ำหนดขอบเขตรวมถึงหลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งควรรวมถึง 
Strategic Risk ( including market risk) , Operational Risk, Financial Risk ( including liquidity risk) , 
Compliance Risk (including reputation risk) 

2. จดักำรใหห้น่วยงำนเจำ้ของควำมเสีย่งท ำกำร  
• ระบุควำมเสีย่ง: ระบุเหตุกำรณ์ทีอ่ำจเกดิขึน้และมผีลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
• วิเครำะห์ควำมเสี่ยง:  ระบุผลกระทบและโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่ ได้ระบุไว้ รวมถึง

ประสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในต่ำงๆ ทีม่อียู่ 
• ประเมนิควำมเสีย่งและจดัล ำดบัควำมเสีย่งซึง่อยู่ในดุลยพนิิจของแต่ละหน่วยงำนโดยกำรคดัเลอืกและ

เหน็ชอบทำงเลอืกในกำรลดโอกำสและผลกระทบของกำรเกดิควำมเสีย่ง และด ำเนินกำรตำมทำงเลอืก 
คอื หลกีเลีย่ง ยอมรบั โอน ลด 

3. ติดตำมและประเมินประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยง: โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึง่พจิำรณำจำก 
• กำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อจดักำรควำมเสีย่ง 
• กำรประเมนิและคดัเลอืกมำตรกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
• รำยงำนผลบรหิำรควำมเสีย่งและมำตรกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
• หน่วยงำนเจำ้ของควำมเสีย่งด ำเนินกำรตำมมำตรกำรจดักำรทีก่ ำหนด 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด  

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูพ้จิำรณำสรรหำผูม้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั โดยพจิำรณำ

จำก 

1. คุณสมบตัิที่สอดคล้องกบักลยุทธ์ระยะสัน้ และระยะยำว ที่สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯ 
รวมถงึ คุณสมบตั ิขดีควำมสำมำรถ คุณลกัษณะต่ำงๆ และควำมเป็นอสิระจดัท ำเป็น Board Skill Matrix 

2. โครงสรำ้งของกรรมกำรตอ้งมคีวำมหลำกหลำยของคุณสมบตัขิองกรรมกำรตำมนโยบำยควำมหลำกหลำยใน
คุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร 

3. ใช้ที่ปรกึษำ (Professional Search Firm) หรอืฐำนขอ้มูลกรรมกำร (Director Pool) ในกำรสรรหำกรรมกำร
ใหม ่
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4. กรรมกำรทุกคนต้องมกีำรประเมินผลกำรปฏบิตังิำนตนเองตำมนโยบำยกำรประเมนิกำรท ำงำนของประธำน
กรรมกำร คณะกรรมกำร กรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย พรอ้มทัง้ต้องมกีำรเปิดเผยแผนกำรเพิม่พูน
ควำมรูใ้หแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิทั 

หำกเป็นกรรมกำรอิสระจะต้องเป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมี

คุณสมบตัดิงันี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมในกำรบรหิำรงำนลูกจ้ำงพนักงำน ที่ปรกึษำที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ ำผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั (บรษิทัพีน้่อง) หรอืนิตบิุคคล
ทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทัง้ในปัจจุบนัและก่อนเป็นกรรมกำรอสิระไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

3.  ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลอื่นทีม่คีวำมขดัแยง้ใน
ลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตนทัง้ในปัจจุบนัและก่อนเป็นกรรมกำรอสิระ
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีดงันี้ 

3.1 ไม่เป็นผู้สอบบญัช ีทัง้นี้ให้รวมถึงกำรไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ 
ผูบ้รหิำรหรอืหุน้สว่นผูจ้ดักำรของส ำนกังำนสอบบญัชตีน้สงักดั 

3.2 ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีอื่นๆ เช่นทีป่รกึษำกฎหมำย ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ผูป้ระเมนิรำคำ
ทรพัยส์นิ เป็นตน้ ทีม่มีลูค่ำกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีอื่นเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีกบับรษิทั บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ทัง้นี้ ใหร้วมถงึกำรไม่เป็นผูถ้อืหุน้
รำยใหญ่ กรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ ผู้บรหิำรหรอืหุ้นส่วนผู้จดักำรของผู้ให้บรกิำรวชิำชพี
อื่นๆ 

3.3 ไม่ได้รบัประโยชน์ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมหรือมสี่วนได้เสยีจำกกำรท ำธุรกรรมทำงกำรค้ำหรือ
ธุรกจิ ได้แก่ รำยกำรที่เป็นธุรกจิปกติ รำยกำรเช่ำหรอืให้เช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ รำยกำรเกี่ยวกบั
สนิทรพัยห์รอืบรกิำร หรอืรำยกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิกบับรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ทีม่มีลูค่ำตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทหรอืตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั
แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ โดยใหน้ับรวมมูลค่ำรำยกำรในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัที่มคีวำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกจิ ทัง้นี้ ให้รวมถงึกำรไม่เป็นผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ ผู้บรหิำร
หรอืหุน้สว่นผูจ้ดักำรของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิดงักล่ำว 

4. ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติหรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรกบัผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บั
กำรเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

5.  ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่
เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท 

6. ไม่ประกอบกิจกำรที่มสีภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักจิกำรของบริษัทหรอืบรษิัทย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหำ้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมบรหิำรงำน ลกูจำ้งพนกังำน ทีป่รกึษำ
ที่รบัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถือหุ้นเกนิร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

7. สำมำรถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
8. สำมำรถดแูลไม่ใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
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9. สำมำรถเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัเพื่อตดัสนิใจในเรื่องต่ำงๆ ไดโ้ดยอสิระ 
10. ไม่เป็นบุคคลทีม่ชีื่ออยู่ในบญัชรีำยชื่อบุคคลทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเหน็ว่ำไม่สมควรเป็นผูบ้รหิำร

ตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
11. ไม่เคยตอ้งค ำพพิำกษำว่ำไดก้ระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎหมำยว่ำ

ดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ กฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกนัชวีติ กฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกนัวนิำศภยั กฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วกบัธุรกจิกำรเงนิในท ำนองเดยีวกนั ไม่ว่ำจะ
เป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศโดยหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยนัน้ ทัง้นี้ ในควำมผิด
เกีย่วกบักำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกบักำรซื้อขำยหลกัทรพัยห์รอืกำรบรหิำรงำนทีม่ลีกัษณะเป็นกำร
หลอกลวงฉ้อฉลหรอืทุจรติ 

12. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
13. หำกมคีุณสมบตัติำมขอ้ 1-12 กรรมกำรอสิระอำจไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัใหต้ดัสนิใจในกำร

ด ำเนินกจิกำรของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั (บรษิทัพีน้่อง) หรอืนิติ
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้โดยมกีำรตดัสนิใจแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไม่ถอืว่ำกรรมกำร
อสิระเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมในกำรบรหิำรงำน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พจิำรณำสรรหำผู้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท
ทดแทนกรรมกำรทีห่มดวำระ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตั ิ จ ำนวนกรรมกำร
สูงสุดของบรษิัทมไิด้ก ำหนดไว้ ขึน้อยู่กบัที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพจิำรณำลงมติ กรรมกำรอำจถูกถอดถอนได้ด้วยมติที่
ประชุมผูถ้อืหุน้โดยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง 

ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรเลอืกบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งซึง่มคีุณสมบตัติำมทีก่ฎหมำยก ำหนดเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้

แต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำสองเดอืน บุคคลซึง่เขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้

เพยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรทีต่นแทน มตขิองกรรมกำรดงักล่ำวนี้ องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ำกว่ำ 3 

ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรทีย่งัเหลอือยู่ 

ส่วนกรณีทีก่รรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระหรอืไม่กต็ำม กำรแต่งตัง้กรรมกำรขึน้ใหม่ ทีป่ระชุมผูถ้ือ
หุน้จะเป็นผูแ้ต่งตัง้ โดยผูถ้อืหุน้จะเลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรดงัต่อไปนี้ โดยผ่ำนกำรกลัน่กรอง
จำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนทีม่อียู่ทัง้หมดตำม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรก็

ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผู้ได้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีง
เท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

การสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรควรเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ มภีำวะผูน้ ำ มขีดีควำมสำมำรถและคุณลกัษณะต่ำงๆ สอดคลอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิัท ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้ก ำหนดในรำยละเอยีดให้มคีวำมเหมำะสมตำม
สภำพกำรณ์ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน นอกจำกท ำหน้ำทีใ่นกำรสรรหำ คดัเลอืก และเสนอบุคคลเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ แลว้ ยงัไดจ้ดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรเพื่อสรำ้ งควำม
เชื่อมัน่ใหน้ักลงทุนและพนักงำน ส่วนแผนสบืทอดและทดแทนต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูนัน้ คณะกรรมกำรได้
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นผูด้ ำเนินกำร โดยมี
กำรจดัท ำแผนตัง้แต่ผูบ้รหิำรระดบัสงูรำยงำนตรงต่อประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรลงมำถงึต ำแหน่งผูบ้รหิำรในระดบั
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มใหส้ำมำรถรองรบัต ำแหน่งไดใ้นอนำคต และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัฯ มี
ผูบ้รหิำรทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถทีจ่ะสบืทอดต ำแหน่งทีส่ ำคญัต่อไปในอนำคต 

a. การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย  

เนื่องจำกบรษิัทฯ ประกอบธุรกจิโดยกำรถือหุ้นในบรษิทัอื่น (Holding Company) และไม่มกีำรประกอบธุรกจิ
อย่ำงมีนัยส ำคัญเป็นของตนเอง โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถ
ควบคุมดูแลใหบ้รษิทัย่อยของบรษิทัฯ น ำแนวนโยบำยทีถู่กก ำหนดโดยบรษิทัฯ ไปด ำเนินกำร รวมไปถงึเพื่อให้
บรษิทัย่อยสำมำรถปฏบิตัติำม กฎหมำย ประกำศ และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัฯ จงึไดม้นีโยบำยและมำตรกำร
ซึง่เป็นกลไกในกำรก ำกบัดแูลบรษิทัย่อย รำยละเอยีดดงันี้ 

• บรษิทัฯ จะสง่บุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถในแขนงหรอืวชิำชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัย่อย เขำ้ไปด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำร ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย ซึ่งกำรส่งบุคคล
ดงักล่ำวเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทย่อยจะต้องได้รบัมติ เหน็ชอบจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทฯ นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ และควำม
รบัผดิชอบของบุคคลทีบ่รษิทัสง่เขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยอย่ำงชดัเจน 

ทัง้นี้ ส ำหรบั Amata City Bien Hoa JSC บรษิทัฯ สง่บุคคลไปเป็นกรรมกำรทัง้คณะ 5 ท่ำน ดงันี้ 

1. Dr. Huynh Ngoc Phien 

2. นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ 

3. พลเอกสบืสนัต ์ทรรทรำนนท ์     

4. นำงอรนุช อภศิกัดิศ์ริกุิล 

5. นำยสรุกจิ เกยีรตธินำกร 

• บริษัทฯ มีกำรก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรใช้ดุลพินิจของบุคคลซึ่งบรษิัทฯ ส่งเข้ำไปด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรใน Amata City Bien Hoa JSC ในเรื่องส ำคญัซึง่ต้องไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรหรอืที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ และเพื่อควำมชดัเจนว่ำเรื่องส ำคญัเรื่องใดบำ้งของ
บรษิทัย่อยต้องไดร้บัมตจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำร/ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จงึไดม้กีำรก ำหนด
นโยบำยอ ำนำจอนุมตัิในกำรอนุมตัิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะได้น ำเสนอเพื่อขออนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป 
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• บรษิทัฯ จะตดิตำมดูแลใหบ้รษิทัย่อยมกีำรเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิทีม่นีัยส ำคญัอย่ำงครบถ้วน
ถูกตอ้ง 

• บรษิทัฯ จะตดิตำมดูแลใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหน้ำทีแ่ละควำม
รบัผดิชอบตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

• บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดนโยบำยกำรควบคุมและกลไกกำรก ำกบัดแูลบรษิทัย่อย โดยก ำหนดว่ำ หำกเกดิ
กำรท ำรำยกำรเกีย่วโยง กำรไดม้ำจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์หรอืกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบรษิทั
ย่อย จะตอ้งน ำเสนอขอ้มลูกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวต่อบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดม้กีำรก ำหนดให ้Amata 
City Bien Hoa JSC บงัคบัใชน้โยบำยกำรไดม้ำจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์และนโยบำยกำรท ำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกนัไวใ้น Asset Acquisition and Disposition Procedures และ Connected Transaction 
Policies and Procedures ซึง่จะก ำหนดเกณฑก์ำรท ำรำยกำรดงักล่ำวในลกัษณะและขนำดเดยีวกนักบั
ที่บรษิัทฯ ต้องได้รบัมติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2557 ของ Amata City Bien Hoa JSC เมื่อวนัที ่10 พฤษภำคม 
2557 ไดม้มีตอินุมตันิโยบำยกำรไดม้ำจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์และนโยบำยกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง
กนั ดงักล่ำว 

นอกจำกนี้กำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบรษิทัย่อยจะก ำกบัโดยกำรก ำหนดนโยบำยอ ำนำจในกำร
อนุมตัิของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งจะก ำหนดรำยกำรที่ส ำคญัที ่Amata City Bien Hoa JSC ต้อง
ได้รบัมติจำกคณะกรรมกำรบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิัทฯ ก่อนที่จะสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

(1) เรื่องทีจ่ะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัของบรษิทัฯ  

(ก) กำรแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมอย่ำง
น้อยตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรที่บริษัทเสนอชื่อ หรือแต่งตัง้มีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชุม
คณะกรรมกำรของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมในเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรทัว่ไปและ
ด ำเนินธุรกจิตำมปกตขิองบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมไดต้ำมแต่ทีก่รรมกำร และผูบ้รหิำรของ
บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมจะเหน็สมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั บรษิทัย่อย และ/หรอื
บรษิัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่จะต้องได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรของบรษิัทหรอืที่ประชุมผูถ้ือหุน้
ของบรษิทั (แลว้แต่กรณี)   

 ทัง้นี้ กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรตำมวรรคขำ้งตน้ทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อนัน้ ต้องเป็นบุคคลทีม่รีำยชื่ออยู่
ในระบบขอ้มลูรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(White List) รวมถงึ และ
มคีุณสมบตับิทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ ตลอดจนไม่มลีกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำด้วยกำรก ำหนดลกัษณะขำด
ควำมไม่น่ำไวว้ำงใจของกรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิทั 

(ข) กำรพจิำรณำอนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี และเงนิปันผลระหว่ำงกำล (หำกม)ี ของบรษิทัย่อย 
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(ค) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย เวน้แต่กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องทีม่นียัส ำคญัตำมขอ้ (2) (ฉ)    

(ง) กำรพจิำรณำอนุมตังิบประมำณประจ ำปีของบรษิทัย่อย 

(จ) กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย จะต้องสงักดัส ำนักงำนสอบบญัชทีีเ่ป็นสมำชกิประเภทเตม็
รปูแบบ (full member) ในเครอืขำ่ยเดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

รำยกำรตัง้แต่ขอ้ (ฉ) ถงึขอ้ (ฑ) นี้เป็นรำยกำรทีถ่อืว่ำมสีำระส ำคญั และหำกเขำ้ท ำรำยกำรจะมผีลกระทบ
อย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย ดงันัน้  จะต้องได้รบัอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรของบรษิทัก่อน ทัง้นี้ ต้องเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดรำยกำรทีบ่รษิทัย่อยจะเขำ้ท ำ
รำยกำรเปรียบเทยีบกบัขนำดของบรษิัท (โดยน ำหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณรำยกำรตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
กำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์นิ และ/หรอื เรื่อง กำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั (แล้วแต่กรณี) มำ
บงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์้องไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั ซึง่รำยกำร
ดงัต่อไปนี้คอื 

(ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้ำท ำรำยกำรกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทย่อย หรือรำยกำรที่
เกีย่วกบักำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัย่อย  

(ช) กำรโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึกำรสละสทิธเิรยีกรอ้งทีม่ต่ีอผูท้ีก่่อควำมเสยีหำยแก่
บรษิทัย่อย 

(ซ) กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ฌ) กำรซือ้หรอืกำรรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่นมำเป็นของบรษิทัย่อย 

(ญ) กำรเขำ้ท ำ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญำเกีย่วกบักำรใหเ้ช่ำกจิกำรของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืบำงส่วนที่
ส ำคญั กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกจิของบรษิทัย่อย หรอืกำรรวมกจิกำรของบรษิทั
ย่อยกบับุคคลอื่น 

(ฎ) กำรเช่ำ หรอืใหเ้ช่ำซือ้กจิกำรหรอืทรพัยส์นิของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืสว่นทีม่สีำระส ำคญั 

(ฏ) กำรกู้ยมืเงนิ กำรให้กู้ยมืเงนิ กำรให้สนิเชื่อ กำรค ้ำประกนั กำรท ำนิติกรรมผูกพนับรษิทัย่อยให้
ตอ้งรบัภำระทำงกำรเงนิเพิม่ขึน้ หรอืกำรใหค้วำมช่วยเหลอืดำ้นกำรเงนิในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคล
อื่น และมใิช่ธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย 

(ฐ) กำรเลกิกจิกำรของบรษิทัย่อย  

(ฑ) รำยกำรอื่นใดทีไ่ม่ใช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและเป็นรำยกำรทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทั
ย่อยอย่ำงมนียัส ำคญั 

(2) เรื่องทีจ่ะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

ธุรกรรมต่ำงๆ ซึ่งแต่ละบริษัทย่อยจะต้องน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำและ
อนุมตัมิดีงัต่อไปนี้ 

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้ำท ำรำยกำรกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทย่อย หรือรำยกำรที่
เกี่ยวกบักำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิของบรษิทัย่อย ทัง้นี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค ำนวณ
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ขนำดของรำยกำรที่บริษัทย่อยจะเข้ำท ำรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำดของบริษัท (โดยน ำ
หลกัเกณฑ์กำรค ำนวณรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศทีเ่กี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนและคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ใน
เกณฑต์อ้งไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(ข) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุ้น รวมทัง้กำรลดทุนจด
ทะเบยีนซึ่งไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเดมิของผู้ถือหุ้นอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนกำรใช้สทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนของบรษิทั ทัง้ทำงตรงและ/หรอืทำงออ้ม ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่
ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเกนิกว่ำรอ้ยละสบิ (10) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อยนัน้ หรอืเป็น
ผลใหส้ดัสว่นกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของบรษิทั ทัง้ทำงตรงและ/หรอืทำงออ้มในทีป่ระชุมผู้
ถือหุ้นของบรษิัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเหลอืน้อยกว่ำสดัส่วนที่ก ำหนดในกฎหมำยซึ่งใช้
บงัคบักบับรษิทัย่อยอนัมผีลใหบ้รษิทัไม่มอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อยนัน้ 

(ค) กำรด ำเนินกำรอื่นใดอนัเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของบรษิัท ทัง้ทำงตรง
และ/หรอืทำงอ้อมในที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบรษิัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเกนิกว่ำร้อยละสบิ 
(10) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของบรษิทัย่อย หรอืเป็นผลใหส้ดัสว่นกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ของบริษัท ทัง้ทำงตรงและ/หรือทำงอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ 
ลดลงเหลอืน้อยกว่ำสดัส่วนทีก่ ำหนดในกฎหมำยซึง่ใชบ้งัคบักบับรษิทัย่อยในกำรเขำ้ท ำรำยกำร
อื่นใด ทีม่ใิช่ธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อย 

(ง) กำรเลกิกจิกำรของบรษิทัย่อย ทัง้นี้ ต้องเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดของกจิกำรบรษิทัย่อยที่จะ
เลกินัน้เปรยีบเทยีบกบัขนำดของบรษิทั (โดยน ำหลกัเกณฑก์ำรค ำนวณรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้
ในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ มำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑ์
ตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(จ) รำยกำรอื่นใดทีไ่ม่ใช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและรำยกำรทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทัย่อย
อย่ำงมีนัยส ำคญั ทัง้นี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรนัน้เปรียบเทยีบกบัขนำดของ
บริษัท (โดยน ำหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณรำยกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรไดม้ำหรอื
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์นิ มำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑต์้องได้รบักำรพจิำรณำอนุมติ
จำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(ฉ) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยในเรื่องทีอ่ำจส่งผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและ
กำรผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีง กำรแก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิทั
ย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสทิธใินกำรออกเสยีงลงคะแนนของบรษิัทในที่ประชุมคณะกรรมกำรของ
บรษิทัย่อย และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย หรอืกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อย เป็น
ตน้ 

• บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดหน้ำทีข่องกรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ในกำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรของบรษิทัย่อยไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ อย่ำงชดัเจน ดงันี้ 
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(1) กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัทฯ และ/หรอื บรษิัทย่อย ต้องเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐำนะทำง
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย 
ตลอดจนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ที่มนีัยส ำคญัให้แก่บรษิัทฯ ทรำบโดยครบถ้วน 
ถูกตอ้ง และภำยในก ำหนดเวลำทีส่มควรตำมทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด อน่ึง ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัของ
บรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย พจิำรณำกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไป
ซึ่งสนิทรพัย์ที่มนีัยส ำคญัของบรษิัทฯ และ/หรอื บรษิัทย่อย โดยน ำไปประกำศที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

(2) กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ต้องเปิดเผยและน ำส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สยี
ของตนและบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งต่อคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ใหท้รำบ
ถึงควำมสมัพนัธ์ และกำรท ำธุรกรรมกบับริษัทฯ ในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ และหลกีเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรอื 
บริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีหน้ำที่แจ้งเรื่องดังกล่ำวให้
คณะกรรมกำรของบรษิัทฯ และ/หรอื บรษิัทย่อย ทรำบภำยในก ำหนดเวลำที่บรษิัทฯ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งกำรพิจำรณำนัน้จะค ำนึงถึงประโยชน์
โดยรวมของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย เป็นส ำคญั 

ทัง้นี้ กรรมกำรของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ตอ้งไม่มสีว่นรวมอนุมตัใินเรื่องทีต่นเองมสีว่นได้
เสยีหรอืควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มนัน้ดว้ย 

อน่ึง กำรกระท ำดงัต่อไปนี้ซึง่เป็นผลใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งของบริษทั
ฯ และ/หรอื บรษิัทย่อย ได้รบัประโยชน์ทำงกำรเงนิอื่นนอกเหนือจำกทีพ่งึได้ตำมปกต ิหรอืเป็น
เหตุใหบ้รษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ไดร้บัควำมเสยีหำยใหส้นันิษฐำนว่ำเป็นกำรกระท ำที่ขดัแยง้
กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั 

(ก) กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทัฯ และ/หรือบรษิทัย่อย กบักรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่ี
ควำมเกีย่วขอ้งโดยมไิดเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

(ข) กำรใชข้อ้มลูของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย หรอื บรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อยทีล่่วงรูม้ำ 
เวน้แต่เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ 

(ค) กำรใชท้รพัยส์นิหรอืโอกำสทำงธุรกจิของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ในลกัษณะเดยีวกนั
กบัทีบ่รษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย (แลว้แต่กรณี) กระท ำและเป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑห์รอื
หลกัปฏบิตัทิัว่ไปตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

(3) กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และ/หรือ บรษิทัย่อย ต้องรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกจิ กำร
ขยำยธุรกจิ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ตลอดจนกำรเขำ้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นๆ ต่อ
บรษิัทผ่ำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดอืน และเขำ้ชี้แจงหรอืน ำส่งเอกสำรประกอบกำร
พจิำรณำกรณีดงักล่ำวในกรณีทีบ่รษิทัรอ้งขอ 

(4) กรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ต้องน ำส่งขอ้มูลหรอืเอกสำรทีเ่กีย่วดว้ย
กำรด ำเนินงำนใหก้บับรษิทัฯ เมื่อไดร้บักำรรอ้งขอตำมควำมเหมำะสม 
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(5) กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ต้องชีแ้จงหรอืน ำส่งเอกสำรประกอบแก่
บรษิทัฯ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ตรวจพบประเดน็ทีม่นียัส ำคญัใดๆ 

(6) กรรมกำรของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ต้องจดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมและ
รดักุมเพยีงพอเพื่อป้องกนักำรทุจรติทีอ่ำจเกดิขึน้กบับรษิทัฯ รวมทัง้ควรจดัใหม้รีะบบงำนทีช่ดัเจน 
เพื่อแสดงได้ว่ำบรษิัทฯ มรีะบบเพยีงพอในกำรเปิดเผยขอ้มูล กำรท ำรำยกำรที่มนีัยส ำคญัตำม
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง และน่ำเชื่อถอื และมชี่องทำงใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของ
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย สำมำรถได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ในกำรติดตำมดูแลผลกำร
ด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิ กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทักบักรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทัย่อยกบักรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย และกำรท ำรำยกำรทีม่ี
นัยส ำคญัของบริษัทฯ ได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ นอกจำกนี้ ต้องจดัให้มีกลไกในกำรตรวจสอบ
ระบบงำนดงักล่ำวในบรษิัทฯ โดยให้ทมีงำนผู้ตรวจสอบภำยในและกรรมกำรอสิระของบรษิัทฯ 
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวให้
กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำบริษัทฯ และ/หรือ 
บรษิทัย่อย มกีำรปฏบิตัติำมระบบงำนทีจ่ดัท ำไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

นอกจำกนี้ บริษัทจะด ำเนินกำรให้บริษัทย่อยใดๆ ที่บริษัทจดัตัง้ขึน้ มีข้อบงัคบัของบริษัทย่อย เป็นไปตำม
หลกัเกณฑข์องประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ที่เกี่ยวขอ้ง เท่ำที่ไม่ขดัหรอืแยง้กฎหมำยของ
ประเทศนัน้ๆ เพื่อใหบ้รษิทัฯ มกีลไกในกำรก ำกบัดูแลบรษิทัย่อย เช่น สทิธใินกำรตัง้กรรมกำรตำมสดัส่วนกำร
ถือหุ้นในบรษิทัย่อย รำยกำรต่ำงๆ ที่ส ำคญัของบรษิทัย่อยต้องได้รบัอนุมตัจิำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำว และในกรณีที่บริษัทย่อยเป็นบรษิัท
ต่ำงประเทศ กรรมกำรของบรษิทัย่อยดงักล่ำวอย่ำงน้อยหนึ่งคนตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย เป็นตน้ 

9.5     การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในและก ำกบัดูแลกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน 
(รวมถงึคู่สมรส ผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ) ซึง่ไดร้บัทรำบขอ้มลูของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยดงัต่อไปนี้ 

1. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน (รวมถงึคู่สมรส ผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสำมภีรยิำ และบุตรซึง่ยงั
ไม่บรรลุนิติภำวะ) ของบรษิัทฯ และ  บรษิัทย่อยที่ได้รบัทรำบขอ้มูลภำยใน ซื้อหรอืขำยหลกัทรพัยข์อง
บรษิัทภำยในระยะเวลำสองสปัดำห์ ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิรำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ ำปี ขอ้
ห้ำมดังกล่ำวนี้ ให้ครอบคลุมถึงระยะกำรห้ำมมิให้ซื้อขำยหลักทรัพย์ (Blackout Period) (24 ชัว่โมง
หลงัจำกเปิดเผยงบกำรเงนิ) 

2. ห้ำมมใิห้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ซึ่งได้รบัทรำบขอ้มูลภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่ง
อำจจะมผีลกระทบต่อรำคำในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ จนกว่ำจะ
ครบระยะเวลำ 24 ชัว่โมงนับแต่ขอ้มลูดงักล่ำวไดเ้ปิดเผย ทัง้นี้ หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เปิดเผยขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแก่บุคคลภำยนอกบรษิทัฯ 
หรอืบุคคลอื่นซึง่มไิดท้ ำหน้ำทีใ่นกำรป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยในโดยมชิอบ 
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3. คณะกรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมถงึ คู่สมรส ผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสำมภีรยิำ 
และบุตรซึง่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะ ซึง่มกีำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืหุน้ ต้องจดัท ำและส่งรำยงำนกำรถอื
หลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉันสำมภีรยิำ และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะ ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ตำมมำตรำ 59 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

9.6  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัช ี(audit fee)  

 บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชแีก่ 

  - ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ในรอบปีบญัชทีีผ่่ำนมำเป็นจ ำนวนเงนิรวม 0 บำท 

- ส ำนักงำนสอบบญัชทีี่ผู้สอบบญัชสีงักดั  บุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้สอบบญัชแีละส ำนัก

งำนสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั  ในรอบปีบญัชทีีผ่่ำนมำเป็นจ ำนวนเงนิรวม 2,389,915.34 บำท 

 2. ค่ำบรกิำรอื่น (non-audit fee) 

 บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบรกิำรอื่นแก่ 

- ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปีบญัชีที่ผ่ำนมำเป็นจ ำนวนเงินรวม 0 บำท และไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน

อนำคตอนัเกดิจำกกำรตกลงทีย่งัใหบ้รกิำรไม่แลว้เสรจ็ในรอบปีบญัชทีีผ่่ำนมำ 

- ส ำนักงำนสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกบัผู้สอบบญัชแีละส ำนัก

งำนสอบบญัชดีงักล่ำว ในรอบปีบญัชทีี่ผ่ำนมำเป็นจ ำนวนเงนิรวม 2,504,630.74 บำท และไม่มี

ค่ำใชจ้่ำยในอนำคตอนัเกดิจำกกำรตกลงทีย่งัใหบ้รกิำรไม่แลว้เสรจ็ในรอบปีบญัชทีีผ่่ำนมำ 

9.7  การน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรบัใช้ 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรไดท้บทวนกำรน ำหลกัปฏบิตัติำม CG Code 2560 ไปปรบัใชใ้หเ้หมำะสมกบับรบิทธุรกจิของ

บรษิัท โดยได้บนัทกึเหตุผลทีย่งัไม่สำมำรถปรบัใชห้ลกัปฏบิตับิำงประกำรไว้เป็นส่วนหนึ่งของมตคิณะกรรมกำรเพื่อ

ทบทวนอกีในโอกำสต่อไป 

9.8  การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 
คณะกรรมกำรบรษิทัมเีจตนำรมณ์ให ้บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) เป็นองคก์รทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี สร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และค ำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยรวม มี
คุณธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ มคีวำมโปร่งใส และตรวจสอบได ้อย่ำงไรกด็ ีในปี 2561 บรษิทัไม่ไดม้กีำรพจิำรณำและ
ทบทวนปรบัปรุงนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีเนื่องจำกนโยบำยดงักล่ำวดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมและผลกำร
ประเมนิในปีทีผ่่ำนมำของบรษิทัอยู่ในเกณฑด์ ีโดยผู้บรหิำรเน้นกำรน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ไีปปฏบิตับิรษิทั
ย่อย และจะน ำผลกำรปฏบิตัมิำรำยงำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
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เรื่องทีบ่รษิทัยงัไม่สำมำรถปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560  
  
บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำงและเสนอแนะประเด็นในกำรประเมินผลกำร
ปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
 
ค ำชีแ้จงของบรษิทั 
บรษิทัมกีำรประเมนิผลตนเองของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรรำยบุคคลเป็นประจ ำทุกปี ผล
กำรประเมนิในปี 2561 เป็นดงันี้ 

- ผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ คณะกรรมกำรไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 91 
- ผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ คณะกรรมกำรชุดย่อยได้คะแนน

เฉลีย่รอ้ยละ 91 
- ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย

รำยบุคคลไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 
 
อย่ำงไรกต็ำม คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไปศกึษำกำรประเมนิ
ตนเองโดยใชท้ีป่รกึษำภำยนอกส ำหรบัปีต่อๆ ไปใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำแลว้ 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจ าปี 2561 
 
 งบกำรเงนิของบรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ทีน่ ำมำจดัท ำงบกำรเงนิรวมไดป้ฏบิตัติำม
หลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และใชน้โยบำยบญัชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัโิดยสม ่ำเสมอ  ตลอดจนมกีำรพจิำรณำถงึ
ควำมสมเหตุสมผลและจดัท ำงบกำรเงนิอย่ำงรอบคอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปทีจ่ะไดร้บัทรำบ
ขอ้มลูทีแ่สดงฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนทีค่รบถว้น เป็นจรงิ และสมเหตุผล 
 ดงันัน้ เพื่อใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีต่อรำยงำนงบกำรเงนิทีบ่รษิทัฯ จดัท ำขึน้ว่ำเป็นไปตำม
วตัถุประสงคข์ำ้งตน้ คณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัย ์ใหเ้ขำ้มำท ำหน้ำทีส่อบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งเพยีงพอ รวมทัง้มกีำร
เปิดเผยรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงถูกต้องและครบถว้น สอบทำนใหบ้รษิทัฯ 
มรีะบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล สอบทำนกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด
ตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ผูกพนัที่มไีวก้บับุคคลภำยนอกและกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้พจิำรณำคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ 
และเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัช ี
 จำกโครงสรำ้งกำรบรหิำร ระบบกำรควบคุมภำยในดงักล่ำว และผลกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต 
ท ำใหค้ณะกรรมกำรของบรษิทัเชื่อไดว้่ำ งบกำรเงนิของบรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2561 ได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
 
 
 
 
             (ดร. อภชิำต ิชนิวรรโณ)                                            (นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ) 
                ประธำนกรรมกำร                                          กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 
 
เรยีน ท่ำนผูถ้อืหุน้ บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ในปี 2561 บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) มกีรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน ซึง่เป็นคณะกรรมกำรอสิระทีม่คีุณสมบตัิ
ครบถ้วนตำมข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประกอบดว้ยนำงอรนุช อภศิกัดิศ์ริกุิล เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ Mr. Mats Anders Lundqvist และ นำยกติต ิตัง้
จติรมณีศกัดำ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยมนีำงวรำภรณ์ วชัรำนุเครำะหเ์ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมขอบเขต หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บรษิทัซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบญัช ี2561 ไดจ้ดัใหม้กีำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ และในปี 2562 จนถงึวนัทีร่ำยงำน 1 ครัง้ รวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยนำงอรนุช อภศิกัดิศ์ริิ
กุล Mr. Mats Anders Lundqvist และ นำยกติติ ตัง้จติรมณีศกัดำ เขำ้ร่วมประชุมครบถ้วนทุกครัง้ และเป็นกำรร่วม
ประชุมกบัผูบ้รหิำรและผูส้อบบญัชตีำมควำมเหมำะสม ซึง่สรุปสำระส ำคญัไดด้งันี้ 
 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2561 โดยได้สอบถำมและรบัฟังค ำชี้แจง
จำกผู้บริหำรและผู้สอบบญัชีในเรื่องควำมถูกต้องครบถ้วนของงบกำรเงิน และควำมเพียงพอในกำร
เปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทรำบแผนกำรสอบบัญชีของผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงินดังกล่ำวมีควำมถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

2. สอบทานข้อมูลการด าเนินงานและระบบการควบคมุภายใน  เพื่อประเมนิควำมเพยีงพอ เหมำะสม 
และประสทิธผิลของระบบกำรควบคุมภำยในอนัจะช่วยสง่เสรมิใหก้ำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยทีก่ ำหนด
ไว้ โดยพิจำรณำจำกกำรสอบทำนผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้
ตรวจสอบภำยใน ไม่พบจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญั  มกีำรดูแลรกัษำทรพัยส์นิทีเ่หมำะสม 
และมกีำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ นอกจำกนี้ได้ประเมนิระบบกำรควบคุม
ภำยในตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ ไม่พบขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญัซึง่มผีลกระทบต่องบกำรเงนิ
ของบรษิทัฯ รวมทัง้มคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัฯ มรีะบบกำรตดิตำมควบคุมดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย
อย่ำงเพยีงพอ เหมำะสม และมปีระสทิธผิล 

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพจิำรณำภำรกจิ ขอบเขตกำรปฏบิตังิำน หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ 
และควำมเป็นอสิระของ A&C Auditing and Consulting Co., Ltd ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบรษิทั
ย่อย อกีทัง้ได้พจิำรณำทบทวนและอนุมตักิำรแก้ไขกฎบตัรงำนตรวจสอบภำยในใหเ้หมำะสม ทนัสมยั 
และสอดคลอ้งกบัคู่มอืแนวทำงกำรตรวจสอบภำยในของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดอ้นุมตัิ
แผนกำรตรวจสอบประจ ำปีทีจ่ดัขึน้ตำมควำมเสีย่งระดบัองคก์ร คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีะบบกำรตรวจสอบภำยในทีเ่พยีงพอ เหมำะสม และมปีระสทิธผิล เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล 
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4. สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมาย ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
ขอ้ก ำหนดของบรษิัทฯ และขอ้ผูกพนัที่บรษิัทฯ มไีว้กบับุคคลภำยนอก ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ ไม่พบประเด็นที่เป็นสำระส ำคญัในเรื่องกำรไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อก ำหนด และข้อ
ผกูพนัทีบ่รษิทัฯ มไีวก้บับุคคลภำยนอก 

5. สอบทานระบบการบริหารความเส่ียง ให้มีควำมเชื่อมโยงกบัระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อจดักำร
ควำมเสีย่งทัว่ทัง้บรษิทัฯ โดยไดพ้จิำรณำสอบทำนนโยบำย  ปัจจยัควำมเสีย่ง แนวทำงกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง รวมถงึควำมคบืหน้ำของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ 
มรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยมกีำรก ำหนดวตัถุประสงคบ์่งชีค้วำมเสีย่ง ประเมนิควำมเสีย่ง จดักำร
ควำมเสีย่ง และตดิตำมผลควำมคบืหน้ำ มกีำรก ำหนดดชันีชีว้ดัควำมเสีย่งทีส่ ำคญั (Key Risk Indicator 
– KRI) ซึง่ถอืเป็นระบบเตอืนภยัล่วงหน้ำ ใหเ้หมำะสมตำมสถำนกำรณ์ มกีำรก ำหนดควำมเสีย่งทีย่อมรบั
ได ้(Risk Appetite) และระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Tolerance)  

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดงักล่าว ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ซึ่งผู้สอบบญัชมีี
ควำมเหน็ว่ำ รำยกำรคำ้กบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีำระส ำคญัไดเ้ปิดเผยและแสดงรำยกำรในงบกำรเงนิ
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิแลว้ และคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัช ี
รวมทัง้มคีวำมเหน็ว่ำ รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีส่มเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสุดต่อกำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้งและครบถว้น 

7. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 เพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้อนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พิจำรณำผลกำรปฏิบตัิงำน ควำมเป็นอิสระ และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอ
แต่งตัง้นำงสำวสุพรรณี ตรยิำนันทกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตทะเบยีนเลขที ่4498 หรอื นำงสำววธู ขยนั
กำรนำว ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตทะเบยีนเลขที ่5423 หรอื นำงสำวอศิรำภรณ์ วสิุทธญิำณ ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญำตทะเบยีนเลขที่ 7480 แห่งบรษิัทส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ ประจ ำปี 
2562 พร้อมด้วยค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงินรวม 1,235,000 บำท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเหน็เกีย่วกบักำรเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชดีงักล่ำวดงันี้ 

• ในรอบปีบญัชทีีผ่่ำนมำ ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิำนดว้ยควำมรู ้ควำมสำมำรถในวชิำชพี และ
ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัระบบกำรควบคุมภำยในและควำมเสีย่งต่ำงๆ รวมทัง้มคีวำมเป็น
อสิระในกำรปฏบิตังิำน 

• ค่ำตอบแทนที่เสนอมำเป็นอัตรำที่เหมำะสม โดยได้เสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็น
จ ำนวน 1,235,000 บำท ซึง่สงูกว่ำปี 2561 จ ำนวน 135,000 บำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 

• มกีำรปฏบิตัสิอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์ 
และตลำดหลกัทรพัย์ในเรื่องกำรก ำหนดให้บรษิัทจดทะเบยีนต้องจดัให้มีกำรหมุนเวียน
ผูส้อบบญัชทีีล่งลำยมอืชื่อรบัรองงบกำรเงนิทุก 5 รอบปีบญัช ีทัง้นี้ หำกผูส้อบบญัชไีดร้บั
กำรแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2562 จะจัดเป็นปีที่ 4 ของนำงสำวสุพรรณี ตริ
ยำนนัทกุล  (ผูส้อบบญัช)ี 

• ผูส้อบบญัชไีม่มคีวำมสมัพนัธใ์ดๆ กบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 



บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2 หน้ำ 40 

 

 
 

 
ความเหน็/ข้อสงัเกตจากการปฏิบติัหน้าท่ี 
 
โดยสรุปในภำพรวมแล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ได้ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบที่ได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และมคีวำมเหน็ว่ำ บรษิัทฯ มรีำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงนิและกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงถูกต้อง มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เ หมำะสมและมี
ประสทิธผิล มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดและขอ้ผกูพนัต่ำงๆ มกีำรเปิดเผยรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัอย่ำงถูกต้อง 
และมกีำรปฏบิตังิำนทีส่อดคลอ้งกบัระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่อีย่ำงเพยีงพอ โปร่งใส และเชื่อถอืได ้รวมทัง้มกีำร
พฒันำปรบัปรุงระบบกำรปฏบิตังิำนใหม้คีุณภำพดขีึน้และเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
                                               ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
                                                            นำงอรนุช อภศิกัดิศ์ริกุิล 
                                                                          (ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ) 
                                                                               25 กมุภำพนัธ ์2562 
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การถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตามนิยามของ ก.ล.ต. 
 

  การถือหุ้น  
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ณ 29 ธค 2560 ณ 28 ธค 2561 เพ่ิม / (ลด) 

  จ านวน % การถือหุ้น จ านวน % การถือหุ้น ระหว่างรอบ
ปีบญัชี 

1.ดร. อภชิำต ิชนิวรรโณ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำร
อสิระ  

- - - - - 

คูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉัน
สำมภีรยิำ และ/หรอื บุตรทีย่งั
ไมบ่รรลุนิตภิำวะ 

 - - - - - 

2. Dr. Huynh Ngoc Phien รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำร
ก ำกบัดแูลกจิกำร 

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

คูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉัน
สำมภีรยิำ และ/หรอื บุตรทีย่งั
ไมบ่รรลุนิตภิำวะ 

 - - - - - 

3. นำงสมหะทยั พำนิชชวีะ กรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรก ำกบั
ดแูลกจิกำร และประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร 

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

คูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉัน
สำมภีรยิำ และ/หรอื บุตรทีย่งั
ไมบ่รรลุนิตภิำวะ 

 177,524 0.02 177,524  0.02 - 

4. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม
  

กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน และประธำน
กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

340,000   0.04 340,000   0.04 - 

คูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉัน
สำมภีรยิำ และ/หรอื บุตรทีย่งั
ไมบ่รรลุนิตภิำวะ 

 - - - - - 

5. นำยอคัรเรศร ์ชูช่วย กรรมกำร - - - - - 
คูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉัน
สำมภีรยิำ และ/หรอื บุตรที่
ยงัไมบ่รรลุนิตภิำวะ 

 - - - - - 

6. นำงอจัฉรยี ์วเิศษศริ ิ กรรมกำรอสิระ ประธำน
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

240,000 0.03 240,000 0.03 - 
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  การถือหุ้น  
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ณ 29 ธค 2560 ณ 28 ธค 2561 เพ่ิม / (ลด) 

  จ านวน % การถือหุ้น จ านวน % การถือหุ้น ระหว่างรอบ
ปีบญัชี 

คูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉัน
สำมภีรยิำ และ/หรอื บุตรทีย่งั
ไมบ่รรลุนิตภิำวะ 

 - - - - - 

7. นำงอรนุช อภศิกัดิศ์ริกุิล กรรมกำรอสิระ ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ  

- - - - - 

คูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉัน
สำมภีรยิำ และ/หรอื บุตรทีย่งั
ไมบ่รรลุนิตภิำวะ 

 - - - - - 

8. Mr. Mats Anders 
Lundqvist 

กรรมกำรอสิระ กรรมกำร
ตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

350,000 0.04 350,000 0.04 - 

คูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉัน
สำมภีรยิำ และ/หรอื บุตรทีย่งั
ไมบ่รรลุนิตภิำวะ 

 - - - - - 

9. นำยกติต ิตัง้จติรมณีศกัดำ กรรมกำรอสิระ กรรมกำร
ตรวจสอบ  

- - - - - 

คูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉัน
สำมภีรยิำ และ/หรอื บุตรทีย่งั
ไมบ่รรลุนิตภิำวะ 

 - - - - - 

10. นำยสรุกจิ เกยีรตธินำกร รองประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำย
ประสำนงำนโครงกำร
ต่ำงประเทศ 

- - - - - 

คูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉัน
สำมภีรยิำ และ/หรอื บุตรทีย่งั
ไมบ่รรลุนิตภิำวะ 

 - - - - - 

11. นำยณทัธร กจิส ำเรจ็ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิและ
บญัช ี

- - - - - 

คูส่มรส/ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉัน
สำมภีรยิำ และ/หรอื บุตรทีย่งั
ไมบ่รรลุนิตภิำวะ 

 - - - - - 
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10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

แนวทางเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนืขึน้เป็นประจ ำทุกปี เพื่อเปิดเผยกระบวนกำร
บรหิำรจดักำรและผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และธรรมำภบิำล ในประเดน็ส ำคญัด้ำนควำม
ยัง่ยืนของบริษัทฯ รวมถึงกำรตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยัง่ยืนของสหประชำชำติ (United Nations 
Sustainable Development Goals: SDGs) ทีบ่รษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรไป เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทัง้หมดและผูส้นใจไดร้บั
ทรำบ 

รำยงำนควำมยัง่ยนืของบรษิัท อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อยฉบบันี้ ได้จดัท ำขึน้เป็นปีที่ 3 
ครอบคลุมผลกำรด ำเนินงำนตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2561 ถงึ 31 ธนัวำคม 2561 ตำมมำตรฐำนกำรจดัท ำรำยงำนของ 
Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) ในระดบัตวัชีว้ดัหลกั (Core Option) 

สำมำรถตดิตำมขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมดำ้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมของบรษิทัฯ ไดจ้ำกรำยงำนกำรพฒันำอย่ำง
ยัง่ยนืในเวบ็ไซต ์www.amatavn.com 

แนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชนั 

บริษัทฯ ต่อต้ำนกำรคอร์รปัชนัทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่ำกำรให้สนิบน และกำรคอร์รปัชนันัน้เป็นภัย
รำ้ยแรงทีท่ ำลำยกำรแขง่ขนัอย่ำงเสร ีและเป็นธรรม รวมทัง้ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อกำรพฒันำเศรษฐกจิ และสงัคม 
บรษิัทฯ ไม่มนีโยบำยเสนอเงนิ สิง่จูงใจ ของก ำนัลในรูปแบบใดๆ แก่หน่วยงำนภำยนอก หรอืเจ้ำหน้ำที่ของรฐัเพื่อ
ประโยชน์หรอืควำมไดเ้ปรยีบทำงธุรกจิ รวมทัง้ไม่มนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิอื่นใดเพื่อเร่งกำรด ำเนินกำรหรอือ ำนวยควำม
สะดวก 

บรษิทัฯ มกีำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรใหส้นิบน และคอรร์ปัชนั ตลอดจนทบทวนมำตรกำร จดักำรควำม
เสี่ยง เพื่อให้มัน่ใจว่ำยงัมีควำมเหมำะสม และได้จดัอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำน ให้ได้รบัทรำบถึงกำรให้สนิบนใน
รูปแบบต่ำงๆทัง้จำกตนเองและบุคคลอื่นเพื่อใหส้ำมำรถหลกีเลีย่งกำรกระท ำดงักล่ำว พรอ้มทัง้จดัช่องทำงแจง้เบำะแส 
กำรรำยงำนเพื่อสนับสนุนให้พนักงำนเฝ้ำระวงั และรำยงำนกำรพบเหน็หรือสงสยัว่ำมกีำรให้สนิบนหรือคอร์รปัชนั
เกิดขึ้น ก ำหนดขัน้ตอนกำรลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกบักำรให้สนิบนและคอร์รปัชนัรวมถึงกระบวนกำรขัน้ตอนกำร
ปกป้องผูแ้จง้เบำะแสโดยควำมสจุรติ 

บรษิทัฯ มกีำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมปีระสทิธผิลในกำรต่อต้ำนกำรใหส้นิบนและ
กำรคอรร์ปัชนั จดัใหม้รีะบบกำรตดิตำมเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำนโยบำยและขัน้ตอนปฏบิตันิัน้มปีระสทิธผิล ทัง้นี้ บรษิทัฯ อยู่ใน
ระหว่ำงกำรประเมนิตนตำมหวัขอ้ในแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั แลว้บรษิทัฯ จะด ำเนินกำร
ประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติภำยในปี 2562 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1. ระบบการควบคมุภายในของ บมจ. อมตะ วีเอน็  

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดำ้นกำรลงทุนโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ปัจจุบนับรษิทัฯ ลงทุน
ในบรษิทัย่อยจ ำนวน 4 บรษิทั โดยบรษิทัฯ ไม่ไดป้ระกอบธุรกจิอื่นใด ดงันัน้กำรควบคุมภำยในของบรษิัทฯ 
จงึมุ่งเน้นทีก่ำรควบคุมภำยในของ ACBH ซึง่เป็นบรษิทัย่อยเป็นหลกัทีม่กีำรประกอบธุรกจิ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที ่1/2555 เมื่อวนัที ่7 กนัยำยน 2555 ไดแ้ต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้รหิำรไปท ำ
หน้ำที่กรรมกำรในบริษัทย่อยโดยบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัต่อกำรควบคุมภำยในมำอย่ำงต่อเนื่อง โดย
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนและประเมนิระบบกำรควบคุม
ภำยในบรษิทัย่อยและเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำร ตลอดจนกำร
ควบคุมภำยในดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ องคก์รและสภำพแวดลอ้ม กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคุมกำรปฏบิตักิำร
ของฝ่ำยบริหำร ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม เพื่อให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิลดงันี้  

ส่วนท่ี 1  องคก์รและสภาพแวดล้อม 

บริษัทฯ ค ำนึงถึงกำรมีโครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรำกฐำนที่ส ำคญัของระบบควบคุม
ภำยในทีม่ปีระสทิธผิล ดงันัน้จงึมคีวำมจ ำเป็นที่ต้องมกีลไกซึง่ท ำใหร้ะบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ และ
บรษิัทย่อยด ำเนินไปได้ตำมทีบ่รษิัทฯมุ่งหวงั และส่งเสรมิใหทุ้กคนรบัทรำบและเขำ้ใจถงึรำยละเอยีดหลกัๆ 
ของระบบกำรควบคุมภำยในดงัต่อไปนี้ 

▪ คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดักำรดูแลใหม้กีำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำง
ชดัเจน โดยมกีำรประชุมร่วมกนัของฝ่ำยบรหิำร เพื่อก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯและบรษิทั
ย่อยอยู่ตลอด เพื่อทีจ่ะน ำเอำธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นไปดงัทีไ่ดต้ัง้เป้ำหมำยไวแ้ละพจิำรณำ
ก ำหนดเป็นงบประมำณประจ ำปี อกีทัง้มกีำรแจง้ใหผู้บ้รหิำรแต่ละฝ่ำยรบัทรำบ เพื่อบรหิำรงำนภำยในให้
สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว ้  

▪ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้พิจำรณำทบทวนถึงกำรตัง้เป้ำหมำยของกำรท ำงำนในแต่ละหน้ำที่อย่ำง
รอบคอบ โดยทบทวนถงึผลกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ สภำวะเศรษฐกจิ และปัจจยัต่ำงๆ เพื่อก่อใหเ้กดิกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีซ่ึง่ไดร้บัมอบหมำยอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเกดิแรงจงูใจหรอืผลตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำง
เหมำะสม 

▪ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมกีำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร โดยค ำนึงถึงประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจัดกำร
องคก์ร และมกีำรประกำศใหพ้นกังำนทรำบโดยทัว่กนั 

▪ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรจดัท ำขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัจรยิธรรม (Code of Conduct) ขอ้ก ำหนด ระเบยีบ
กำรปฏบิตัแิละบทลงโทษของฝ่ำยบรหิำรและพนกังำน 
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▪ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมกีำรก ำหนดนโยบำยและระเบยีบในกำรอนุมตัิธุรกรรมด้ำนกำรเงนิ กำรจดัซือ้ 
และกำรบรหิำรสนิทรพัย ์เพื่อป้องกนักำรทุจรติ 

▪ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยเกีย่วกบัหลกักำรก ำกบักจิกำรทีด่ ี(Corporate Governance) และมกีำร
ก ำหนดหลกัเกณฑพ์รอ้มทัง้แผนกำรปฏบิตังิำน โดยค ำนึงถงึควำมเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิกบัทุกฝ่ำย
ทีเ่กีย่วขอ้งและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ส่วนท่ี 2  การบริหารความเส่ียง 

▪ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรก ำหนดวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน ทัง้วตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รและวตัถุประสงค์
ระดบักจิกรรมใหส้อดคลอ้งกนัเพื่อทีจ่ะสำมำรถท ำงำนใหส้ ำเรจ็ดว้ยงบประมำณประจ ำปีทีไ่ดร้บักำรอนุมตัิ
และทรพัยำกรทีม่อียู่อย่ำงเหมำะสม  อกีทัง้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้มกีำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งและกำร
บริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั  ฝ่ำยบริหำรจงึก ำหนดให้มกีำรด ำเนินกำรอย่ำง
สม ่ำเสมอดงัต่อไปนี้ 

▪ ประชุมเพื่อประเมนิถงึควำมเสีย่งในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงสม ่ำเสมอและวเิครำะหถ์งึสำเหตุทีท่ ำใหเ้กดิเป็น
ควำมเสีย่ง ตลอดจนมกีำรตดิตำมสถำนกำรณ์ทีเ่ป็นสำเหตุของควำมเสีย่ง เพื่อก ำหนดมำตรกำรป้องกนั
หรอืลดควำมเสีย่งดงักล่ำว 

▪ แจ้งใหผู้บ้งัคบับญัชำของแต่ละฝ่ำยงำนทรำบถงึแนวทำงกำรปฏบิตัติำมนโยบำย กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
เพื่อน ำไปถ่ำยทอดแก่พนักงำนทุกคนเพื่อปฏบิตัใิหถู้กต้อง และไดต้ดิตำมผลกำรปฏบิตัติำมแนวทำงกำร
บรหิำรควำมเสีย่งทีก่ ำหนดไว ้ 

ส่วนท่ี 3  การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยและวธิปีฏบิตังิำนของฝ่ำยบรหิำรทีท่ ำใหม้ัน่ใจว่ำนโยบำยทีฝ่่ำยบรหิำรได้
ก ำหนดไวไ้ดร้บักำรตอบสนองและปฏบิตัติำมจำกทุกคนในบรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

▪ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละวงเงนิอ ำนำจอนุมตัขิองฝ่ำยบรหิำรในแต่ละ
ระดบัไวอ้ย่ำงชดัเจน  

▪ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมมีำตรกำรดูแลกำรท ำธุรกรรมกบัผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บรหิำรหรอืกบั
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงรดักุมและชดัเจน โดยมกีำรก ำหนดใหก้ำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ หรอื
บรษิัทย่อยกบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขทีส่มเหตุสมผล หรอืเงื่อนไขกำรคำ้ปกติ
หรอืรำคำตลำด โดยจะต้องน ำเสนอกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมสมเหตุสมผลในกำรท ำรำยกำรนัน้ๆ 
หำกมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ไม่เป็นรำยกำรทำงกำรค้ำปกติ จะก ำหนดให้ต้องน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ พิจำรณำควำมเหมำะสม เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร
บรษิทัฯหรอืผูถ้อืหุน้ตำมแต่กรณี เพื่ออนุมตัริำยกำรก่อนเขำ้ท ำรำยกำร ซึง่กำรอนุมตัจิะกระท ำโดยผูท้ีไ่มม่ี
สว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้เท่ำนัน้ โดยค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นส ำคญั  
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▪ ในกรณีที่มกีำรท ำธุรกรรมกบัผู้ที่เกี่ยวขอ้งในลกัษณะที่มผีลผูกพนับรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในระยะยำว 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยก ำหนดใหต้อ้งมกีำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีไ่ดต้กลงกนัไว ้และใหร้ำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทบทวนควำมเหมำะสมของรำยกำรตลอดระยะเวลำของสญัญำ อกีทัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพจิำรณำครอบคลุมถงึกำรป้องกนัไม่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งน ำโอกำสหรอืผลประโยชน์
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวัดว้ย 

▪ บรษิัทฯ ได้ก ำหนดใหม้กีำรตดิตำมดูแลกำรบรหิำรจดักำรในบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วมอยู่เสมอรวมทัง้มี
กำรก ำหนดทศิทำงให้บุคคลที่บริษัทฯแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บรหิำรในบริษัทดงักล่ำวถือปฏบิตัิ
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตำมเป้ำหมำยของบริษัทฯ ตลอดจนมีกำร
ก ำหนดนโยบำยตรวจสอบติดตำมกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม ให้สอดคล้อง
เป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง และบรษิทัฯ มมีำตรกำรแกไ้ขและป้องกนัมใิหเ้กดิกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย 

ส่วนท่ี 4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมกีำรจดักำรระบบข้อมูลสำรสนเทศให้ครอบคลุมกำรปฏิบตัิงำนทัง้ในระดบัองค์กร 
ระดบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ระดบัหน่วยปฏบิตักิำร และระดบักำรปฏบิตัติำมนโยบำย และระเบยีบปฏบิตัิ
ต่ำงๆ ทีใ่ชใ้นกำรควบคุม เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมกีำรตดิต่อสื่อสำรทีม่ปีระสทิธภิำพ เพื่อกำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้ำหมำยขององคก์รไดด้ยีิง่ขึน้ ดงันัน้กำรสือ่สำรขอ้มลูดงักล่ำวไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจงึเป็นสิง่จ ำเป็นอย่ำงยิง่และ
เป็นสิง่ทีจ่ะช่วยใหเ้กดิควำมมปีระสทิธผิลของระบบกำรควบคุมภำยใน ดงันี้ 

▪ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดัใหม้ขีอ้มลูทีส่ ำคญัต่ำงๆ อย่ำงเพยีงพอเพื่อใหค้ณะกรรมกำรใชป้ระกอบกำร
ตดัสนิใจ โดยเฉพำะขอ้มลูทีม่นียัส ำคญั  โดยจะจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรมเีวลำศกึษำขอ้มูลต่ำงๆ อย่ำงเพยีงพอ เวน้แต่ในกรณีมี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนซึง่ท ำใหไ้ม่สำมำรถจดัสง่เอกสำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัได ้

▪ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยก ำหนดใหม้กีำรบนัทกึรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยมเีนื้อหำรำยละเอยีด
ตำมควร ซึง่เป็นเนื้อหำส ำคญัต่อกำรตดัสนิใจในแต่ละเรื่อง อกีทัง้ยงัมกีำรบนัทกึขอ้ซกัถำม ควำมเหน็ และ
ขอ้สงัเกตของกรรมกำรในเรื่องทีพ่จิำรณำ รวมทัง้ควำมเหน็ของกรรมกำรในกำรประชุม 

▪ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมกีำรจดัเกบ็เอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชีและบญัชีต่ำงๆ ไว้ครบถ้วนเป็น
หมวดหมู่สะดวกต่อกำรตรวจสอบ และมีกำรก ำหนดนโยบำยบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้
สอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยเป็นส ำคญั และไม่ขดัต่อหลกักำรบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป 

ส่วนท่ี 5  ระบบการติดตาม 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรตดิตำมงำนทีไ่ดด้ ำเนินกำรไปอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถงึมกีำรตรวจสอบ ปรบัปรุง 
และแก้ไขระบบควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้
ขอ้บกพร่องต่ำงๆ ไดร้บักำรแกไ้ขอย่ำงทนัท่วงท ีโดยมสีำระส ำคญัดงัต่อไปนี้ 
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▪ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรตดิตำมประเมนิผลระบบควบคุมภำยในโดยพจิำรณำจำกผลกำรปฏบิตังิำน
จรงิ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดักำรประชุมอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้ว่ำมี
ควำมแตกต่ำงจำกเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไวห้รอืไม่ ตลอดจนเสนอแนวทำงกำรปฏบิตัทิีจ่ ำเป็น เพื่อทีบ่รษิทัฯ
และบรษิทัย่อยจะไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องภำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสม  

▪ เนื่องจำกบรษิทัฯ เป็นบรษิทัซึง่ลงทุนดว้ยกำรเขำ้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมไิดม้กีำรแต่งตัง้
ผู้ตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ ีบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภำยในเพื่อท ำ
หน้ำทีต่รวจสอบกำรปฏบิตังิำนของทุกหน่วยงำนของบรษิทัย่อยและรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรของบรษิทัฯ เพื่อใหฝ่้ำยบรหิำร
สำมำรถแกไ้ขปัญหำเร่งด่วนไดท้นักำร และรบักำรประเมนิผลงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ย ทัง้นี้
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ จะเป็นผูดู้แลและประสำนงำนระหว่ำงผูต้รวจสอบภำยใน 
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในทุกไตรมำส เพื่อรำยงำนควำมคบืหน้ำของกำรตรวจสอบ
ระบบควบคุมภำยในดำ้นต่ำงๆ พรอ้มทัง้ซกัถำมขอ้มลูจำกฝ่ำยบรหิำร หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เจำ้หน้ำที่
ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ ระบบควบคุมภำยในของ ACBH มีควำมเพียงพอและ
เหมำะสมกบัขนำดของกจิกำรและสภำวกำรณ์ปัจจุบนัของ ACBH อกีทัง้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัไดต้ระหนกั
ถงึกำรควบคุมควำมเสีย่งต่ำงๆ ของบรษิทัฯ และไดม้มีำตรกำรทีเ่หมำะสมมำใชใ้นกำรป้องกนัควำมเสีย่งนัน้ๆ 
และไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงระบบกำรควบคุมเพื่อทีส่ำมำรถน ำมำใชไ้ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

11.2. ระบบการควบคมุภายในของ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 

ตัง้แต่ปี 2555 เป็นตน้มำ บรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้ง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd (“A&C”) ในกำรตรวจสอบ
ระบบควบคุมภำยในของ ACBH ในทุกไตรมำส ซึ่งกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในจะเป็นลกัษณะกำร
ตรวจสอบทุกระบบของกระบวนกำรท ำงำนในรอบปีนัน้ๆ ตำมแนวทำงกำรประเมินของ COSO ภำยใต้
ขอบเขตของระบบปฎิบตัิกำร 5 ด้ำน ได้แก่ 1) องค์กรและสภำพแวดล้อม 2) กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 3) กำร
ควบคุมกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยบรหิำร 4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มูล 5) ระบบกำรตดิตำม  ทัง้นี้ 
ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2555 เมื่อวนัที ่7 กนัยำยน 2555 ไดม้มีตใิห ้A&C รำยงำนผล
กำรตรวจสอบภำยในใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ รบัทรำบเป็นรำยไตรมำส 

บรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้ง A&C ในกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของ ACBH ซึง่ม ีหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ มดีงัต่อไปนี้ 

       ชื่อ    ต ำแหน่ง    
 Vo Hung Tien   General Director 
 Nguyen Ngoc Thanh  Consulting Partner 
 Duong Thi Hong Huong  Consulting Director 
 Ngo Minh Tam   Consulting Manager 
 3 Auditors   Personnel 
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ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในทุกไตรมำส  ทัง้นี้  
จำกผลกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในตัง้แต่ปี 2557 จนถงึ ไตรมำสที ่4 ปี 2561 โดย A&C นัน้ ACBH ได้
ท ำกำรแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่ำงๆ ตำมที่ผู้ตรวจสอบภำยในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในไตรมำสก่อนๆ ไว้
ครบถ้วนแลว้ ส่วนไตรมำสที ่4 ทำงผูต้รวจสอบภำยในไดต้รวจสอบถงึประเดน็ต่ำงๆ โดยไม่มปีระเดน็ที่เป็น
ควำมเสีย่งทีส่ ำคญัใดๆ ต่อบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ไดใ้ห้ควำมเหน็ว่ำครบถ้วนและ
เหมำะสมแลว้  

นอกจำกนี้ ผูส้อบบญัช ีไดแ้ก่ Ernst & Young Vietnam Limited ไดต้รวจสอบงบกำรเงนิส ำหรบัปีของ ACBH 
และไดพ้จิำรณำประเมนิประสทิธภิำพของกระบวนกำรและระบบควบคุมภำยในทำงกำรบญัชอีกีทำงหนึ่งดว้ย 

11.3. แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

กำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยำ้ยผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ ต้องไดร้บัอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบรษิทัฯ และไดร้บักำรอนุมตัโิดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2555 เมื่อวนัที ่14 
ธนัวำคม 2555
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12.  รายการระหว่างกนั 

12.1  รายการระหว่างกนักบับรษิทั/บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับรษิทั/บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรบัปี 2560 และ 2561 สามารถสรุปไดด้งันี้ 

12.1.1 Amata Power (Bien Hoa) Limited 

Amata Power (Bien Hoa) Limited (“APBH”) ประกอบธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดย APBH เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง เนื่องจากเป็นบรษิทั
ร่วมและเป็นนิตบิุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่มอี านาจควบคุมร่วมกนัไดแ้ก่ บรษิทั อมตะ บกีรมิเพาเวอร ์จ ากดั ซึง่ถอืหุน้ใน APBH รอ้ยละ 60 และม ีบรษิทั อมตะ คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 13.7 

รายการ ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปี ส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 
รอบปี ส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 61  

รายไดค้า่เช่าและ
คา่บรกิาร 

 

 

 

 

 

1) รายไดจ้ากการใหเ้ช่า
สนิทรพัยเ์พื่อการจดั
จ าหน่ายไฟฟ้า 
(transmission assets) 
ประกอบไปดว้ยเสาไฟ 
และสายสง่ขนาด 110 kV 

2) รายไดจ้าก คา่บรหิาร
จดัการ (Management 
Fee) การใหบ้รกิาร

4.39 4.22 1) เน่ืองจากกรรมสทิธิข์องเสาฟ้าและ
สายส่งเป็นของ ACBH และ APBH 
เ ป็นผู้ผลิตและจ าห น่ายไฟ ฟ้า
ภายในนิคมอุตสาหกรรม จงึมคีวาม
จ าเป็นต้องเช่าสินทรัพย์ดังกล่าว 
โดยACBHคดิอตัราค่าเช่าเป็นอตัรา
ตามทีต่กลงกนัตามสญัญา 

1) การให้เช่าสินทรพัย์เพื่อการจดัจ าหน่าย
ไฟฟ้า (transmission assets) เป็นรายการ
ธุรกรรมปกติของACBH โดยอตัราค่าเช่า
และเงื่อนไขเป็นไปตามอตัราที่ระบุไว้ใน
สญัญา และหากพจิารณาอตัราค่าเช่าและ
เงื่ อนไข จะเห็นได้ว่ าอัตราดัง กล่ า ว
สามารถเทียบเคียงได้กบัที่ ACBH เรียก
เกบ็จากบุคคลภายนอก ดงันัน้จงึถอืได้ว่า
รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล 
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รายการ ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปี ส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 
รอบปี ส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 61  

น ้าประปาและการบ าบดัน ้า
เสยี 

ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีการคา้รายไดจ้าก คา่
บรหิารจดัการ (Management 
Fee) การใหบ้รกิารน ้าประปา
และการบ าบดัน ้าเสยี 

 

 

0.03 0.03 2) APBH ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าในเป็นหน่ึงในผู้เช่าที่ดินใน
นิคมอุตสาหกรรมจงึมกีารเรยีกเกบ็
ค่าบริหารจัดการ (Management 
Fee) การให้บริการน ้ าประปาและ
การบ าบัดน ้ าเสียแก่ APBH โดย
เกบ็ในอตัราเดยีวกบัที่เรยีกเก็บกบั
ลูกคา้รายอื่นในนิคมอุตสาหกรรม 

2) การใหบ้รกิารบรหิารจดัการ การใหบ้รกิาร
น ้ าประปาและการบ าบัดน ้ า เสีย เ ป็น
รายการธุรกรรมปกติของACBH และหาก
พิจารณาอตัราค่าบริการ และเงื่อนไขจะ
เหน็ไดว้่าอตัราดงักล่าวสามารถเทยีบคยีง
ไดก้บัอตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขที่ACBH
เรยีกเกบ็จากบุคคลภายนอก ดงันัน้จงึถือ
ไดว้า่รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล 

คา่ใชจ้า่ย คา่ไฟฟ้าใหก้บั APBH 
เน่ืองจาก APBH เป็นผู้
ใหบ้รกิารผลติและจ าหน่าย
ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม 

4.10 4.04 เ น่ื อ ง จ าก  APBH เ ป็ นผู้ ผ ลิ ต แล ะ
จ าหน่ายไฟฟ้าภายในนิคมACBH จึง
ซื้อไฟฟ้าผ่าน APBH เพื่อน าไฟฟ้าไป
ใ ช้ ใ น พื้ น ที่ ส่ ว น ก ล า ง ใ น นิ ค ม

รายการการซื้อไฟฟ้าถอืเป็นรายการธุรกรรม
ปกติและเกิดขึ้นตามความจ าเป็น โดยอตัรา
คา่ไฟฟ้าและเงื่อนไขทีA่CBH ไดร้บัเป็นอตัรา
ค่าไฟฟ้าและเงื่อนไขที่ APBH เรยีกเก็บจาก
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รายการ ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปี ส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 
รอบปี ส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 61  

เจา้หน้ีการคา้ 0.38 0.37 อุตสาหกรรม รวมถงึใชใ้นส่วนการผลติ
น ้าประปา และบดัน ้าเสยี  

บุคคลภายนอก ดงันัน้จึงถือได้ว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล 
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12.1.2 บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) (AMATA) ประกอบธุรกจิพฒันานิคมอุตสาหกรรม โดย AMATA เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง เน่ืองจากเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ทีถ่ือหุน้ใน
บรษิทัฯ ทัง้ทางตรงและทางออ้มรอ้ยะละ 73 และมกีรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกนั 

รายการ ลกัษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบปี ส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 
รอบปี ส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธ.ค. 61 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ เงนิกูย้มืระยะสัน้ส าหรบัลงทุนใน
โครงการ อายไุม่เหนิ 1 ปี อตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 4.55 ต่อปี 

- 300.00 บริษัทฯ ได้ร ับเงินกู้จาก AMATA 
ส าหรบัเป็นเงนิหมุนเวยีนชัว่คราวใน
การลงทุนในโครงการ Halong 

รายการดงักล่างเกิดขี้นตามความจ าเป็น 
โดยอตัราดอกเบี้ยที่ตกลงกนัเทยีบเท่ากบั
อตัราดอกเบี้ยที่บรษิทัฯ ไดร้บัจากสถาบนั
การเงนิ 

ดอกเบีย้จา่ย - 7.08 

ดอกเบีย้คา้งจา่ย - 7.08 

คา่ใชจ้า่ยอื่น คา่ใชจ้า่ยอื่นที ่AMATA จา่ยและ
มาเรยีกเกบ็กบับรษิทัฯ ใน
ภายหลงั 

0.32 0.04 AMATA จา่ยคา่ใชจ้า่ย เช่น คา่น ้ามนั 
ล่วงหน้าและมาเรยีกเก็บกบับริษทัฯ 
ภายหลงัในราคาทีจ่า่ยจรงิ 

รายการดงักล่าวบนัทกึไวต้ามตน้ทุนจรงิที่
มกีารจ่ายช าระ ดงันัน้จงึถือได้ว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล  

เจา้หน้ีอื่น สว่นงานพฒันาธรุกจิของ AMATA 
ด าเนินการศกึษาและมคีา่ใชจ้า่ย
ส าหรบัการศกึษาโครงการใหมข่อง
บรษิทั 

19.46 - 

 

AMATA มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส า ห รั บ
การศกึษาโครงการของบรษิทัฯ ในฮา
ลอง โดยเมื่อสามารถจัดตัง้บริษัท
แห่งใหม่ค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน
ของบรษิทัดงักล่าว 

รายการดงักล่าวบนัทกึไวต้ามตน้ทุนจรงิที่
มกีารจ่ายช าระ ดงันัน้จงึถือได้ว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล 
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12.2 ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั 

เป็นธุรกรรมกำรค้ำทีเ่กดิขึน้ตำมควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและบรษิทัย่อย และเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรค้ำปกติเสมอืนลูกค้ำธุรกิจทัว่ไป โดยผู้บรหิำรบริษัทฯได้ก ำหนดขัน้ตอนในกำรอนุมตัิธุรกรรม
ดงักล่ำวเสมอืนกำรด ำเนินกำรค้ำกบัลูกค้ำปกติทัว่ไปและไม่มกีำรเลอืกปฏบิตัิ โดยมนีโยบำยให้ธุรกรรมที่
เกดิขึน้ระหว่ำงกนัเป็นไปตำมกลไกรำคำตลำด  

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัระหว่ำงบรษิทัฯ กบับรษิทั และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง
แลว้ และมคีวำมเหน็ว่ำมคีวำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ  

12.3 มำตรกำรหรอืขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

นโยบำยกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและกำรด ำเนินกำรของบรษิทัเมื่อมรีำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ และ
บรษิัทย่อยได้มกีำรก ำหนด นิยำมของบุคคลที่เกี่ยวโยง บุคคลที่เกี่ยวโยง ประเภทของรำยกำรที่เกี่ยวโยง 
นโยบำยกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง กำรด ำเนินกำรเมื่อมรีำยกำรทีเ่กีย่ว กำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง 
รวมไปถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรทีเ่กี่ยวโยง เพื่อให้บรษิัทฯและบรษิทัย่อยสำมำรถปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ หรอืขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนและตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้เนื่องจำกบรษิทัฯประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 
จงึมกีำรก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเพื่อเป็นกลไกก ำกบัดูแลให้กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
ระหว่ำงบรษิทัย่อยและบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบับรษิทัฯมกีำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนทีถู่กต้อง และไดร้บัมตจิำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรหรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ โดยหำกบรษิทัย่อยมรีำยกำรที่เกีย่วโยงกบับุคคลที่
เกีย่วโยงของบรษิทัฯ เลขำนุกำรบรษิทัของบรษิทัย่อยมหีน้ำทีต่้องแจง้มำยงัเลขำนุกำรบรษิทัฯ  เพื่อพจิำรณำ
ประเภทและขนำดของรำยกำรและด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนต่อไป  

รำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกดิขึน้ในอนำคตกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มสี่วนไดเ้สยีหรอื
อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้ห้
ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มี
ควำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ บรษิทัฯจะใหผู้เ้ชีย่วชำญอสิระหรอืผูส้อบบญัชี
ของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของ
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อำจมคีวำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรอืมสี่วนไดเ้สยีในกำรท ำรำยกำร จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนัดงักล่ำว ทัง้นี้ บรษิทัฯจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำร
ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีของบรษิทั (แบบ 
56-1) 

12.4 นโยบำยหรอืแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 

นโยบายของบริษทัและบริษทัย่อยในการท ารายการระหว่างกนัมีดงัน้ี 

(1) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยจดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสยีของตนหรือบุคคลที่
เกีย่วขอ้งและแจง้ใหบ้รษิทัทรำบ เพื่อใหบ้รษิทัมขีอ้มลูส ำหรบัใชป้ระโยชน์ภำยในในกำรด ำเนินกำรตำม
ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

(2) หลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
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(3) ในกรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั รำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัทุกรำยของบรษิทัและบรษิทัย่อย
ต้องน ำเสนอและขออนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่ำวต่อฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบรษิทั 
หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) 

(4) ปฏบิตัติำมขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรของบรษิทัและบรษิทัย่อยเมื่อมรีำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และปฏบิตัติำม
หลกัเกณฑท์ีส่ ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

(5) ก ำหนดรำคำและเงื่อนไขของรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัเสมอืนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก (Arm’s length 
basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยต้องเปรยีบเทยีบรำคำสนิค้ำหรอืบรกิำรกบัรำคำภำยนอก 
ภำยใตเ้งื่อนไขทีเ่หมอืนหรอืคลำ้ยคลงึกนั 

(6) ในกำรพจิำรณำกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัหรอืบรษิทัย่อยอำจแต่งตัง้ผูป้ระเมนิอสิระเพื่อท ำกำร
ประเมนิและเปรยีบเทยีบรำคำส ำหรบัรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีส่ ำคญั ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนัดงักล่ำว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

แมว้่ำบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะมนีโยบำยหลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ แต่บรษิทัและบรษิทัย่อยอำจจะยงัคงตอ้งมกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต ซึง่เป็นรำยกำรทีม่คีวำมจ ำเป็นและเป็นไปตำมควำมต่อเนื่องของสญัญำ 

ทัง้นี้ รำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตนัน้บรษิทัฯ และ
บรษิัทย่อยจะต้องปฏบิตันิโยบำยกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัและกำรด ำเนินกำรของบรษิทัเมื่อมรีำยกำรที่
เกีย่วโยงกนัทีค่ณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนด และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึ
กำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำย
ทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีก่ ำหนดโดยสมำคมนักบญัชแีละ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 3  

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.   ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลกัคือ การพฒันาและ
ประกอบกจิการนิคมอุตสาหกรรมและกจิการทีเ่กีย่วเนื่องในประเทศเวยีดนาม ซึง่ปัจจุบนั ด าเนินธุรกจิโดยบรษิทัย่อย  
4 บริษัท คือ ACBH ACLT ATLT และ ACHL ซึ่งเป็นบริษัทที่จ ัดตัง้ตามกฎหมายเวียดนาม และประกอบกิจการ
ประกอบกจิการในประเทศเวยีดนาม ดงันัน้บรษิทัย่อยจงึตอ้งจดัท างบการเงนิภายใตม้าตรฐานการบญัชเีวยีดนาม ซึง่จะ
ถูกปรบัปรุงก่อนทีจ่ะน ามาจดัท างบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิไทย  
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ตารางสรปุงบการเงินของบริษทั 

 

 

 

 
 
 
 

(หน่วย : พนับาท) ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม %
2561 2560 2559 2561 2560 2559

สินทรพัยห์มนุเวียน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 664,150          9.86    626,192        10.27     418,158         7.77        136,837       5.40       77,962           4.04       216,393       10.63      
เงนิลงทุนชัว่คราว - เงนิฝากสถาบนัการเงนิ 187,198          2.78    -               -         14,400          0.27        -              -         -                -         -             -         
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 115,135          1.71    165,646        2.72       128,366         2.39        3,151           0.12       2,881             0.15       64              -         
ต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 346,612          5.15    399,655        6.56       544,616         10.13      -              -         -                -         -             -         
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 32,397           0.48    44,205          0.72       39,902          0.74        274             0.01       52                 0.00       210             0.01        

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,345,492       19.98   1,235,698     20.27     1,145,442      21.30      140,262       5.53       80,895           4.19       216,668       10.64      
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -                -      -               -         -               -         2,393,314     94.40      1,788,344       92.72     1,771,973    87.05      
เงนิลงทุนในบรษิทัที่เกีย่วขอ้งกนั 71,759           1.07    71,759          1.18       71,759          1.33        -              -         -                -         -             -         
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 760,264          11.29   696,969        11.43     750,899         13.96      -              -         -                -         -             -         
อาคารและอุปกรณ์ 108,599          1.61    119,859        1.97       142,549         2.65        1,835           0.07       38                 -         66              -         
เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่สทิธใินการใชท้ี่ดนิ 4,252,428       63.15   3,717,024     60.97     3,219,309      59.87      -              -         -                -         -             -         
เงนิจ่ายลว่งหน้าใหแ้กห่น่วยราชการเวยีดนาม 194,586          2.89    195,004        3.20       -               -         -              -         -                -         -             -         
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 448                0.01    59,835          0.98       47,703          0.89        -              -         59,483           3.09       46,872        2.31        

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 5,388,084       80.02   4,860,450     79.73     4,232,219      78.70      2,395,149     94.47      1,847,865       95.81     1,818,911    89.36      
รวมสินทรพัย์ 6,733,576       100.00 6,096,148     100.00    5,377,661      100.00    2,535,411     100.00    1,928,760       100.00    2,035,578    100.00    

สินทรพัย์

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวมงบแสดงฐานะการเงิน
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(หน่วย : พนับาท) ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม %
2561 2560 2559 2561 2560 2559

หน้ีสินหมนุเวียน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 221,411          3.29    -               -         598,019         11.12      -              -         -                -         -             -         
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 65,953           0.98    128,202        2.10       78,989          1.47        14,631         0.58       26,525           1.38       84,283        4.14        
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 621,819          9.23    118,536        1.94       60,000          1.12        60,000         2.37       60,000           3.11       60,000        2.95        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัใหญ่ 300,000          4.46    -               -         -               -         300,000       11.83      -                -         -             -         
รายไดร้บัลว่งหน้ารบัที่ถงึก าหนดรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหนึ่งปี 8,266             0.12    23,194          0.38       26,011          0.48        -              -         -                -         -             -         
ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 1,376             0.02    2,737           0.04       12,211          0.23        -              -         -                -         -             -         
คา่เชา่ที่ดนิคา้งจ่าย -                -      -               -         334,634         6.22        -              -         -                -         -             -         

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,218,825       18.10   272,669        4.47       1,109,864      20.64      374,631       14.78      86,525           4.49       144,283       7.09        
หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว-สุทธจิากส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,772,891       26.33   2,237,051     36.70     658,800         12.25      270,000       10.65      130,000          6.74       190,000       9.33        
เงนิมดัจ าการเชา่และเงนิรบัลว่งหน้ารบัจากลกูคา้ 127,733          1.90    135,321        2.22       123,761         2.30        -              -         -                -         -             -         
รายไดร้บัลว่งหน้า 25,203           0.37    25,580          0.42       35,709          0.66        -              -         -                -         -             -         
หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 333,623          4.95    297,177        4.87       266,898         4.96        -              -         -                -         -             -         
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 11,238           0.17    10,695          0.18       5,713            0.11        4,379           0.17       3,709             0.19       2,528          0.12        

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 2,270,688       33.72   2,705,824     44.39     1,090,882      20.28      274,379       10.82      133,709          6.93       192,528       9.46        
รวมหน้ีสิน 3,489,513       51.82   2,978,492     48.86     2,200,746      40.92      649,010       25.60      220,234          11.42     336,811       16.55      

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : พนับาท) ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม %
2561 2560 2559 2561 2560 2559

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรอืนหุ้น
ทุนจดทะเบยีน

หุ้นสามญั 935,000,000 หุ้น @ 0.50 บาท 467,500          467,500        467,500         467,500       467,500          467,500       
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูคา่แลว้

หุ้นสามญั 935,000,000 หุ้น @ 0.50 บาท 467,500          6.94    467,500        7.67       467,500         8.69        467,500       18.44      467,500          24.24     467,500       24.36      
ส่วนเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 1,117,735       16.60   1,117,735     18.34     1,117,735      20.78      1,117,735     44.08      1,117,735       57.95     1,117,735    58.25      
ส่วนเกนิทุนอื่น 971,318          14.42   971,318        15.93     971,318         18.06      
ก าไรสะสม -      -         -         -         -         -         
  จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 31,727           0.47    21,431          0.35       17,931          0.33        31,727         1.25       21,431           1.11       17,931        0.93        
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 724,481          10.76   586,762        9.63       268,477         4.99        269,439       10.63      101,861          5.28       95,602        4.98        
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุ้น (300,917)         (4.47)   (278,466)       (4.57)      113,783         2.12        -              -         -                -         -             -         
ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ 3,011,844       44.73   2,886,280     47.35     2,956,744      54.98      1,886,401     74.40      1,708,527       88.58     1,698,768    88.52      
ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคมุของบรษิทัย่อย 232,219          3.45    231,377        3.80       220,171         4.09        -              -         -                -         -             -         

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,244,063       48.18   3,117,657     51.14     3,176,915      59.08      1,886,401     74.40      1,708,527       88.58     1,698,768    88.52      
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 6,733,576       100.00 6,096,148     100.00    5,377,661      100.00    2,535,411     100.00    1,928,761       100.00    2,035,579    100.00    

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม ณ 31 ธนัวาคม %
2561 2560 2559 2561 2560 2559

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 608,119          51.95   642,309        54.85     355,616         39.68      -              -         -                -         -             -         
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 448,489          38.31   454,660        38.83     470,360         52.48      -              -         -                -         -             -         
รายไดเ้งนิปันผล 4,813             0.41    3,393           0.29       -               -         269,182       97.61      108,701          97.78     316,220       89.67      
ก าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 74,278           6.35    41,644          3.56       -         
ดอกเบีย้รบั 14,437           1.23    9,844           0.84       22,383          2.50        497             0.18       2,472             2.22       20,285        5.75        
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น -                -      -               -         -               -         6,017           2.18       
รายไดอ้ื่น 20,396           1.74    19,091          1.63       47,961          5.35        91               0.03       -                -         16,151        4.58        

รวมรายได้ 1,170,532       100.00 1,170,941     100.00    896,321         100.00    275,787       100.00    111,173          100.00    352,656       100.00    
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย์ 198,987          17.00   163,528        13.97     100,834         11.12      -              -         -                -         -             -         
ต้นทุนจากการใหเ้ชา่และบรกิาร 232,380          19.85   245,421        20.96     252,302         27.83      -              -         -                -         -             -         
คา่ใชจ่้ายในการขาย 10,605           0.91    13,142          1.12       8,901            0.98        -              -         -                -         -             -         
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 148,502          12.69   61,390          5.24       100,519         11.09      55,190         20.01      33,442           30.08     26,549        7.53        
หนี้สงสยัจะสูญ -                -      -               -         -               -         -              -         -                -         -             -         
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัที่เกีย่วขอ้งกนั -                -      -               -         -               -         -              -         -                -         -             -         
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 35,418           3.03    133,239        11.38     -               -         -              -         8,829             7.94       -             -         
คา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิใหแ้กห่น่วยงานราชการเวยีดนาม 222,422          19.00   
ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่ปัจจุบนัของคา่เชา่ที่ดนิขา้งจ่าย -                -      -               -         239,960         26.47      -              -         -                -         -             -         
คา่ใชจ่้ายอื่น 51                 0.00    6,363           0.54       18,768          2.07        -              -         -                -         -             -         

รวมค่าใช้จ่าย 848,365          72.48   623,084        53.21     721,283         79.57      55,190         20.01      42,271           38.02     26,549        7.53        
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 322,167          27.52   547,858        46.79     185,144         20.43      220,597       79.99      68,901           61.98     326,108       92.47      

คา่ใชจ่ายทางการเงนิ (17,761)          (1.52)   (9,603)          (0.82)      (32,757)         (3.61)       (14,672)        (5.32)      (11,568)          (10.41)    (68,881)       (19.53)     
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่ายภาษีเงินได้ 304,406          26.01   538,254        45.97     152,387         16.81      205,925       74.67      57,334           51.57     257,227       72.94      

คา่ใชจ่้ายภาษีเงนิได้ (96,157)          (8.21)   (115,849)       (9.89)      (90,772)         (10.01)     -              -         -                -         -             -         
โอนกลบัภาษีเงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย -      -         -         -         -         -         

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 208,249          17.79   422,405        36.07     61,615          6.80        205,925       74.67      57,334           51.57     257,227       72.94      
การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ 176,064          369,360        49,816          205,925       57,334           257,227       
ส่วนที่เป็นของผู้มสี่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคมุของบรษิทัย่อย 32,185           53,045          11,799          -              -                -             

208,249          422,405        61,615          205,925       57,334           257,227       

งบก าไรขาดทุน
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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(หน่วย : พนับาท) ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม %
2561 2560 2559 2561 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นคา่ใชจ่้ายภาษีเงนิได้ 304,407          86.12   538,254        451.96    152,387         138.87    205,925       (2,267)     57,334           (79)         257,227       (1,146.24) 
รายการปรบักระทบยอดก าไรกอ่นคา่ใชจ่้ายภาษีเงนิได้

เป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน
คา่เสือ่มราคา 81,911           23.17   84,018          70.55     96,980          25.02      58               (0.64)      28                 (0)          30              (0)           
คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (กลบัรายการคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสูญ) -                -      (15,182)         (12.75)    -               -         -              -         -                -         -             -         
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (74,278)          (21.01)  (41,644)         (34.97)    -               -         -              -         -                -         -             -         
ก าไรจากการขายอุปกรณ์ -                (762)             
คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงมุนใบรษิทัที่เกีย่วขอ้งกนั -                -      -               -         -               -         -              -         -                -         -             -         
ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่ปัจจุบนัของคา่เชา่ที่ดนิขา้งจ่าย -                -      -               -         239,960         -         -              -         -                -         -             -         
เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (4,813)            (1.36)   -               -         -               -         (269,182)      2,964      (108,701)         150        (316,220)      1,466      
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 670                0.19    354              0.30       (733)              (0.19)       670             (7)           354                (0)          (733)            3            
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ 42,977           12.16   33,101          27.79     707               19               (0)           4,606             (6)          873             (4)           
ดอกเบีย้รบั (14,437)          (4.08)   (13,236)         (11.11)    (22,383)         (5.77)       (497)            5            (2,472)            3           (20,285)       94          
คา่ใชจ่้ายดอกเบีย้ 17,761           5.02    9,603           8.06       32,757          8.45        14,672         (162)       11,568           (16)         68,881        (319)       

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลง
    ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน 354,198          100.20 594,508        499.19    499,674         166.38    (48,335)        532.20    (37,283)          54.46     (10,228)       47          
สนิทรพัยด์ าเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 50,064           14.16   (22,098)         (18.56)    (64,275)         (16.58)     (270)            2.97       (2,817)            3.66       -             -         
ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย 48,823           13.81   (54,681)         (45.91)    (134,248)        (34.64)     -              -         -                -         -             -         
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 9,521             2.69    (4,302)          (3.61)      31,818          8.21        (263)            2.90       162                (0.21)      (191)            0.85        
สนิทรพัยอ์ื่น 44,412           12.56   (12,133)         (10.19)    (42,080)         (10.86)     59,483         (654.95)   (12,611)          16.40     (41,470)       184.80    

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
เจา้หนี้การคา้และหนี้สนิอื่น (93,278)          (26.39)  (287,155)       (241.11)   (9,511)           (2.45)       (19,694)        216.84    (19,755)          25.68     30,399        (135.46)   

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 413,740          117.05 214,138        179.81    281,378         110.06    (9,079)          99.97      (72,305)          100.00    (21,490)       99.65      
จ่ายภาษีเงนิได้ (60,266)          (17.05)  (95,044)         (79.81)    (38,979)         (10.06)     (3)                0.03       (3)                  0.00       (78)             0.35        

เงินสดสทุธิจาก( ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 353,474          100.00 119,095        100.00    242,398         100.00    (9,082)          100.00    (72,308)          100.00    (21,568)       100.00    

งบกระแสเงินสด
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี

(หน่วย : บาท) ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม % ณ 31 ธนัวาคม %
2561 2560 2559 2561 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบีย้รบั 14,883           (2.29)   8,096           (1.72)      22,010          (1.40)       497             (0.85)      2,472             2.22       20,985        95.60      
เงนิลงทุนชัว่คราว - เงนิฝากสถาบนัการเงนิลดลง(เพิม่ขึน้) (187,198)         28.75   14,400          (3.06)      227,450         (14.48)     -              -         -                -         -             -         
เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการที่เกีย่วขอ้ง -                -      -               -         -               -         -              -         75,000           697,065       
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการที่เกีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ -                -      -               -         -               -         -              -         (75,000)          (697,065)      
เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -                -      -               -         -               -         (326,087)      560.10    -                -         (315,200)      (1,435.95) 
เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 4,813             (0.74)   3,393           (0.72)      -               -         269,182       (462.36)   108,701          97.78     316,220       1,440.60  
ซื้ออสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (138,868)         21.33   (117,345)       24.96     (309,854)        19.72      -              -         -                -         -             -         
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 91,735           (14.09)  55,393          (11.78)    -               -         -              -         -                -         -             -         
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (6,990)            1.07    (10,836)         2.30       (4,281)           0.27        (1,811)          3.11       -                -         (54)             (0.25)       
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                -      762              (0.16)      -               -              -         
เงนิสดจ่ายลว่งหน้าคา่สทิธใินการใชท้ี่ดนิ (429,539)         65.96   (424,084)       90.19     (1,506,201)     95.88      -              -         -                -         -             -         

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (651,164)         100.00 (470,222)       100.00    (1,570,876)     100.00    (58,219)        100.00    111,173          100.00    21,951        100.00    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
ดอกเบีย้จ่าย (112,936)         (32.45)  (81,599.05)    (9.38)      (51,735)         (72.94)     (6,873)          (5.45)      (49,570)          28.70     (32,604)       3.45        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ 221,411          63.62   (598,019.22)   (68.75)    (113,734)        (160.36)   -              -         -                -         (711,754)      75.35      
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 300,000          86.20   40,000.00     4.60       -               -         300,000       237.73    40,000           (23.16)    -             -         
ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั -                -      (40,000.00)    (4.60)      -               -         -              -         (40,000)          23.16     -             -         
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 200,000          57.46   1,668,283.42 191.78    468,800         660.99    200,000       158.49    -                -         -             -         
ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (199,599)         (57.35)  (60,000.00)    (6.90)      (60,000)         (84.60)     (60,000)        (47.55)     (60,000)          34.74     (60,000)       6.35        
เงนิสดจ่ายซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -                -      -               -         -               -         (278,883)      (221.00)   (16,371)          9.48       -             -         
เงนิสดรบัคา่หุ้นสามญัเพิม่ทุน -                -      -               -         -               -         -              -         -                -         -             -         
เงนิปันผลจ่ายแกผู่้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ (28,050)          (8.06)   (46,748.75)    (5.37)      (140,250)        (197.75)   (28,050)        (22.23)     (46,749)          27.07     (140,250)      14.85      
เงนิปันผลจ่ายใหแ้กผู่้มสี่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคมุของบรษิทัย่อย (32,786)          (9.42)   (12,011.42)    (1.38)      (32,156)         (45.34)     -              -         -                -         -             -         

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 348,040          100.00 869,904.98    100.00    70,924          100.00    126,194       100.00    (172,690)         100.00    (944,608)      100.00    
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (12,808)          (404,211)       (2,358)           -              -                -             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ 37,542           208,034        (1,260,618)     58,893         (133,825)         (944,225)      
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ได้เกิดขึ้นจริง

ส าหรบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 416                (19)              (4,606)            (873)            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 626,192          418,158        1,678,776      77,962         216,393          1,161,492    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 664,150          626,192        418,158         136,836       77,962           216,393       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั

อตัราส่วนสภาพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.10               4.53             1.03              0.37             0.93               1.50            
อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเรว็ (เท่า) 0.79               2.90             0.51              0.37             0.93               1.50            
อตัราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด (เท่า) 0.47               0.17             0.40              (0.04)            (0.63)              (0.29)           
อตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) 7.53               7.46             6.99              -              -                -             
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 48                 48                51                -              -                -             
อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 1.16               0.87             0.75              -              -                -             
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 311                416              482               -              -                -             
อตัราหมุนเวยีนเจา้หนี้ (เท่า) 4.44               3.95             4.46              -              -                -             
ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั) 81                 91                81                -              -                -             
วงจรเงนิสด (วนั) 278                373              453               -              -                -             

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร
อตัราก าไรขัน้ต้น - จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (%) 67.28             74.54           71.65            -              -                -             
อตัราก าไรขัน้ต้น - จากการใหเ้ชา่และบรกิาร (%) 48.19             46.02           46.36            -              -                -             
อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน (%) 19.62             38.39           7.46              76.50           52.74             81.34          
อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร (%) 169.74           28.19           393.41          (4.41)            (126.12)          (8.38)           
อตัราก าไรสุทธิ (%) 17.79             36.07           6.87              74.67           51.57             72.94          
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น (%) 5.97               12.64           2.21              11.46           3.37               24.15          

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) 3.25               7.36             1.52              9.23             2.89               20.81          
อตัราหมุนของสนิทรพัย์ (เท่า) 0.18               0.20             0.22              0.12             0.06               0.29            

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (เท่า) 1.08               0.96             0.69              0.34             0.13               0.20            
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 18.14             57.05           5.65              0.38             (5.25)              0.69            
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Cash Basis) (เท่า) 0.44               0.18             0.12              (0.01)            (0.59)              (0.04)           
อตัราการจ่ายเงนิปันผล (%) 15.93             12.66           281.54          13.62           81.54             54.52          

ณ 31 ธนัวาคม 
2561

ณ 31 ธนัวาคม 
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25592559
ณ 31 ธนัวาคม ณ 31 ธนัวาคม 

2560
ณ 31 ธนัวาคม 

2560
ณ 31 ธนัวาคม 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  

ประวติัขององคก์รและภาพรวมธรุกิจ 

บรษิัท อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) ได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัทเมื่อวนัที่ 30 สงิหำคม 2555 ในรูปแบบบรษิัทมหำชน มี
วตัถุประสงคเ์พื่อกำรประกอบธุรกจิกำรลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยธุรกจิหลกัคอื กำรพฒันำและประกอบ
กจิกำรนิคมอุตสำหกรรมและกจิกำรเกี่ยวเนื่องในประเทศเวยีดนำม ปัจจุบนัมบีรษิัทย่อยจ ำนวน 4 บรษิัท โดยม ีAmata 
City Bien Hoa Joint Stock Company (“ACBH”) เป็นบรษิทัทีม่กีำรด ำเนินธุรกจิแลว้ ในขณะทีอ่กีสำมบรษิทัยงัอยู่ระหว่ำง
กำรลงทุนยงัไม่มรีำยไดจ้ำกธุรกจิหลกัแต่อย่ำงใด  

ACBH ได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัขึน้ในปี 2537 โดยจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยเวยีดนำม เพื่อประกอบธุรกจิกำรพฒันำนิคม
อุตสำหกรรมในเมอืงเบยีนหวั ภำยใต้ชื่อนิคม Amata City (Bien Hoa) Industrial Estate โดยกำรร่วมทุนระหว่ำงกลุ่มนัก
ลงทุนไทยซึ่งประกอบด้วย บริษัท อมตะคอร์ปอเรชนั จ ำกดั (มหำชน) และ  Sonadezi Corporation ซึ่งเป็นรฐัวสิำหกจิ
ผูพ้ฒันำนิคมอุตสำหกรรมของรฐัในจงัหวดัดองไน ประเทศเวยีดนำม โดยมบีรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ ในสดัส่วนรอ้ยละ 89.99 
และ Sonadezi Corporation ในสดัสว่นรอ้ยละ 10 

Amata City (Bien Hoa) Industrial Estate ใหบ้รกิำรเตม็รูปแบบของผลติภณัฑ ์และบรกิำร ทีร่องรบัทุกควำมต้องกำรของ
ลกูคำ้ และเพื่อสงัคม ซึง่รวมถงึกำรใหเ้ช่ำทีด่นิระยะยำวในเขตนิคมอุตสำหกรรม, กำรใหบ้รกิำรเช่ำโรงงำนส ำเรจ็รปู, กำรให้
เช่ำทีด่นิระยะยำวในเขตพำณิชยก์รรม และทีอ่ยู่อำศยั กำรใหบ้รกิำรเช่ำอำคำรส ำนกังำน และกำรใหบ้รกิำรสำธำรณูปโภค 

การวิเคราะหร์ายได้ 

บรษิัท อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อยมรีำยได้รวมส ำหรบัปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 เป็นจ ำนวนเงนิ 906.4 
ลำ้นบำท 1,170.9 ลำ้นบำท และ 1,170.5 ลำ้นบำท ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

 

2559 2560 2561

รำยไดจ้ำกำรใหเ้ชำ่ รำยไดจ้ำกบรกิำรสำธรณูปโภค

ดอกเบี้ยรบั รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์

1,170.5 

906.4 

1,170.9

4 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์

 

ส ำหรบัปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยจ์ ำนวนเงนิ 355.6 ลำ้นบำท 642.3 ลำ้น
บำท และ 608.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี้มรีำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยส์ ำหรบัปี 2560 และ 2561 เพิม่ขึน้ 286.7 
ล้ำนบำท และลดลง 34.2 ล้ำนบำท หรอื เพิม่ขึน้ร้อยละ 80.6 และลดลงร้อยละ 5.3 ตำมล ำดบั ทัง้นี้สำเหตุหลกัของกำร
เพิม่ขึน้และลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยไ์ดแ้ก่พืน้ทีข่ำยทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2560 และลดลงในปี 2561 โดยพืน้ที่
ขำยในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ำกบั 12.5 เฮกแตร ์21.9 เฮกแตร ์และ 21.2 เฮกแตร ์ตำมล ำดบั  

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ 

ส ำหรบัปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้เช่ำจ ำนวนเงนิ 230.2 ล้ำนบำท 235.8 ล้ำนบำท และ 
234.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี้มรีำยได้จำกกำรใหเ้ช่ำส ำหรบัปี 2560 และ 2561 เพิม่ขึน้ 5.6  ล้ำนบำท และลดลง 1.3 
ลำ้นบำท หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.4 และลดลงรอ้ยละ 0.5 ตำมล ำดบั ทัง้นี้สำเหตุหลกัของกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดใ้นปี 2560 
เน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของพืน้ทีใ่หเ้ช่ำโรงงำนส ำเรจ็รปู ในขณะทีใ่นปี 2561 ลดลงเลก็น้อย เน่ืองจำกอตัรำแลกเปลีย่นสกุลด่ง
ทีอ่่อนค่ำลงเมื่อเทยีบกบัสกุลบำท เมื่อแปลงค่ำและรำยงำนในงบกำรเงนิเป็นสกุลบำทจงึลดลงเลก็น้อย แต่หำกพจิำรณำ
รำยไดจ้รงิทีร่บัเป็นสกุลด่งรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำเพิม่ขึน้ประมำณรอ้ยละ 6 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสำธำรณูปโภค 

ส ำหรบัปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรสำธำรณูปโภคจ ำนวนเงนิ 240.1 ลำ้นบำท 218.9 
ลำ้นบำท และ 214.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี้มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสำธำรณูปโภคส ำหรบัปี 2560 และ 2561 ลดลง 
21.2 ลำ้นบำท และ 4.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสำเหตุหลกัมำจำกมลีูกคำ้รำยใหญ่ทีซ่ือ้สำธำรณูปโภคจำกบรษิทัในนิคม
อุตสำหกรรมได้หยุดด ำเนินกำรในระหว่ำงปี 2560 ส่วนในปี 2561  รำยได้จำกกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคลดลงเพยีง
เลก็น้อย เนื่องจำกอตัรำแลกเปลีย่นเวยีดนำมทีอ่่อนค่ำลงเมื่อเทยีบกบัไทยบำท เมื่อแปลงค่ำและรำยงำนในงบกำรเงนิเป็น
สกุลบำทจึงลดลงเล็กน้อย แต่หำกพิจำรณำรำยได้จริงที่รบัเป็นสกุลด่งรำยได้จำกกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคเพิม่ขึน้
ประมำณรอ้ยละ 4 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
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การวิเคราะหก์ าไรขัน้ต้น 

 

ก ำไรขัน้ต้นส ำหรบัปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ำกบั 472.9 ล้ำนบำท 688.0 ล้ำนบำท และ 625.2 ล้ำนบำท คดิเป็น
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 57.3 รอ้ยละ 62.7 และรอ้ยละ 59.2 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ก ำไรทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2560 เน่ืองจำกรำยไดจ้ำก
กำรขำยอสังหำริมทรัพย์ที่เพิ่มมำกขึ้น และก ำไรที่ลดลงในปี 2561 เนื่ องจำก ก ำไรขัน้ต้นที่ลดลงจำกกำรขำย
อสงัหำรมิทรพัย ์และอตัรำแลกเปลีย่นเวยีดนำมทีอ่่อนค่ำลงเมื่อเทยีบกบัไทยบำท หำกพจิำรณำอตัรำก ำไรขัน้ต้นจะเหน็ได้
ว่ำทุกสว่นงำนมอีตัรำก ำไรขัน้ตน้สงูขึน้ยกเวน้กำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ทัง้นี้เน่ืองจำกในปี 2561 มกีำรขำยทีด่นิ 1 แปลงซึง่
เป็นกำรซือ้คนืจำกลูกคำ้และน ำไปขำยต่อทนัทโีดยไม่มกี ำไร ท ำใหอ้ตัรำส่วนก ำไรขึน้ตน้ลดลง แต่หำกพจิำรณำอตัรำก ำไร
ขัน้ต้นในกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยโ์ดยไม่รวมที่ดนิแปลงดงักล่ำวจะพบว่ำอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 75.6 ซึ่งสูงกว่ำ
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ในปีทีผ่่ำนมำ 

  การวิเคราะหค่์าใช้จ่าย 

 

ค่ำใชจ้่ำยรวมส ำหรบัปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 เท่ำกบั 491.8 ลำ้นบำท 339.5 ลำ้นบำท และ 530.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
ทัง้นี้ในปี 2560 มคี่ำใชจ้่ำยลดลงจำกปี 2559 มำก สำเหตุหลกัมำจำกรำยกำรพเิศษทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่ขำดทุนจำกกำรปรบั
มลูค่ำปัจจุบนัของค่ำเช่ำทีด่นิคำ้งจ่ำย ในปี 2560 ค่ำใชจ้่ำยหลกัมำจำก ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น เน่ืองจำกเงนิบำทแขง็
ค่ำมำกขึน้เมื่อเทีย่บกบัเวยีดนำมดงสง่ผลใหบ้รษิทัย่อยทีม่เีงนิกูเ้ป็นบำทมขีำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น ทัง้นี้ขำดทุน
ดงักล่ำวสว่นใหญ่เป็นขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ ในปี 2561 บรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรเวยีดนำม 
222.4 ลำ้นบำทและมกีำรตัง้บรษิทัย่อยแหง่ใหม่ซึง่มคี่ำใชจ้่ำยกอ่นกำรด ำเนินงำนสว่นหนึ่งไดถ้กูบนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยบรหิำร
ในปี 2561 ท ำใหโ้ดยรวม บรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่ขึน้จำกปี 2559 และ ปี 2560  
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ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรส ำหรบัปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 เท่ำกบั 109.4 ลำ้นบำท 74.5 ลำ้นบำท และ 159.1 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรส ำหรบัปี 2560 ลดลง 34.9 ลำ้นบำท หรอื รอ้ยละ 31.9 และ ในปี 2561 
เพิม่ขึน้ 84.6 ลำ้นบำท หรอื รอ้ยละ 113.6 ตำมล ำดบั  

ขำดทุนจำกกำรปรบัมลูค่ำปัจจุบนัของค่ำเช่ำทีด่นิคำ้งจ่ำย 

ค่ำเช่ำทีด่นิคำ้งจ่ำยคอืค่ำเช่ำทีด่นิระยะยำวทีต่อ้งน ำสง่แก่หน่วยงำนรำชกำรของเวยีดนำมส ำหรบัทีด่นิทีไ่ดม้กีำรขำยและรบั
เงนิค่ำเช่ำทีด่นิจำกลกูคำ้แลว้เตม็จ ำนวน โดยค่ำเช่ำทีด่นิจะตอ้งมกีำรน ำสง่หน่วยงำนรฐับำลตลอดระยะเวลำเช่ำ ดงันัน้จงึมี
กำรบนัทกึค่ำเช่ำทีด่นิคำ้งจ่ำยดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั ณ วนัสิน้งวด 

อย่ำงไรกต็ำม ในระหว่ำงปี 2559 หน่วยงำนของรฐับำลเวยีดนำมไดอ้อกประกำศกฎหมำยฉบบัใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่ำเช่ำ
ทีด่นิทีต่้องน ำส่งแก่รฐับำล เป็นผลใหบ้รษิทัย่อยต้องช ำระค่ำที่ดนิคำ้งจ่ำยทัง้จ ำนวนทีเ่กบ็จำกลูกคำ้แก่รฐับำลในทนัท ีโดย
ต้องช ำระเมื่อหน่วยงำนของรฐับำลเวยีดนำมออกรำยละเอยีดจ ำนวนเงนิและเรยีกเกบ็ ท ำใหมู้ลค่ำปัจจุบนัของค่ำเช่ำทีด่นิ
คำ้งจ่ำยสว่นเดมิทีบ่นัทกึไวเ้พิม่ขึน้จ ำนวน 240 ลำ้นบำท ดงันัน้บรษิทัย่อยจงึบนัทกึผลขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไข
ในกำรช ำระค่ำเช่ำดงักล่ำวไวภ้ำยใตร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรปรบัมูลค่ำปัจจุบนัของค่ำเช่ำทีด่นิคำ้งจ่ำย โดยรำยกำรขำดทุน
นี้เป็นค่ำใชจ้่ำยทำงบญัชทีีบ่นัทกึถอืเป็นรำยกำรทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ ำกำร 

ค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรเวยีดนำม 

ในปี 2561 บรษิทัย่อยไดร้บัหนังสอืทวงถำมฉบบัทีส่องจำกหน่วยงำนรำชกำรทอ้งถิน่ของรฐับำลเวยีดนำมใหช้ ำระค่ำปรบั
คงเหลอืจ ำนวน 222.4 ลำ้นบำทหรอืจ ำนวน 158 พนัลำ้นเวยีดนำมด่งในทนัท ีมฉิะนัน้จะมกีำรค ำนวณค่ำปรบัเพิม่เตมิจำก
กำรช ำระล่ำชำ้ ดงันัน้ เพื่อมใิหเ้กดิกำรค ำนวณค่ำปรบัและหลกีเลีย่งมำตรกำรทำงกฎหมำยเพิม่เตมิจำกหน่วยงำนรำชกำร
ทอ้งถิน่ของรฐับำลเวยีดนำม ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึไดพ้จิำรณำช ำระเงนิค่ำปรบัคงเหลอืจ ำนวนดงักล่ำว
ใหก้บัหน่วยงำนรำชกำรทอ้งถิน่ของรฐับำลเวยีดนำมและบนัทกึค่ำปรบัทีไ่ดช้ ำระแลว้ไวภ้ำยใตร้ำยกำร “ค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ
ใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรเวยีดนำม”ในงบก ำไรขำดทุนของปีปัจจุบนั อย่ำงไรกต็ำม ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย
ยงัคงไม่เหน็ดว้ยกบัเงนิค่ำปรบัทีค่ ำนวณยอ้นหลงัดงักล่ำว จงึไดท้ ำกำรหำรอืและขอค ำชีแ้จงกบัหน่วยงำนรำชกำรกลำงของ
รฐับำลเวยีดนำมต่อไป 

วิเคราะหก์ าไรสุทธิ 

บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธติำมงบกำรเงนิรวมส ำหรบัปี 2560 จ ำนวน 422.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 585.7 จำกปี 2559 ทัง้นี้ใน
ระหว่ำงปี 2560 มีรำยกำรที่ส ำคญั ได้แก่ รำยได้รวมที่เพิ่มขึ้น 271 ล้ำนบำท และ ค่ำใช้จ่ำยที่ลดลงถึง 152 ล้ำนบำท 
เน่ืองจำกไม่มรีำยกำรค่ำใชจ้่ำยพเิศษเช่นเดยีวกบัปี 2559  

บรษิัทฯ มกี ำไรสุทธติำมงบกำรเงนิรวมส ำหรบัปี 2561 จ ำนวน 208.2 ล้ำนบำท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลประกอบกำรงวด
เดยีวกนัของปี 2560 ซึง่มกี ำไรสทุธ ิ422.4 ลำ้นบำท บรษิทัมกี ำไรสทุธลิดลง 214.2 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 102.9 โดย
ก ำไรทีล่ดลงในปี 2561 เกดิจำก ค่ำใชจ้่ำยพเิศษ จ ำนวน 222.4 ลำ้นบำท ซึง่เป็นค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำร
เวยีดนำม ท ำใหก้ ำไรสทุธโิดยภำพรวมลดลงกว่ำปี 2560 
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

 

สนิทรพัย ์

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 2560 และ 2561 เท่ำกบั 5,376.0 ลำ้นบำท 6,096.2 ลำ้นบำท และ 
6,733.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี้สนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้เนื่องจำกบรษิทัฯ เริม่ลงทุนในโครงกำรใหม่ตัง้แต่ปี 2558 ทัง้นี้ ณ 31 
ธันวำคม 2560 และ 2561 เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิในกำรใช้ที่ดินเท่ำกับ 3,912.0 ล้ำนบำท และ 4,447.0 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 

ลกูหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เท่ำกบั 115.1 ลำ้นบำท โดยประกอบดว้ยเป็นลูกหนี้กำรคำ้ จ ำนวน 
79.5 ลำ้นบำท และลกูหนี้อื่น เป็นจ ำนวนเงนิ 35.6 ลำ้นบำท ดงัมรีำยละเอยีดอำยุของลกูหนี้ดงัต่อไปนี้ 

• ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ เป็นจ ำนวนเงนิ 70.8 ลำ้นบำท 

• คำ้งช ำระไม่เกนิ 3 เดอืน เป็นจ ำนวนเงนิ 8.2 ลำ้นบำท 

• คำ้งช ำระไม่เกนิ 9 เดอืน เป็นจ ำนวนเงนิ 0.5 ลำ้นบำท 

หนี้สนิ 

หนี้สนิรวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 เท่ำกบั 2,200.7 ล้ำนบำท 2,978.5 ล้ำนบำท และ 
3,489.5 ลำ้นบำท ทัง้นี้หนี้สนิรวมทีเ่พิม่ขึน้เนื่องบรษิทัฯ เน่ืองจำกมกีำรกูย้มืเงนิทัง้จำกบรษิทัใหญ่ และจำกสถำบนักำรเงนิ
ส ำหรบัลงทุนในโครงกำรใหม่เริม่ตัง้แต่ปี 2558   

 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
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สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 2559 และ 2560 เท่ำกบั 3,176.9 ลำ้นบำท 3,117.7 ลำ้นบำท และ 
3,244.1 ลำ้นบำท ทัง้นี้สว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อยในปี 2561 เน่ืองจำกมกี ำไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ 

 

  การวิเคราะหก์ระแสเงินสด 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำน 353.5 ลำ้นบำท กระแสเงนิสดใชไ้ปจำกกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 
651.2 ลำ้นบำท และกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 348.0 ลำ้นบำท สง่ผลใหม้เีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิ
สดเพิม่ขึน้สุทธเิท่ำกบั 38.0 ล้ำนบำท กระแสเงนิสดใชไ้ปจำกกจิกรรมกำรลงทุนรำยกำรหลกัในปี 2561ได้แก่เงนิสดจ่ำย
ล่วงหน้ำค่ำสทิธใินกำรใชท้ีด่นิจ ำนวน 429.5 ลำ้นบำท และกำรซือ้อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจ ำนวน 138.9 ลำ้นบำท 
ซึง่หำกเปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ทีม่เีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึ้นสุทธ ิ208.0 ลำ้นบำท เนื่องจำกในปี 2560 มี
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 869.9 ลำ้นบำท จำกกำรรบัเงนิกูย้มืระยะยำวเพื่อน ำไปลงทุนในบรษิทัย่อยในประเทศ
เวยีดนำม 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน 
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อตัรำก ำไรสุทธใินปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ำกบัรอ้ยละ 6.80 รอ้ยละ 36.07 รอ้ยละ 17.79 ตำมล ำดบั ทัง้นี้แมก้ ำไร
ขัน้ต้นของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องทุกปี แต่เนื่องจำกมคี่ำใชจ้่ำยทีเ่ป็นรำยกำรพเิศษในปี 2561 อตัรำก ำไรสุทธใินปี 
2561 จงึลดลง  เช่นเดยีวกบัอตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้และอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยท์ีล่ดลงจำกก ำไรสทุธทิีล่ดลงจำก
ผลดงักล่ำว อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ใน ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ำกบั 0.69 เท่ำ 0.96 เท่ำ และ 1.08 
เท่ำ ตำมล ำดบั ทัง้นี้อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนผูถ้ือหุน้ที่เพิม่ขึน้เป็นผลมำจำกเงนิกูย้มืธนำคำรที่เพิม่ขึน้เพื่อน ำไปลงทุนใน
โครงกำรใหม่ 

เรือ่งอ่ืนๆ  

การเปล่ียนแปลงการลงทุนระหว่างปี  

ในปี 2559 ไดม้กีำรจดทะเบยีนบรษิทัย่อยเพิม่อกีหนึ่งบรษิทั ไดแ้ก่ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company 
ในปี 2559 โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 และบรษิทัฯ ไดม้กีำรช ำระทุนจดทะเบยีนใน ATLT ในระหว่ำงปี 2559 - 2560 
จ ำนวน 204,000 ลำ้นด่ง หรอืคดิเป็น 326.6 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ATLT เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศเวยีดนำมเพื่อประกอบ
กจิกำรในกำรพฒันำโครงกำรพืน้ทีพ่ำณิชยกรรมและทีอ่ยู่อำศยั  
 
ในเดอืนมนีำคม ของปี 2561 ได้มกีำรจดทะเบยีนบรษิัทย่อยเพิม่อกีหนึ่งบรษิัท ได้แก่ Amata City Halong Joint Stock 
Company ซึ่งตัง้อยู่ในเมือง Quang Ninh โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 และบริษัทฯ ได้มีกำรช ำระทุนจดทะเบยีนใน 
ACHL ไปแลว้ทัง้สิน้ 228,000 ลำ้นด่ง 326.9 ลำ้นบำท ในระหว่ำงปี 2561 

 

 

 

 
 



บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 
  

บรษิัทได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี้แล้ว ด้วยความระมดัระวงั บรษิัทขอ
รบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า 
 

1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ได้แสดงขอ้มูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ  ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสด ของบรษิทั และบรษิทั
ย่อยแลว้ 
  

2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั
ทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

 
3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทั

ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ต่อผูส้อบบญัช ีและกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทัง้การกระท าที่มชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิัท
ย่อย 
 
ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ 

บรษิทัไดม้อบหมายให ้นายณัทธร กจิส าเรจ็ เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมอืชื่อของ นายณัทธร กจิส าเรจ็ ก ากบัไว้ บรษิัทจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บรษิทัไดร้บัรองความถูกต้องของขอ้มูล
แลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1.  ดร. อภชิาต ิชนิวรรโณ ประธานกรรมการ  

........................................ 

2. Dr. Huynh Ngoc Phien รองประธานกรรมการ  
กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

 

........................................ 

3. นางสมหะทยั พานชิชวีะ กรรมการ  
กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ประธานกรรมการบรหิาร 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 

 

 

......................................... 

1



บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

4. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม กรรมการ  
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบรหิาร 

 

......................................... 

5. นายอคัรเรศร ์ชชู่วย กรรมการ  
......................................... 

6. นางอจัฉรยี ์วเิศษศริ ิ กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 

......................................... 

7. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกุิล กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

......................................... 

8. Mr. Mats Anders 

Lundqvist 

กรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 

........................................ 

9. นายกติต ิตัง้จติรมณีศกัดา กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ  
 

......................................... 

 
 
 
 
                     ชื่อ                ต าแหน่ง             ลายมอืชื่อ 
 

 
ผูร้บัมอบอ านาจ นายณทัธร กจิส าเรจ็   ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและบญัช ี      ......................................... 
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

1. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคมุของบมจ. อมตะ วีเอน็ 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

1. ดร. อภชิาต ิชนิวรรโณ 
    ประธานกรรมการ 

 

62 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์
และการเมอืง (เกยีรตนิิยม 
Upper Second Class 
Honours) University of 
Southampton สหราช
อาณาจกัร 
 
ปรญิญาโท ความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ London 
School of Economics and 
Political Science, 
University of London 
สหราชอาณาจกัร 
 
ปรญิญาเอก ความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ St. 
Antony’s College, 
University of Oxford 
สหราชอาณาจกัร 
 

- - 2561 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2560 - 2561 
 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 – 2559 
 
 
2556 – 2558 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
ปลดักระทรวงการ
ต่างประเทศ 
 
เอกอคัรราชทูต 
วสิามญัผูม้อี านาจ
เตม็ ประจ ากรงุ
ปารสีและราชรฐั
โมนาโก 
 
 

บมจ. อมตะ วเีอน็ 
 
 
 
Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย 
 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
 
สถานเอกอคัรราชทูต ณ 
กรงุปารสี   
 
 
 
 
 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding 
Company) 
 
พฒันานิคม
อุตสาหกรรม 
 
ผลติไฟฟ้า 
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP) (รุน่ 25/2560) 
 
หลกัสตูร Role of the 
Chairman Program 
(RCP) (รุ่น 41/2560) 
 
หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) (รุ่น 227/2559) 
 
หลกัสตูร Financial 
Statements for Directors 
(FSD) (รุ่น 31/2559) 

2. Dr. Huynh Ngoc Phien 
รองประธานกรรมการ 

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

0.67% - 2555 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 

บมจ. อมตะ วเีอน็ 
 
 
 
Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company 
 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding 
Company) 
 
พฒันานิคม
อุตสาหกรรม 
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

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 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP), รุน่ที ่108/2014 
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

3. นางสมหะทยั พานิชชวีะ 
กรรมการ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

53 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ 
ศศนิทร ์แหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 
Director Certification 
Program (DCP) รุน่ที ่
104/2008 

0.32% - 2555 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2547 – ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
2551 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 
 
กรรมการ 
และ President 
 
Chairman 
 
 
 
Chairman 
 
 
 
 
Chairman 
 
 
กรรมการ 
 
 

บมจ. อมตะ วเีอน็ 
 
 
 
Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company 
 
Amata City Long 
Thanh Joint Stock 
Company 
 
Amata Township Long 
Thanh Joint Stock 
Company 
 
 
Amata City Halong 
Joint Stock Company 
 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
(มหาชน) 
 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding 
Company) 
 
พฒันานิคม
อุตสาหกรรม  
 
พฒันานิคม
อุตสาหกรรม  
 
 
พฒันาพืน้ที ่
พาณิชยกรรมและ
ทีอ่ยูอ่าศยั 
 
 
พฒันานิคม
อุตสาหกรรม  
 
ประกอบธุรกจิ
พฒันา
อสงัหารมิทรพัย์
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
ประธาน
คณะกรรมการการ
ลงทุน 
 
 
 

 
 
 
 
บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอร์
เชนจ ์จ ากดั 
 
 
บมจ. อมตะ คอรป์อเรชนั 
 
 
 
 
 

เพื่อทีอ่ยูอ่าศยัและ
ธรุกจิโรงงาน
ส าเรจ็รูปใหเ้ช่า 
 
ประกอบกจิการ
ขนสง่และขนถ่าย
สนิคา้ และคน
โดยสาร ทัง้ทาง
บก ทางน ้า ทาง
อากาศ 
 
 
ประกอบธุรกจิ 
พฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์
 
อสงัหารมิทรพัย ์  
ในรปูของการ
พฒันานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายใหแ้ก่
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2540– ปัจจบุนั 
 
 
 

 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 

 
 
 
บรษิทั โกลบอล เอน็ไว
รอนเมนทอล เทคโนโลย ี
จ ากดั 
 
 
บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั 

ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม 
 
ใหบ้รกิารบ าบดัน ้า
เสยี 
 
 
 
ใหบ้รกิารทีป่รกึษา
และลงทุนใน
บรษิทัอื่น 

4. ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 
กรรมการ 

69 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
Kellogg School of 
Management, 

0.04% - 2555 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2552 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
 

บมจ. อมตะ วเีอน็ 
 
 
 
บจ. พนัธวณิช 
 
บมจ. ปรญิสริ ิ
 
 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding 
Company) 
 
ธรุกจิออนไลน์ 
 
พฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

Northwestern, 
สหรฐัอเมรกิา 
 
ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์ 
University of Illinois at 
Urbana-Champaign, 
สหรฐัอเมรกิา 
 
ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร์
ธรุกจิ, University of 
Illinois at Urbana-
Champaign, สหรฐัอเมรกิา 
 
หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2555 – 2558 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 

มลูนิธสิถาบนัวจิยั และ
พฒันาองคก์รภาครฐั 
(IRDP) 
 
 
Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company 
 

มลูนิธเิพื่อ
พฒันาการ
บรหิารงานของ
องคก์รภาครฐั  
 
พฒันานิคม
อุตสาหกรรม 
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

หลกัสตูร The Role of 
Chairman (RCM) 
 
หลกัสตูร Role of the 
Compensation 
Committee (RCC) 
 

5. นายอคัรเรศร ์ชูช่วย 
กรรมการ 

50 ปรญิญาตร ีสาขา
เศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
ปรญิญาโท สาขาการ
บรหิารธรุกจิและการจดัการ 
Southwest Missouri State 
University สหรฐัอเมรกิา 

- - 2553 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อมตะ ฟาซลิติี ้
เซอรว์สิ จ ากดั 

ใหบ้รกิารดแูล
พืน้ทีส่ว่นกลางใน
นิคมอุตสาหกรรม
ของอมตะ 

6. นางอจัฉรยี ์วเิศษศริ ิ
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

72 ปรญิญาตร ีเภสชัศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
University of Wisconsin 
at Madison, U.S.A 
 

0.03% - 2555 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2541 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการอสิระ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 

บมจ. อมตะ วเีอน็ 
 
 
 
บจ. พแีอนดพ์ ีอนิเตอร ์
คอรป์อเรชัน่ 
 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding 
Company) 
 
บรกิารดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP), รุ่นที ่89/2007 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP), รุน่ที ่56/2006 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกุิล 
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

60 บรหิารธรุกจิบณัฑติ (บญัชี
และการเงนิ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
นิตศิาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 
(การเงนิ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ
กติตมิศกัดิ ์(บรหิารธุรกจิ) 
มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 

- - 2561 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการอสิระ 
 
 
ประธาน
คณะกรรมการ
บรหิาร 
 
ประธาน
คณะกรรมการ
บรหิาร 

บมจ. อมตะ วเีอน็ 
 
 
 
Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company 
 
บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยี
ลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ธนาคารทสิโก ้จ ากดั 
(มหาชน) 
 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding 
Company) 
 
พฒันานิคม
อุตสาหกรรม 
 
การเงนิ 
 
 
 
การเงนิ 
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 

 
ปัจจบุนั 
 
 
 
ปัจจบุนั 

 
ประธาน
คณะกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ 

 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้
จ ากดั 
 
 
บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์
รชัคาร จ ากดั 

 
การเงนิ 
 
 
 
การเงนิ 
 

8. Mr. Mats Anders Lundqvist 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

73 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ, 
Stockholm School of 
Economics, Sweden 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP), รุน่ที ่108/2014 

0.04% - 2555 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2541 -ปัจจบุนั 
 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 
 
 
 
กรรมการ 

บมจ. อมตะ วเีอน็ 
 
 
 
บจ. จดัหางาน แปซฟิิค 
2000 
 
Pacific 2000 
(Singapore) 
International 
Recruitments Pte. Ltd. 
 
บจ. สไปคา 
 
 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding 
Company) 
 
จดัหางาน 
 
 
จดัหางาน 
 
 
 
 
จ าหน่าย
ผลติภณัฑก์ารท า
ป่าไม ้การท าสวน 
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

9. นายกติต ิตัง้จติรมณีศกัดา 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

54 นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรติ
นิยม) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
เนตบิณัฑติไทย 
 
นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ 
(LL.M), Cornell 
University, USA 

- - 2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
รองประธานสภา
อุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

บมจ. อมตะ วเีอน็ 
 
 
 
บรษิทักฎหมายเอสซจี ี
จ ากดั 
 
สภาอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding 
Company) 
 
ทีป่รกึษาดา้น
กฎหมาย 
 
สภาอุตสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย 

10. นางวราภรณ์ วชัรานุ
เคราะห ์

60 ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
การเขา้รบัการอบรบจาก 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
Enhancing Good 
Corporate Governance 
based on CGR 
Scorecard ปี 2561 
 

0.03% - 2555 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2553 – ปัจจบุนั 

เลขานุการบรษิทั 
 
 
 
เลขานุการบรษิทั 

บมจ. อมตะ วเีอน็ 
 
 
 
บมจ. อมตะ คอรป์อเรชนั 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding 
Company) 
 
อสงัหารมิทรพัย ์  
ในรปูของการ
พฒันานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม 
 

11



  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

Company Secretary 
Program ปี 2546 
 
Effective Minutes Taking 
ปี 2549 
 
Board Reporting 
Program ปี 2556 
 

11. นายสรุกจิ เกยีรตธินากร 
รองประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย
ประสานงานโครงการ
ต่างประเทศ 

52 ปรญิญาตร ี
วศิวกรรมศาสตร ์สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
 
Master of Science, 
Communication & DSP 
Imperial College 
University of London 
 
 
 
 

- - 2560 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 

รองประธาน
เจา้หน้าทีฝ่่าย
ประสานงาน
โครงการ
ต่างประเทศ 
 
General Director 
 
 
 
กรรมการ 
 
 

บมจ. อมตะ วเีอน็ 
 
 
 
 
 
Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company 
 
 
Amata City Long 
Thanh Joint Stock 
Company 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding 
Company) 
 
 
 
พฒันานิคม
อุตสาหกรรม 
 
 
พฒันานิคม
อุตสาหกรรม 
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 
 
 

 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2557 – 2559 
 
 
 
 
 
 
 
2555 – 2557 
 
 
 
 
 

 
 
กรรมการ 
 
 
 
Deputy of CBO 
 
 
 
 
 
 
 
Senior Vice 
President 
Business 
Development 
 
 
 

 
 
Amata Township Long 
Thanh Joint Stock 
Company 
 
บมจ. อมตะ คอรป์อเรชนั 
 
 
 
 
 
 
 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์ไวรเ์ลส 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

 
 
พฒันาพืน้ที ่
พาณิชยกรรมและ
ทีอ่ยูอ่าศยั 
 
อสงัหารมิทรพัย ์  
ในรปูของการ
พฒันานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายใหแ้ก่ 
ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม 
 
จ าหน่ายสนิคา้
โทรคมนาคม และ
บรกิารสง่ขอ้มลู
ผา่นระบบ
คอมพวิเตอรว์ทิยุ
คมนาคม 
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

12. นายณทัธร กจิส าเรจ็ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและ
บญัช ี(ผูร้บัผดิชอบสงูสดุใน
สายงานบญัชแีละการเงนิ) 
 

38 Master of Science in 
Finance 
University of Illinois at 
Urbana Champaign 
 
ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

- - 2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2558 – 2559 
 
 
2555 - 2558 

ผูอ้ านวยการฝ่าย
การเงนิและบญัช ี
 
 
ผูช้่วยผูอ้ านวยการ
ฝ่าย 
 
Vice President  
 
 

บมจ. อมตะ วเีอน็ 
 
 
 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทัหลกัทรพัย ์อาร์
เอชบ ี(ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding 
Company) 
 
สถาบนัการเงนิ 
 
 
สถาบนัการเงนิ 
 

13. นางสาวณฐกร อุตรวเิศษ 
ผูจ้ดัการส่วนงานบญัชี 
(ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัช)ี 

30 ปรญิญาโท หลกัสตูรควบ
วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ 
สาขาวชิาการบญัชแีละการ
บรหิารการเงนิ  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
บญัชบีณัฑติ (การบญัชี
ธรุกจิแบบบูรณาการ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
CPA  
 

- - 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2559 – 2560 
 
 
2556 - 2559 

ผูจ้ดัการส่วนงาน
บญัช ี
 
 
เจา้หน้าทีฝ่่ายบญัชี
อาวโุส 
 
ผูช้่วยผูต้รวจสอบ
บญัชอีาวโุส 
 
 

บมจ. อมตะ วเีอน็ 
 
 
 
บมจ. อนิโดรามา เวน
เจอรส์ 
 
บจ. เคพเีอม็จ ีภูมไิชย 
สอบบญัช ี

ลงทุนในบรษิทัอื่น 
(Holding 
Company) 
 
ปิโตรเคมแีละ
เคมภีณัฑ ์
 
ตรวจสอบบญัช ี
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

การอบรมดา้นบญัชใีนปี 
2561: 20 ชัว่โมงทีเ่ป็น
ทางการ และ 20 ชัว่โมงที่
ไมเ่ป็นทางการ 

หมายเหตุ: นบัรวมหุน้ของคู่สมรส/ผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา และบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ  
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

2. รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผูมี้อ านาจควบคมุของ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

1. Dr. Huynh Ngoc Phien 
ประธานกรรมการ 

75 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 
 

- 
 

- 
 

2555 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2555 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company 
 
 
บมจ. อมตะ วเีอน็ 
 
 
 
 
 
 

 

พฒันานิคม
อุตสาหกรรม 
 
 
ลงทุนในบรษิทั
อื่น (Holding 
Company) 
พฒันานิคม
อุตสาหกรรม 
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

Doctor’s degree of  
Technical Science in 
Water Resources 
Engineering, Asian 
Institute of 
Technology, Thailand 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP), รุ่นที ่108/2014 
 

2. พลเอกสบืสนัต ์ทรรทรา
นนท ์
กรรมการ 

67 ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั 
นอรว์ชิ (สหรฐัฯ) โดยทุน
กองทพับก 
 
วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัรหลกัสตูร
การป้องกนั
ราชอาณาจกัร 
 

- - 2559 - ปัจจุบนั 
 
 
2546 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 

 
 

Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company 
 
บรษิทั ไทยพบัลคิ
พอรต์ จ ากดั 
  
 
 

พฒันานิคม
อุตสาหกรรม 
 
ธุรกจิใหบ้รกิาร
ท่าเรอืน ้าลกึ เช่า
คลงัสนิคา้เหลว 
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

ภาครฐัร่วมเอกชน (วป
รอ. รุ่นที ่4414) 
 
Director Certification 
Program No. 98/2008 
 
Finance for Non-
financial Director No. 
39/2008 
 

2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ 

บรษิทั กรุ๊ปลสี จ ากดั 
(มหาชน) 

สนิเชื่อเพื่อการ
เช่าซือ้
รถจกัรยานยนต ์

3. นางสมหะทยั พานชิชวีะ 
กรรมการ 

 

53 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
สถาบนับณัฑติ
บรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์
แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 
Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที ่
104/2008 

- - 2555 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2547 – ปัจจุบนั 
 
 
 

ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 
 
กรรมการและ 
President 
 
 

Chairman 
 

บมจ. อมตะ วเีอน็ 
 
 
 
Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company 

 
Amata City Long 
Thanh Joint Stock 
Company 

ลงทุนในบรษิทั
อื่น (Holding 
Company) 
 
พฒันานิคม
อุตสาหกรรม  
 
 

พฒันานิคม
อุตสาหกรรม  
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
ปัจจบุนั 
 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
2551 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 

 
Chairman 
 
 
 
Chairman 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 

 
Amata Township 
Long Thanh Joint 
Stock Company 
 
Amata City Halong 
Joint Stock Company 
 
บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 
 
บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 

 
พฒันาพืน้ที ่
พาณิชยกรรม
และทีอ่ยู่อาศยั 
 
พฒันานิคม
อุตสาหกรรม  
 
ประกอบธุรกจิ
พฒันา
อสงัหารมิทรพัย์
เพื่อทีอ่ยู่อาศยั
และธุรกจิโรงงาน
ส าเรจ็รปูใหเ้ช่า 
 
ประกอบกจิการ
ขนสง่และขนถ่าย
สนิคา้ และคน
โดยสาร ทัง้ทาง
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 
 
2556 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2555 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
2554 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 

 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
ประธาน
คณะกรรมการการ
ลงทุน 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 

 
 
 
บรษิทั ชวีาทยั 
อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั 
 
 
บมจ. อมตะ คอรป์อเร
ชนั 
 
 
 
 
 
 
บรษิทั โกลบอล เอน็ไว
รอนเมนทอล 
เทคโนโลย ีจ ากดั 
 
 

บก ทางน ้า ทาง
อากาศ 
 
ประกอบธุรกจิ 
พฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์
 
อสงัหารมิทรพัย ์  
ในรปูของการ
พฒันานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม 
 
ใหบ้รกิารบ าบดั
น ้าเสยี 
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

2540– ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั 
 

ใหบ้รกิารที่
ปรกึษาและลงทุน
ในบรษิทัอื่น 

4. นายสรุกจิ เกยีรตธินากร 
General Director 

 
 

52 ปรญิญาตร ี
วศิวกรรมศาสตร ์
สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 
 
Master of Science, 
Communication & DSP 
Imperial College 
University of London 
 
 
 
 
 
 

- - 2558 – ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
2557 – 2559 
 
 
 
 

General Director 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
Deputy of CBO 
 
 
 
 

Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company 
 
Amata City Long 
Thanh Joint Stock 
Company 
 
Amata Township 
Long Thanh Joint 
Stock Company 
 
บมจ. อมตะ คอรป์อเร
ชนั 
 
 
 

พฒันานิคม
อุตสาหกรรม 
 
พฒันานิคม
อุตสาหกรรม 
 
 
พฒันาพืน้ที ่
พาณิชยกรรม
และทีอ่ยู่อาศยั 
 
อสงัหารมิทรพัย ์  
ในรปูของการ
พฒันานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายใหแ้ก่
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 

 
 
 
2555 – 2557 
 
 
 
 
 

 
 
 
Senior Vice 
President 
Business 
Development 
 
 
 

 
 
 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์ไวร์
เลส จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม 
 
จ าหน่ายสนิคา้
โทรคมนาคม 
และบรกิารสง่
ขอ้มลูผ่านระบบ
คอมพวิเตอรว์ทิยุ
คมนาคม 

5. Mr. Osamu Sudo 
Senior Marketing and 
Sales Manager 

40 Bachelor’s degree of 

Russian Literature, 

Soka University, Japan 

- - 2558 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2550 - 2558 

Senior Marketing 

and Sales 

Manager 

Marketing 

Executive 

Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company 
 
 
บมจ. อมตะ คอรป์อเร
ชนั 

พฒันานิคม
อุตสาหกรรม 
 
 
อสงัหารมิทรพัย ์  
ในรปูของการ
พฒันานิคม
อุตสาหกรรมเพื่อ
ขายใหแ้ก่
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั*
(31/12/61) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม 
 

6. Ms. Lam Thi Dan An 
Accounting and Finance 
Manager 

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

- - 2547 – ปัจจุบนั 
 
 

Accounting and 
Finance 
Manager 

Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company 
 

พฒันานิคม
อุตสาหกรรม 
 
 

หมายเหตุ: นบัรวมหุน้ของคู่สมรส/ผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา และบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ  
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

3. รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคมุบริษทัฯ ในบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

รายช่ือ บริษทัฯ 
บริษทัย่อย* บริษทัท่ีเก่ียวข้อง* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
ดร. อภชิาต ิชนิวรรโณ X, //     /                    

Dr. Huynh Ngoc Phien y X                        

นางสมหะทยั พานิชชวีะ C, / / X X X  / / / / /               

ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม /           / /             

นายอคัรเรศร ์ชูช่วย /             **            

นางอจัฉรยี ์วเิศษศริ ิ //              /           

นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกุิล //, D // 
   

      
  

  E E 
X, 
///  

/  
  

 
  

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

นายกติต ิตัง้จติรมณีศกัดา //, ///                      **   

พลเอกสบืสนัต ์ทรรทรานนท์  / 
   

      
  

       
  

 
/ //, 

D 
นายณทัธร กจิส าเรจ็ *  / / /                     

นายสรุกจิ เกยีรตธินากร  ** / /                      
Mr. Osamu Sudo  M                        

Ms. Lam Thi Dan An  M                        
 
หมายเหต ุ

X = ประธานกรรมการ    y = รองประธานกรรมการ    C = ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร    
D = ประธานกรรมการตรวจสอบ   E = ประธานกรรมการบรหิาร   / = กรรมการ     
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

// = กรรมการอสิระ    /// = กรรมการตรวจสอบ    * = ผูอ้ านวยการ  
** = กรรมการผูจ้ดัการ               M = ผูจ้ดัการ 

 
บริษทัย่อย* 

1. Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 
2. Amata City Long Thanh Joint Stock Company 
3. Amata Township Long Thanh Joint Stock Company 
4. Amata City Halong Joint Stock Company 

 บริษทัท่ีเก่ียวข้อง* 
5. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

6. บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 

7. บรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

8. บรษิทั ชวีาทยั อนิเตอรเ์ชนจ ์จ ากดั 

9. บรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ ากดั 

10. บรษิทั ชาตชิวีะ จ ากดั 

11. บจ. พนัธวณิช 

12. บมจ. ปรญิสริ ิ

13. บรษิทั อมตะ ฟาซลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั 

14. บจ. พแีอนดพ์ ีอนิเตอร ์คอรป์อเรชัน่ 

15. บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

16. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

17. บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 

18. บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์รชัคาร จ ากดั 
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  เอกสารแนบ 1 
  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 

19. บจ. จดัหางาน แปซฟิิค 2000 

20. Pacific 2000 (Singapore) International Recruitments Pte. Ltd. 

21. บจ. สไปคา 

22. บรษิทักฎหมายเอสซจี ีจ ากดั 

23. บรษิทั ไทยพบัลคิพอรต์ จ ากดั 

24. บรษิทั กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 
บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

 
 บรษิทัยอ่ย 

รายชือ่กรรมการ Amata City Bien Hoa JSC Amata City Long Thanh JSC  Amata Township Long Thanh JSC Amata City Halong JSC 

Dr. Huynh Ngoc Phien X    
นางสมหะทยั พานิชชวีะ / X X X 
พลเอกสบืสนัต ์ทรรทรานนท ์ /    
นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิลุ /    
นายสรุกจิ เกยีรตธินากร // / /  
นายณทัธร กจิส าเรจ็  / / / 
Mr. Thai Hoang Nam 
Mrs. Pham Thi Thanh Huong 

 //  
// 

 
/ 

Mr. Nguyen Van Nhan    // 
 
  

หมายเหต ุ X = ประธานกรรมการ / =  กรรมการ // =  กรรมการบรหิาร 
 
 
 
 
 

1



                                                                เอกสารแนบ 3 
บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้า 1 
 

บรษิทัฯ ไดว้่าจา้ง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd (“A&C”) ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ ACBH ซึง่มหีวัหน้างานตรวจสอบภายใน และทมีงาน 

ก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ดงันี้ 

รายชื่อทมีงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2561 

ล ำดบั ต ำแหน่งงำน ช่ือ 
วฒิุทำงกำรศึกษำหรือ

ประกำศนียบตัรท่ีเก่ียวข้อง 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

1 General Director Vo Hung Tien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ M.A in International Accounting 
– Swinburne University, 
Australia  

▪ B.A in Economics – University 
of Economics of HCMC 

▪ B.A in Law – HCMC University 
of Law 

▪ CPA Vietnam 
CPA Australia 

 

 

▪ Having over 30 consecutive years in the field of auditing 
– financial consulting, accounting, and legality; 

▪ Regularly making studies and gives lectures in 
accounting and auditing at the universities in Ho Chi 
Minh City, training centers, and enterprises; 

▪ Directly participating in doing researches for 
improvement to accounting and auditing standards being 
applied in Vietnam; having close relationships with 
international professional organizations; 

With years of experiences in financial, accounting, and legal 

field, he have directly managed works related to audit 

engagement as well as financial, accounting and tax 

consulting for State-owned enterprises, joint stock 

companies, and foreign-invested enterprises, etc. operating 

in all economic sectors as well as projects funded by foreign 

organizations. 
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2 Consulting Partner Nguyen Ngoc Thanh ▪ MBA – University of Economics 
of HCMC 

▪ B.A in Economics – University 
of Economics of HCMC 

▪ CPA Vietnam 
▪ Member of Vietnam Association 

of Certified Public Accountants 
(VACPA)  
ACCA trainee 

▪ Having 15 years of working experience in financial 
consulting, accounting – tax – legal – auditing field.  

▪ Being the team leader directly worked with the clients in 
following fields: 

o Oil and gas; 
o Banks; 
o Telecommunications; 

 

3 Consulting Director Duong Thi Hong Huong ▪ B.A in Economics – University 
of Economics of HCMC 

▪ B.A in Law – HCMC University 
of Law 

▪ CPA Vietnam 
▪ Tax Practice Certificate  

 

With years of working experience in financial – accounting – 

tax field, she is the team leader in performing many major 

consulting engagement as follows:  

▪ For financial consultancy: financial statement analysis, 
investment project inspection, privatization and corporate 
transformation consultancy; 

▪ For tax consultancy: directly performing tax finalization, 
tax consulting related to capital transfer, profit transfer, 
transactions with associated parties and tax compliance 
for local and foreign enterprises; 

For accounting and auditing consultancy: reviewing the 

compliance with prevailing accounting standards and 

systems, performing audit on internal control system related 
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to the corporate accounting system, performing an internal 

audit. 
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