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Amata’s full-service industrial estate concept 
was first introduced to Vietnam almost two 
decades ago. Located in Bien Hoa, near Ho 
Chi Minh City, Amata City Bien Hoa Industrial 
Park offers the same range of quality utilities, 
infrastructure and support services, and  

ready-built and custom-built factories that 
have established Amata as Thailand’s leading 
industrial developer. Amata encompasses  
a total area of 700 ha; 148 factories have so far 
chosen Amata City as their manufacturing 
home.

world’s leading 
industrial city 
developer



amata :  
the winning 
gate to 
asean

world’s leading 
industrial city 
developer



ทุกธุรกิจต้องการสถานท่ีในการลงทุนอย่างเป็นหลักแหล่ง  
ถ้าคุณก�าลังมองหาสถานท่ีตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย 
เวียดนาม หรือท่ีอื่นๆ ในเอเชีย อมตะมีค�าตอบให้คุณ  
เราคือผู้น�าด้านการพัฒนาและการจัดการเมืองอุตสาหกรรม
ระดับโลก เรามุ ่งม่ันท่ีจะสร้างให้อมตะเป็นฐานการผลิต 
ในอดุมคติของนักลงทุน ท่ีเพยีบพร้อมไปด้วยบรกิารทางธุรกจิ
มากมาย มีทมีสนับสนุนด้านธรุกจิและสิง่อ�านวยความสะดวก
ส�าหรับการด�าเนินชีวิตที่สมบูรณ์พร้อม

วิสัยทัศน์: 
ผู้น�าการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมระดับโลก

พันธกิจ:
สร้างศาสตร์แห่งศิลป์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ
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ผลประกอบการตามงบการเงินรวม
2554-2558

สารจาก 
ประธานคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ

ประวัต ิ
คณะกรรมการ 

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

ปัจจัย
ความเสี่ยง 

ข้อมูล
ทั่วไป 

บุคคล
อ้างอิงอื่น ๆ 

ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ 

การถือหุ้นของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของ ก.ล.ต.

นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล

โครงสร้าง
การจัดการ 

การก�ากับดูแล
กิจการ 

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายการ 
ระหว่างกัน

อัตราส่วนทางการเงิน
ที่ส�าคัญ 

การวิเคราะห์ และ
ค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

รายงานคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงินประจ�าปี 2558 

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

งบการเงิน 

หมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม 

ประวัติผู้บริหาร
 

ประวัติผู้บริหาร
ในบริษัทย่อย 

ตารางแสดงการด�ารงต�าแหน่งของ
ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการของบริษัทย่อย

04 78

05 81

06 82

08 83

10 90

20 91

24 93

36

42 96

52 106

53 142

54 149

55 153

56
155

63

76

94

สารบัญ



ข้อมูลส�าคัญ 
ทางการเงิน

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2558 2557 2556 2555 2554*

งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท)

รายได้รวม 6,237.71 7,602.99 7,506.08 6,089.97 3,923.54

รายได้จากการด�าเนินงาน 5,115.42 7,346.68 7,164.25 5,612.91 3,647.94

ก�าไรขั้นต้น 2,291.05 3,806.36 3,436.79 2,817.60   1,759.62

ก�าไรสุทธิ (ก่อนก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เป็นของ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)    1,216.02   2,223.97   1,515.58   1,501.21    900.51

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 25,451.40 22,136.79 22,203.24 21,014.09 17,823.19

หนี้สินรวม 11,950.88   9,921.72 12,011.74 12,107.87 10,360.55

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,500.52 12,215.07 10,191.50   8,906.22   7,462.64

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 11,170.07 10,114.36 8,317.96 7,376.10 6,405.03

ก�าไรต่อหุ้นและการจ่ายปันผล (มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 1.14 2.08 1.42 1.41 0.84

การจ่ายปันผล (ล้านบาท) 768.20 480.13 586.82 693.43 160.05

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 19.49 29.25 20.19 24.65 22.95

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 11.43 24.13 19.31 21.79 15.20

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 5.11 10.03 7.01 7.73 5.59

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.89 0.81 1.18 1.36 1.39

*	 นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน	ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.1	ของงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุด 
	 วันที่	31	ธันวาคม	2556
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ผลประกอบการตามงบการเงินรวม 
2554-2558

ผลการด�าเนินงานของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

2558 2557 2556 2555 2554*

จ�านวนพื้นที่ที่ท�าสัญญาขายในระหว่างปี	(ไร่)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 123  7  354 1,018 599

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 127 156 655 1,829   967

เขตอุตสาหกรรมระยองไทย-จีน 253 165 119 488 -

นิคมอุตสาหกรรมอมตะเวียดนาม 114 39 76 9 108

รวมทั้งสิ้น 617 367 1,204 3,344 1,674
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สารจาก 
ประธานคณะกรรมการ
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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น 

ปี 2558 เป็นปีที่บริษัทได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและ 

การส่งออกของไทย ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยมีผลโดยตรงต่อภาคการผลิต

อย่างไรกต็ามอมตะกม็ไิด้ย่อท้อ แต่มุง่มัน่ขยายการลงทุนท�าธรุกิจนิคมอุตสาหกรรม

เพิ่มเติมในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่กลุ่มอมตะ

เช่ือม่ันว่าจะประสบความส�าเรจ็เพราะมีประสบการณ์ในการด�าเนนิธรุกจิกว่า 20 ปี 

เวียดนามเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพสูงในการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศและ 

ในการท�าธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ดังจะเห็นได้จากตัวเลขการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ (FDI) ที่ต่อเนื่องและมีปริมาณสูงขึ้นในแต่ละปี เวียดนามถือได้ว่า

เป็นอนาคตที่สดใสของอมตะ

นอกจากน้ี อมตะยงัเน้นการลงทนุในธุรกจิต่อเนือ่งเพือ่อ�านวยความสะดวกให้กับ

ลูกค้าในนิคมฯ เช่น การศึกษา การสื่อสาร และโทรคมนาคม รวมทั้งการให้

บริการก๊าซอุตสาหกรรม โดยร่วมทุนกับพันธมิตรผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ

กิจการ ซึ่งจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับอมตะ

เพ่ือรองรบัการลงทนุดงักล่าว บรษิทัย่อยได้มกีารระดมทนุผ่านตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยโดย บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด ได้ขายกรรมสิทธิ

และสทิธิการเช่าทีดิ่นและอาคารโรงงานแก่ทรสัตซีึง่กระท�าในนามของกองทรสัต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และสิทธิการเช ่าอมตะซัมมิทโกรท  

ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว 

การขยายการลงทนุเป็นไปตามวิสยัทัศน์ ผูน้�าการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมระดบัโลก 

ที่เน้นการลงทุนในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

นิคมฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลท่ีดีและ

พัฒนานิคมฯ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 ในโอกาสนีก้ระผมขอขอบคณุท่านผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ พนัธมิตรทางธรุกจิ ลกูค้า 

รวมถงึผูมี้ส่วนเกีย่วข้องทัง้หมด ทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุธุรกจิของเราด้วยดมีาโดยตลอด 

และขอขอบคณุอย่างยิง่ ต่อคณะผูบ้ริหาร พนกังานทุกคนส�าหรบัความพยายาม

ทุ่มเทในการท�างาน

 ดร.	สุรินทร์	พิศสุวรรณ 

 ประธานกรรมการ
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ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
• รองประธานกรรมการ
• กรรมการบริหาร
• ประธานกรรมก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นายวิกรม กรมดิษฐ์
• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ

08 



นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร 
• ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 

นายอนุชา สหินาทกถากลุ
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและ
 ก�าหนดค่าตอบแทน
• กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นายนพพันธป์ เมืองโคตร
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและ
 ก�าหนดค่าตอบแทน
• กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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ประวัติ 
คณะกรรมการ

ประเภทของกรรมการ

 กรรมการอิสระ

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพนับรษัิทตามท่ีก�าหนดในหนังสอืรบัรอง

ต�าแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

14 พฤษภาคม 2558

อายุ

66 ปี

การศึกษา

 ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) วิทยาลัยแคลร์มอน

 ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

 ปริญญาเอกภูมิภาคตะวันออกกลางศึกษา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่ 122/2015

ประสบการณ์การท�างาน

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบันพระปกเกล้า

 อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

 อาจารย์พิเศษประจ�าศูนย์อิสลามศึกษามหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด

 เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ หรอือาเซยีน

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. อมตะ วีเอ็น

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 ประธาน The International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance (IDEA)

 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
บริษัทบางกอก เดคคอน จ�ากัด (มหาชน)

 ประธานกรรมการ บมจ. สโตนวัน

 กรรมการที่ปรึกษา The Centre for Humanitarian Dialogue

 ประธานกรรมการ บจ. อิงเกรสอินดัสเตรียล (ไทยแลนด์)

 ธรรมศาสตราภิชานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย  
(The Future Innovative Thailand Institute)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ 
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมปี 2558

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ

8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ข้อมูลอื่นๆ

 ไม่มีคดีความที่ขัดต่อคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

 ไม่มีการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา
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ประเภทของกรรมการ

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพนับรษัิทตามท่ีก�าหนดในหนังสอืรบัรอง

ต�าแหน่งในบริษัท

 รองประธานกรรมการ

 กรรมการบริหาร

 ประธานกรรมก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

23 กรกฎาคม 2546

อายุ

77 ปี

การศึกษา

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทกซัส ณ เมือง 
ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546

 Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548

 Director Certification Program (DCP) ปี 2549

 Role of Compensation Committee (RCC) ปี 2550

 Audit Committee Program (ACP) ปี 2552

ประสบการณ์การท�างานในอดีต

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท เทพธานีกรีฑา จ�ากัด (มหาชน)

 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนบริษัท กันยงอิเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
รองประธานกรรมการ / กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ต�าแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซั่น เทคโนโลยี จ�ากัด 
(มหาชน)

 ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จ�ากัด

 ประธานกรรมการ บริษัท ดี-จิ้ก จ�ากัด

 รองประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด

 กรรมการ Amata Asia Ltd.

 กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ 
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมปี 2558

 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

 ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 3/3 ครั้ง

 ประชุมผู้ถือหุ้น1/1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ

12 ปี 6 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ข้อมูลอื่นๆ

 ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

 ไม่มีการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



ประเภทของกรรมการ

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพนับรษัิทตามท่ีก�าหนดในหนังสอืรบัรอง

ต�าแหน่งในบริษัท

 กรรมการ

 ประธานกรรมการบริหาร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

6 มีนาคม 2533

อายุ

63 ปี

การศึกษา

 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-ไม่มี-

ประสบการณ์การท�างาน

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี แอนด์ เค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรมดิษฐ์ จ�ากัด

 รองประธานบริษัท บี ไอ พี แอนจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

 ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ (เวียตนาม) จ�ากัด

 ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)

 กรรมการบริษัท อมตะ เพาเวอร์ จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

นายวิกรม กรมดิษฐ์
กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการบริษัท อมตะ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ากัด

 กรรมการบริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จ�ากัด

 กรรมการบริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด

 ประธานมูลนิธิอมตะ

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ 
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมปี 2558

 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

 ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ

25 ปี 10 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท

191,300,000 (17.93%)

ข้อมูลอื่นๆ

 ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

 ไม่มีการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา
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ประเภทของกรรมการ

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพนับรษัิทตามท่ีก�าหนดในหนังสอืรบัรอง

ต�าแหน่งในบริษัท

 กรรมการ

 กรรมการบริหาร

 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 28 เมษายน 2549

อายุ

55 ปี

การศึกษา

 ปริญญาตรี คณะบริหาร (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

 Director Certification Program (DCP) ปี 2550

 TLCA Executive Development Program (EDP)  
รุ่นที่ 1 ปี 2550

ประสบการณ์การท�างาน

 ประธานสมาคมว่ายน�้าสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

 ประธานสมาคมว่ายน�้าสมัครเล่นแห่งเอเชีย

 กรรมการ บริษัท ดูแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

 กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 ประธาน TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ที ่1

 ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย  
ประจ�าปีพุทธศักราช 2552  
จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
กรรมการ / กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 กรรมการ บริษัท อมตะซิตี้ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จีน จ�ากัด

 กรรมการ Amata Asia Ltd.

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ 
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมปี 2558

 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 

 ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง 

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ

9 ปี 9 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท

150,000 หุ้น (0.01%) ถือโดยภรรยา

ข้อมูลอื่นๆ

 ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

 ไม่มีการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



ประเภทของกรรมการ
 กรรมการอิสระ
 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพนับรษัิทตามท่ีก�าหนดในหนังสอืรบัรอง

ต�าแหน่งในบริษัท
 กรรมการ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
27 เมษายน 2550
อายุ
57 ปี
การศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาบัญชี และการบริหาร Houston Baptist 

University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Houston, 

ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Certification Program (DCP) ปี 2543
 Fellow Member ปี 2544
 Director Compensation ปี 2546
 Non-Executive Director ปี 2547
 Board Failure and How to Fix it ปี 2547
 CEO Performance Evaluation ปี 2547
 Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand  

ปี 2548 
ประสบการณ์การท�างาน
 กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส 

จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร 

และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
 ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการด้านการธนาคาร  

และสถาบันการเงินวุฒิสภา
 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท นวลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์นครราชสีมา จ�ากัด

นายอนุชา สิหนาทกถากุล
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)1 จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)2 จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)3 จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)4 จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด
 กรรมการ Amata Asia Ltd.
 กรรมการ บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด 
 กรรมการ บริษัท ดาต้า อิน โมชั่น จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท ดาต้า เทคโนโลยี่ จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท มูนแดนซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท มูนแดนซ์ บิสโทร จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท แคปปิตัล โฟคัส จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท 888 พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท ไร่อาทิตย์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ 
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มี-
การเข้าประชุมปี 2558
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง 
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
 ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
8 ปี 9 เดือน 
การถือหุ้นในบริษัท
10,373,300 หุ้น (0.97%)
ข้อมูลอื่นๆ
 ไม่มีคดีความที่ขัดต่อคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทจดทะเบียน

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
 ไม่มีการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา
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ประเภทของกรรมการ

 กรรมการอิสระ

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพนับรษัิทตามท่ีก�าหนดในหนังสอืรบัรอง

ต�าแหน่งในบริษัท

 กรรมการ

 กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

26 กรกฎาคม 2544

อายุ

67 ปี

การศึกษา

 Diploma, Springfield Township High School, Phila.,Pa. 
(American Field Service Scholarship) พ.ศ. 2509-2510

 นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ.2510-2514

 ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2515

 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M. Corporations)  
New York University 
(Fulbright and Asia Foundation Scholarships)  
พ.ศ. 2518-2520

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP)  43/2548

ประสบการณ์การท�างาน

 หัวหน้าฝ่ายกฎหมายบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ จ�ากัด พ.ศ. 
2515-2518 

 ทนายความ ส�านักงานกฎหมายแชนด์เล่อร์และทองเอก พ.ศ. 
2520-2524

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)

นายนพพันธป์ เมืองโคตร
กรรมการ / กรรมการอสิระ 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 กรรมการอิสระบริษัท อิออน (ประเทศไทย) จ�ากัด (เดิม “บริษัท 
สยาม-จัสโก้ จ�ากัด”) 

 รองประธานกรรมการ บริษัท สหกล อีควิปเมนท์ จ�ากัด และบริษัท 
สหกล เอนยิเนีย จ�ากัด

 ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เจริญสิน พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด

 กรรมการบริษัท  พีเอฟ คอนโทรลส์ กรุ๊ป จ�ากัด

 เจ้าของส�านักงานกฎหมาย อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส 
จ�ากัด พ.ศ.2524-ปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ 
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมปี 2558

 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7ครั้ง

 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

 ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  3/3 ครั้ง

 ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง 

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ

14 ปี 6 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ข้อมูลอื่นๆ

 ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

 ไม่มีการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



ประเภทของกรรมการ

 กรรมการอิสระ

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพนับรษัิทตามท่ีก�าหนดในหนังสอืรบัรอง

ต�าแหน่งในบริษัท

 กรรมการ

 กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

28 ธันวาคม 2542

อายุ

67 ปี

การศึกษา

 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
Doctor of Engineering (D. Eng.) ปี พ.ศ. 2523 ; 
Asian Institute of Technology (AIT) 
(King’s Scholarship (Thailand)

 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
Master of Engineering (M. Eng.) ปี พ.ศ. 2516 ; 
Asian Institute of Technology (AIT) 
(British Government Scholarship)

 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
Bachelor of Engineering (B. Eng.) ปี พ.ศ. 2514  ; 
University of Tasmania (Australia) 
(Colombo Plan Scholarship)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) 2549

ประสบการณ์การท�างาน

 9 ปี ในฐานะผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 3 ปี ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่สนามบินสุวรรณภูมิ

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 ประธานกรรมการบริหาร ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 ประธานกรรมการ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ 
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมปี 2558

 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง

 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5ครั้ง

 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

 ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  3/3 ครั้ง

 ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ

16 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ข้อมูลอื่นๆ

 ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

 ไม่มีการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา
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mega industriaL estates 
Gdp contrIbutIon 
over usd 25 bIllIon

Amata currently owns two mega 
industrial estates on the Eastern Seaboard 
of Thailand and another strategic 
industrial estates in Vietnam. The total GDP 
contribution by Amata and its customers 
exceeds USD 25 billion.



With over 1,000 customers, 
including Fortune Global 500 Companies, 
numerous multi-national enterprises and 
a host of leading local companies and 
research organizations, Amata makes 
a significant impact on the industrial 
development of Southeast Asia.

over 1,000 Customers 
from over 27 natIonalItIes



โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

35%

89.9997%

0.0003%

25%

40%

29.10%

100%

 นิคมอุตสาหกรรม

 สาธารณูปโภค

 บริการ

 อื่นๆ

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
6 มีนาคม 2532

83.67%

21%

13.77%

10%

20.115 %

20.115 %

100%

20%

91%

43.49%

49%

21%

4.25%

100%

36.87%

100%

8%

8%

20.115%

20.115%

30%

60%

62%

62%

50%

50%

50%

50%

60%

10%

65%

Amata  (Vietnam) JSC.
31 ธ.ค. 2537

Amata  (Vietnam) JSC.
31 ธ.ค. 2537

Amata City Long Thanh JSC
25 มิ.ย. 2558

บจก. อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์
1 เม.ย. 2557

บจก. สตราทีจิค เอน็จเินียริง่ แอนด์ แอดวานสท์  
โลจสิทิคส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

11 เม.ย. 2556 

บมจ. อมตะ วีเอ็น
30 ส.ค. 2555

บจก. อมตะ เพาเวอร์ (เบียนหัว)
29 มิ.ย. 2539

บจก. อมตะ ซิตี้
5 มิ.ย. 2538

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
2 มี.ค. 2538

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3
12 ม.ค. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4
26 ส.ค. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5
26 ส.ค. 2553

บจก. อมตะ วอเตอร์
5 มี.ค. 2542

บจก. อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ 
15 มิ.ย. 2533

Amata Global Pte. Ltd. 
14  พ.ย. 2556

บมจ. อมตะ วีเอ็น
30 ส.ค. 2555

Amata Asia Ltd. 
28 พ.ค. 2551

บจก. พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์  
เพือ่การอตุสาหกรรมระยอง (ไทย-จนี)

20 มี.ค. 2555

บจก. พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์  
เพ่ือการอตุสาหกรรมระยอง (ไทย-จนี)

20 มี.ค. 2555

บจก. แวนเทค อมตะ  
โลจสิตกิส์ (ประเทศไทย)

27 ธ.ค. 2547

บจก. โรงพยาบาล วิภาราม 
(อมตะนคร)

27 ก.ย. 2548

บจก. อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส
29 พ.ย. 2545

บจก. อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์
15 ธ.ค. 2547

บจก. อมตะ  
จดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ

27 พ.ย. 2544

36.21%

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  (ระยอง) 3
2 ก.ย. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  (ระยอง) 2
12 ม.ค. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  (ระยอง) 1
9 ก.ย. 2539

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  3 
12 ม.ค. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  (ระยอง) 1
9 ก.ย. 2539

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  (ระยอง) 2
12 ม.ค. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  (ระยอง) 4
26 ส.ค. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 
12 ม.ค. 2553

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  (ระยอง) 4
26 ส.ค. 2553

Amata B. Grimm Power 5 Ltd.
Aug. 26, 2010

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  (ระยอง) 3
2 ก.ย. 2553

Amata B. Grimm Power 5 Ltd.
Aug. 26, 2010

บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4
12 ม.ค. 2553

Amata B. Grimm Power 5 Ltd.
Aug. 26, 2010

บจก. อมตะ เพาเวอร์ (เบียนหัว)
29 มิ.ย. 2539

Amata B. Grimm Power 5 Ltd.
Aug. 26, 2010

บจก. โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส
10 ก.ค. 2558

Amata B. Grimm Power 5 Ltd.
Aug. 26, 2010

บจก. อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส
15 พ.ย. 2534
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



นโยบายและ 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1	วิสัยทัศน์	ผู้น�ำกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมระดับโลก

จากวสิยัทศัน์ดงักล่าวจงึท�าให้บริษัทและบริษทัย่อยเน้นการลงทนุในธรุกจิพฒันานคิมอตุสาหกรรมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจินคิมฯ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จ�ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้ง 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ ในรูปของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายให้แก่

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ�านวน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท) ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 

1,067,000,000 บาท (หนึ่งพันหกสิบเจ็ดล้านบาท) และได้จัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น  

“นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 2 โดยเป็นโครงการที่ด�าเนินงาน

โดยภาคเอกชนร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บนเนื้อที่ประมาณ 23,650 ไร่ ตั้งอยู่ กม.ที่ 57 ถนนบางนา-ตราด  

ในเขตอ�าเภอเมือง และอ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการวางแผน การพัฒนา การบริหารจัดการ และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 

ไม่เพียงแต่มุ่งม่ันในการหาท�าเลที่ดีส�าหรับการด�าเนินธุรกิจเท่าน้ัน แต่ยังให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกมากมายแก่นักลงทุนและ

พนกังานทีท่�างานอยู่ในนิคมอตุสาหกรรมของเรา ภายใต้การด�าเนนิงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม ภายในนคิมอุตสาหกรรมอมตะนัน้

มีถนนทีส่ร้างตามระบบทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากล มรีะบบสาธารณปูโภคและระบบบ�าบดัน�า้เสยีที่ได้มาตรฐานและไว้วางใจได้ มพีืน้ท่ี

สีเขียวที่ร่มรื่นซึ่งได้รับการจัดสรรและดูแลเป็นอย่างดี 

1.2	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญเกี่ยวกับอ�านาจในการควบคุมบริษัท ตระกูลกรมดิษฐ์ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ในปี 2558 มีเหตุการณ์ส�าคัญดังนี้

วันที่	17	กุมภาพันธ์	2558	ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2015 ได้มีมติอนุมัติให้

 เข้าร่วมทุนในบริษัทท่ีจะจัดต้ังขึ้นใหม่ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอิสราเอลเพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงเทคโนโลยีท่ีคิดค้นจาก 

ผู้ประกอบการในประเทศอิสราเอลไปยังภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งบริษัทจะถือหุ้น 51% ของทุนจดทะเบียน  

1,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา

 บรษิทัย่อย (บริษัท อมตะ ฟาซิลติี ้เซอร์วสิ จ�ากดั) ลงทุน 40% ของทุนจดทะเบยีน 5 ล้านบาทในบรษัิท อมตะ โซเด็กซ์โซ่  

อินดัสเตรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยบริษัทที่จัดตั้งใหม่นี้จะให้บริการทางด้าน Outsource ในโรงงานในนิคม

อุตสาหกรรมดังนี้

1. งานบริการทางด้านเทคนคิ เช่น งานระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน การด�าเนนิการและบ�ารงุรักษาภายในโรงงาน รวมถงึ 

งานบ�ารุงรักษาอาคาร และปรับปรุงอาคาร

2. งานบริการทั่วไป เช่น งานรักษาความสะอาด, งานรักษาความปลอดภัย และจัดสวน โดยสามารถขยายรูปแบบไปยัง

ธุรกิจด้านบริการอาหารและ ธุรกิจเครื่องแบบของพนักงาน ในอนาคต
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วันที่	14	พฤษภาคม	2558 นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ ลาออกจากกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2015 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นกรรมการแทนนายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ ที่ได้ลาออก

พร้อมทัง้แต่งต้ัง ดร.สริุนทร์ พิศสวุรรณ เป็นประธานกรรมการ และแต่งตัง้ นายจักก์ชยั พานิชพฒัน์ เป็นรองประธานกรรมการโดยมผีล

ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2558 นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2015 ยังได้มีมติ

 ให้สัตยาบันการเข้าท�าสัญญาร่วมลงทุนของบริษัทย่อย (บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)) ใน Amata City Halong JSC 

ซึ่งจะต้องจัดต้ังบริษัทเพื่อการขอใบอนุญาตการลงทุนในโครงการของ บริษัท อมตะ ซิตี้ ฮาลอง ในจังหวัดกวางหนิง  

ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม โดยระยะท่ีหนึง่มพีืน้ท่ี 561 เฮกแตร์ และคณะกรรมการให้น�ารายละเอียดของโครงการ

เสนอมาพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งก่อนจะมีการลงทุน

 ให้บริษัทเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจให้บริการเครือข่ายเส้นใยแก้วน�าแสงโดยร่วมกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการวางโครงข่าย

โทรคมนาคม จ�านวน 40% ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

วันที่	19	พฤษภาคม	2558	บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นของ Amata (Vietnam) Joint Stock 

Company (เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม) จ�านวน 20%ของทุนจดทะเบยีนของ Amata (Vietnam) 

Joint Stock Company ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน Amata (Vietnam) Joint Stock Company เพิ่มขึ้นจาก 69.9997% เป็น 89.9997% 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2014 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

เม่ือวนัท่ี	16	มิถนุายน	2558 บริษทั อมตะ ซัมมทิ เรดดี ้บลิท์ จ�ากดั (บรษัิทย่อย) ได้ลงทุนในกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (“กองทรัสต์ฯ”) เป็นจ�านวน 60.9 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน  

609 ล้านบาท โดยเป็นสัดส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ ร้อยละ 17 ของหน่วยทรัสต์ของกองทรสัต์ฯ 

วันที่	25	มิถุนายน	2558	บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าท�ารายการขายกรรมสิทธิในที่ดินและอาคาร

โรงงาน จ�านวน 25 โรงงานและสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานระยะเวลา 30 ปี จ�านวน 63 โรงงาน แก่ทรสัตซีึง่กระท�าในนามของ

กองทรสัต์ฯ

วันท่ี	30	 มิถุนายน	2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ 

สิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีทุนจ�านวน 358 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท คิดเป็นทุนทั้งสิ้น 

3,580 ล้านบาท

วันที่	13	สิงหาคม	2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2015 มีมติ

 อนมุติัให้ บริษัท อมตะ วเีอน็ จ�ากดั (มหาชน) (บรษัิทย่อย) ลงทุน 34.9999975% ใน Amata City Long Thanh JSC ซึง่จะ 

พัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อ Amata City Long Thanh พื้นที่ 410 เฮกแตร์ (2,562.5 ไร่) จากพื้นที่ทั้งหมด 

1,285.8 เฮกแตร์ ของโครงการ Amata Long Thanh จังหวัดดองไน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 อนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงทุน 51% ของทุนจดทะเบียน 9.6 ล้านบาท ในธุรกิจโรงเรียนและการให้บริการการศึกษาโดยเช่า

สถานที่ประกอบกิจการโรงเรียนจาก YWCA การลงทุนนี้ร่วมกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงเรียน

วันที่	29	ตุลาคม	2558	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2015 มีมติอนุมัติให้ บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) 

ด�าเนินการดังต่อไปนี้

1. ซื้อหุ้นเพิ่มทุน Amata City Long Thanh JSC ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐเวียดนามส�าหรับ

โครงการเมืองอุตสาหกรรมภายใต้ชื่อ Amata Service City Long Thanh พื้นที่ 122 เฮกแตร์ (762.5 ไร่) ซึ่งเป็นพื้นที่ 

ส่วนหนึ่งของโครงการ Amata Long Thanh จังหวัดดองไน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซ่ึงมีพ้ืนที่ทั้งหมด 

1,285.8 เฮกแตร์

2. ลงทุน 99.99% ในบริษัทใหม่ ชื่อ Amata Township Long Thanh JSC เพื่อพัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมภายใต้ชื่อ 

Amata Township Long Thanh พื้นที่ 753 เฮกแตร์ (4,706.25 ไร่) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการ Amata Long Thanh 

จังหวัดดองไน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 1,285.8 เฮกแตร์
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วันที	่13	พฤศจิกายน	2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั้งที่ 6/2015 มีมติอนุมัติให้บริษทัเข้าร่วมลงทุน 42% ของทุนจดทะเบียน 

1 ล้านบาท ในบริษัท อมตะ อินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด ร่วมกับ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้น�า

นวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อผลิตก๊าซอุตสาหกรรมจ�าหน่ายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ โดยม ี

รูปแบบการบริการแบบ bulk deliveries และ pipeline supply

วันที่	16	ธันวาคม	2558	บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)(บริษัทย่อย) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.3	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บรษิทัเน้นการลงทนุในธรุกจิพัฒนานิคมอตุสาหกรรมและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจินคิมอตุสาหกรรมโดยสามารถแบ่งกลุม่ธรุกจิได้ดงันี้

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ที่ด�าเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมจ�านวน 4 บริษัท คือ

1. บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 83.67 เพ่ือด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยพัฒนาท่ีดินในรูป 

นคิมอุตสาหกรรม ภายใต้ชือ่โครงการ “นคิมอตุสาหกรรมอมตะ ซติี”้ ซึง่จดัอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทนุเขตที ่3 บนเนือ้ทีป่ระมาณ 

14,550 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข 331 ต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

2. บริษัทได้เข้าร่วมทุนกับรัฐบาลเวียดนาม ในการจัดตั้ง Amata (Vietnam) Joint Stock Company โดยบริษัทถือหุ้นทางอ้อมอยู่

ร้อยละ 65.77 ด�าเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินในรูปนิคมอุตสาหกรรมบนเน้ือท่ีประมาณ 4,375 ไร่ ใช้ช่ือโครงการว่า “Amata City  

(Bien Hoa)” ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกทางหลวงสาย 1 และสาย 15 ต�าบลลองบินห์ เมืองเบียนหัว จังหวัดดองไน ประเทศเวียดนาม

3. บรษิทั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอตุสาหกรรมระยอง (ไทย-จนี) จ�ากดั บรษิทัถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมอยูร้่อยละ 46.10 

พฒันานคิมเพือ่ขายทีด่นิหรือให้เช่าโรงงานส�าเร็จรูปแก่นกัลงทนุจากจนีแผ่นดนิใหญ่ โดยพฒันาทีด่นิในนคิมอตุสาหกรรมอมตะซต้ีิ

ซึ่งจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 3 บนเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข 331 ต�าบลมาบยางพร 

อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

4. Amata City Long Thanh JSC บริษัทถือหุ้นทางอ้อมอยู่ ร้อยละ 68.33 พัฒนาโครงการ Amata City Long Thanh พื้นที่  

410 เฮกแตร์ (2,562.5 ไร่) และ Amata Service City Long Thanh พ้ืนท่ี 122 เฮกแตร์ (762.5 ไร่) โดยการเช่าท่ีดนิจากจงัหวัดดองไน 

เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภค และสิ่งอ�านวยความสะดวก แล้วให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มสาธารณูปโภค

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทซึ่งท�ากิจการด้านสาธารณูปโภคอีก 10 บริษัท คือ

1. บริษทั อมตะ บี. กรมิ เพาเวอร์ จ�ากดั (เปลีย่นจากบรษิทั อมตะ เพาเวอร์ จ�ากดั เมือ่วนัท่ี 26 สงิหาคม 2554) บรษัิทถือหุ้นอยู ่13.77% 

วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้บริษทักเ็พ่ือก่อตัง้บริษทัร่วมทนุสร้างโรงผลติ และจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอน�า้ ทัง้ในและต่างประเทศ

2. บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด (เปลี่ยนจากบริษัท อมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จ�ากัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548) ด�าเนินกิจการ

เกี่ยวกับน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม การบริโภค อุปโภค หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งแปรสภาพจากน�้าเพื่อการบริโภค หรืออุปโภค โดยบริษัท

ถือหุ้น 100%

3. บริษัท อมตะ จัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด ด�าเนินกิจการจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติโดยส่งผ่านท่อก๊าซ บริษัทฯ ถือหุ้น 20%

4. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จ�ากัด ด�าเนินกิจการ การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้า บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม 15.23%

5. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จ�ากัด ด�าเนินกิจการ การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้า บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม 15.23%

6. บรษิทั อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 3 จ�ากัด ด�าเนนิกจิการการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน�า้ บรษิทัฯ ถอืหุน้ท้ังทางตรงและทางอ้อม 18.26%

7. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ�ากัด ด�าเนินกิจการการผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 27%

8. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ�ากัด ด�าเนินกิจการการผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 27%

9. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ�ากัด ด�าเนินกิจการ การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้าบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม 23.71%

10. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ�ากัด ด�าเนินกิจการ การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้าบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม 23.71%
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กลุ่มธุรกิจให้บริการในนิคมอุตสาหกรรม

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทซึ่งท�ากิจการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 8 บริษัท คือ

ล�าดับ ชื่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ร้อยละ ให้บริการที่

1. บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน 43.49 นิคมฯ อมตะนคร

(เดิมชื่อบริษัท บีไอพี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด)

2. บริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จ�ากัด บจ. อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ 29.10 นิคมฯ อมตะนคร

(เดิมชื่อบริษัท บีไอพี เซอร์วิส จ�ำกัด)

3. บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน 91.00 นิคมฯ อมตะนคร

4. บริษัท อมตะซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน 49.00 นิคมฯ อมตะนคร

5. บริษัท แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน 21.00 นิคมฯ อมตะนคร

จ�ากัด (เดิมชื่อบริษัทเวีย โลจิสติกส์ จ�ำกัด)

6. บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จ�ากัด บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน 4.25 นิคมฯ อมตะนคร

7. บรษิทั สตราทีจคิ เอน็จเินียริง่ แอนด์ แอดวานสท์ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด 25 ให้บริการแก่

โลจิสทิคส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด ลูกค้าทั่วไป

8. บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จ�ากัด บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด 40 นคิมอตุสาหกรรม

กลุ่มอื่นๆ ได้แก่

1. Amata Asia Ltd. (เปลี่ยนจาก Amata Hong Kong Ltd. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556) ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% จัดตั้งที่ฮ่องกง 

เพื่อเป็น Holding Company ส�าหรับกิจการลงทุนในต่างประเทศ

2. บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 73.08% จัดตั้งที่ประเทศไทย เพื่อเป็น Holding 

Company ส�าหรับกิจการลงทุนในประเทศเวียดนาม

3. AMATA GLOBAL PTE. LTD. ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% จัดตั้งที่สิงคโปร์ เพื่อเป็น Holding Company ส�าหรับกิจการลงทุนในต่าง

ประเทศ

4. บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด 100% จัดตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าที่

เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 
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ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ (ก่อนตัดรายการระหว่างกัน)

(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์/
กลุ่มธุรกิจ

ด�าเนินการโดย
% การถือหุ้น

ของบริษัท
ปี 2558
รายได้

%
ปี 2557
รายได้

%
ปี 2556
รายได้

%

รายได้ 

จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์

 

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ�ากดั (มหาชน)  1,322 21 3,483 41 2,259 28

บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด 84% 1,891 30 1,947 23 2,531 32

Amata (Vietnam) Joint Stock Company 66% 320 5 229 3 330 4

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด 49% 1 - - - 18 -

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

อุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จ�ากัด 46% 570 9 381 5 840 11

รวม   4,104 65 6,040 72 5,978 75

รายได้ค่า

สาธารณูปโภค

 

 

Amata (Vietnam) Joint Stock Company 66% 216 3 186 2 150 2

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด 100% 925 15 908 11 840 11

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด 91% 317 5 320 4 312 4

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด* 14% 102 2 101 1 11 -

บริษัท อมตะ จัดจ�าหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด* 20% (4) - 74 1 87 1 

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จ�ากัด* 18% 14 - 25 1 21 -

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ�ากัด* 27% (9) - (6) - (3) -

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ�ากัด* 27% (6) - (6) - (2) -

บรษัิท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร์ (ระยอง) 1 

จ�ากัด* 15% 17 - 16 - (8) -

บรษัิท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร์ (ระยอง) 2 

จ�ากัด* 15% 12 - 24 - (11) -

บรษัิท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร์ (ระยอง) 3 

จ�ากัด* 24% (3) - - - - -

บรษัิท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร์ (ระยอง) 4 

จ�ากัด* 24% (2) - - - - -

บริษัท แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด* 21% 9 - (3) - (6) -

Amata Power (Bien Hoa) Limited* 15% 4 - 2 - 9 -

บริษัท สตราทีจิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 

แอดวานสท์ โลจิสทิคส์ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด* 23% 1 - (1) - 1 -

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และ 

สิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท* 8% 19 - - - - -

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส 

จ�ากัด* 36% (1) - - - - -

รวม   1,611 25 1,640 20 1,401 18
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(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์/
กลุ่มธุรกิจ

ด�าเนินการโดย
% การถือหุ้น

ของบริษัท
ปี 2558
รายได้

%
ปี 2557
รายได้

%
ปี 2556
รายได้

%

รายได้จาก 

การให้เช่า

 

 

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ�ากดั (มหาชน)  110 2 97 1 92 1

Amata (Vietnam) Joint Stock Company 66% 194 3 182 2 159 2

บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด 84% 28 - 24 - 25 -

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด 49% 277 4 390 5 325 4

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

อุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จ�ากัด 46% 33 1 22 - 8 -

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด 91% 14 - 13 - - -

รวม   656 10 728 8 609 7

รวมทั้งสิ้น   6,371 100 8,408 100 7,988 100

*รายได้จากทั้ง 14 บริษัท เป็นส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจากการลงทุน

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

 บริษัทฯ มีรายได้หลักจาก 2 ผลิตภัณฑ์ คือ 

1. ธุรกิจพัฒนาที่ดินนิคมอุตสาหกรรม

 2. ธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสาธารณูปโภค

1. ธุรกิจพัฒนาที่ดินนิคมอุตสาหกรรม

1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน) 

ในปัจจบุนั บรษัิทด�าเนินการพฒันาโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครร่วมกบัการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. มทีีต้ั่ง

โครงการอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม. 57 อ�าเภอเมือง และอ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

  บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม โดยจัดพื้นที่ตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 4 เขต คือ 

1. พื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) หมายถึง เขตพื้นที่ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการประกอบอุตสาหกรรม 

และกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม

2. พื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone) หมายถึง เขตพื้นที่ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ

กิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของท่ีน�าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

3. พื้นที่เขตพาณิชยกรรม (Commercial Zone) หมายถึง เขตพื้นที่ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ประกอบกิจการพาณิชยกรรม เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ โรงพยาบาล สถานีบริการน�้ามัน และสถานศึกษา เป็นต้น

4. พืน้ท่ีส่วนกลางและระบบสาธารณปูโภค หมายถงึ เขตพืน้ทีท่ีก่�าหนดไว้ส�าหรบัการก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค รวมท้ังพืน้ท่ี

ส่วนกลาง เช่น ถนน โรงผลิตน�้าประปา โรงบ�าบัดน�้าเสีย โรงก�าจัดขยะ อ่างเก็บน�้า สวนหย่อม และทะเลสาบ ฯลฯ

 ขณะนี้แบ่งโครงการออกตามระยะเวลาการพัฒนาได้ดังนี้ :-

 โครงการระยะที่ 1-10 

 โครงการพัฒนาในอนาคต
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ตารางแสดงรายละเอียดความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	ของ	บมจ.	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	

โครงการ เนื้อที่ (ไร่)
มูลค่าโครงการ  

(ล้านบาท)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ความคืบหน้าของโครงการ  
(ณ 31 ธ.ค. 2858)

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,963.31 20,743.17 ผู้ลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ 63-99%

ที่ดินรอการพัฒนา 4,173.24 29,212.68 ผู้ลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ 0%

รวม 7,136.55 49,955.85

บัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ได้รับสิทธิและประโยชน์ในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 ในประเภท 7.8 กิจการพัฒนาพื้นที่ส�าหรับกิจการอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1983(2)/2554

วันที่อนุมัติ : 28 มิถุนายน 2554 วันที่บัตรส่งเสริม : 11 สิงหาคม 2554

ระยะเวลาของสิทธิ: พฤศจิกายน 2554 - พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษ ี: 7 ปี

สรุปสาระส�าคัญ	

สิทธิ	และประโยชน์

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ มูลค่าไม่เกิน 668.00 ล้านบาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยน

ตามจ�านวนเงนิลงทนุโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทนุหมนุเวยีนทีแ่ท้จรงิในวนัเปิดด�าเนนิการตามโครงการที่

ได้รับการส่งเสริมมีก�าหนด 7 ปีนับจากวันที่เริ่มมีรายได้

2. ไม่ต้องน�าเงินปันผลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

3. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

สรุปสาระส�าคัญ

เงื่อนไข

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 1,067 ล้านบาท

2. ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

3. มพ้ืีนท่ีเขตอตุสาหกรรม 800 ไร่ ขนาดต้องไม่ต�า่กว่า 500 ไร่และมท่ีีดินท่ีใช้เป็นเขตท่ีต้ังโรงงานไม่ต�า่กว่า

ร้อยละ 60 และไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1711(2)/2555

วันที่อนุมัติ	:	30 เมษายน 2555 วันที่บัตรส่งเสริม : 12 มิถุนายน 2555

ระยะเวลาของสิทธิ: เมษายน 2555 - เมษายน 2562 ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษ ี: 7 ปี

สรุปสาระส�าคัญ	

สิทธิ	และประโยชน์

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ มูลค่าไม่เกิน 184.14 ล้านบาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยน

ตามจ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนท่ีแท้จริงในวันเปิดด�าเนินการตามโครงการ 

ที่ได้รับการส่งเสริมมีก�าหนด 7 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้

2. ไม่ต้องน�าเงินปันผลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

3. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

สรุปสาระส�าคัญ

เงื่อนไข

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 1,067 ล้านบาท

2. ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

3. มพ้ืีนท่ีเขตอตุสาหกรรม 600 ไร่ ขนาดต้องไม่ต�า่กว่า 500 ไร่ และมท่ีีดินท่ีใช้เป็นเขตท่ีต้ังโรงงานไม่ต�า่กว่า

ร้อยละ 60 และไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด
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บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2708(2)/2555

วันที่อนุมัติ : 24 กันยายน 2555 วันที่บัตรส่งเสริม : 15 พฤศจิกายน 2555

ระยะเวลาของสิทธิ: ธันวาคม 2555 - ธันวาคม 2562 ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษ ี: 7 ปี

สรุปสาระส�าคัญ	

สิทธิ	และประโยชน์

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ มูลค่าไม่เกิน 199.98 ล้านบาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยน

ตามจ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนท่ีแท้จริงในวันเปิดด�าเนินการตามโครงการ 

ที่ได้รับการส่งเสริมมีก�าหนด 7 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้

2. ไม่ต้องน�าเงินปันผลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

3. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

สรุปสาระส�าคัญ

เงื่อนไข

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 1,067 ล้านบาท

2. ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

3. มีพ้ืนทีเ่ขตอตุสาหกรรม 800 ไร่ ขนาดต้องไม่ต�า่กว่า 500 ไร่ และมท่ีีดนิท่ีใช้เป็นเขตท่ีตัง้โรงงานไม่ต�า่กว่า

ร้อยละ 60 และไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด

บริษัท	อมตะ	ซิตี้	จ�ากัด

บรษัิท อมตะ ซติี ้จ�ากดั ด�าเนินธุรกจิด้านการลงทนุ และพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการนคิมอุตสาหกรรม โดยใช้ชือ่

โครงการว่านิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ซึ่งแบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตปลอดอากรในจังหวัดระยอง และเขตพาณิชยกรรม

และเขตทีอ่ยูอ่าศยัในจงัหวดัชลบรุ ีบรษิทัฯ มีนโยบายทีจ่ะพฒันาทีดิ่นพร้อมระบบสาธารณปูโภคทีจ่�าเป็น และให้ความส�าคญัต่อการใช้

พื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาให้คุ้มทุนและมีประสิทธิภาพ โครงการตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 94 ถนนฉะเชิงเทรา-ระยอง (ทางหลวง

หมายเลข 331) ต�าบลบ่อวิน อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ตารางแสดงรายละเอียดความคืบหน้า	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	ของบริษัท	อมตะ	ซิตี้	จ�ากัด

โครงการ เนื้อที่ (ไร่)
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
Target customers

ความคืบหน้าของโครงการ 
(ณ 31 ธ.ค. 2558) 

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,439.25 3,454.20 ผู้ลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ 65 - 98 %

ที่ดินรอการพัฒนา 1,487.48 3,569.95 ผู้ลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ 0 %

รวม 2,926.73 7,024.15
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บัตรส่งเสริมการลงทุน

บรษิทั อมตะ ซต้ีิ จ�ากดั ได้รับการส่งเสริมการลงทนุจากส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ 

พ.ศ. 2520 ในประเภท 7.8 กิจการพัฒนาพื้นที่ส�าหรับกิจการอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1082(2)/2551

วันที่อนุมัติ : 12 ธันวาคม 2550 วันที่บัตรส่งเสริม: 31 มกราคม 2551

ระยะเวลาของสิทธิ: ตุลาคม 2552 - ตุลาคม 2560 ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษ ี: 8 ปี

สรุปสาระส�าคัญ

สิทธิ	และประโยชน์

1. ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธิ มลูค่าไม่เกนิ 300.80ล้านบาททัง้นีจ้ะปรับเปลีย่นตาม

จ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดด�าเนินการตามโครงการที่ได้รับ

การส่งเสริมมีก�าหนด 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับอนุญาตให้น�าผล

ขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับ

ยกเว้นภาษเีงนิได้นติิบุคคลมีก�าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีพ้นก�าหนดเวลาน้ัน โดยจะเลอืกหักจาก

ก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

2. ไม่ต้องน�าเงินปันผลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

3. ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ

อัตราปกติที่ก�าหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�าหนดระยะเวลา

สรุปสาระส�าคัญ

เงื่อนไข

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 450 ล้านบาท โดยจะต้องช�าระเต็มมูลค่าก่อนวันเปิดด�าเนินการ

2. ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

3. มีพื้นที่เขตอุตสาหกรรมประมาณ 885ไร่ ขนาดต้องไม่ต�่ากว่า 500 ไร่ และพื้นที่ที่ตั้งโรงงานต้องไม่ต�่า

กว่าร้อยละ 60 และไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1428(2)/2552

วันที่อนุมัติ : 28 เมษายน 2552 วันที่บัตรส่งเสริม: 2 มิถุนายน 2552

ระยะเวลาของสิทธิ: ตุลาคม 2553 - กันยายน 2561 ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษ ี: 8 ปี

สรุปสาระส�าคัญ

สิทธิ	และประโยชน์

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ มูลค่าไม่เกิน 283 ล้านบาททั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตาม

จ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดด�าเนินการตามโครงการที่ได้รับ

การส่งเสริมมีก�าหนด 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับอนุญาตให้น�า 

ผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาน้ันไปหักออกจากก�าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาท่ี 

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่พ้นก�าหนดเวลานั้น โดยจะเลือก

หักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

2. ไม่ต้องน�าเงินปันผลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

3. ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50  

ของอัตราปกติที่ก�าหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�าหนดระยะเวลา

สรุปสาระส�าคัญ

เงื่อนไข

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 450 ล้านบาท โดยจะต้องช�าระเต็มมูลค่าก่อนวันเปิดด�าเนินการ

2. ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

3. มีพื้นที่เขตอุตสาหกรรมประมาณ 1,345ไร่ โดยมีที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ

ไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด
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บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1169(2)/2555

วันที่อนุมัติ : 20 ธันวาคม 2554 วันที่บัตรส่งเสริม: 15 กุมภาพันธ์ 2555

ระยะเวลาของสิทธิ: ธันวาคม 2554 - ธันวาคม 2562 ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษ ี: 8 ปี

สรุปสาระส�าคัญ

สิทธิ	และประโยชน์

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ มูลค่าไม่เกิน 561 ล้านบาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตาม

จ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดด�าเนินการตามโครงการที่ได้รับ

การส่งเสริมมีก�าหนด 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับอนุญาตให้น�า 

ผลขาดทุนประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก�าไรสทุธท่ีิเกดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาที่ได้รบั

ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลมกี�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วันท่ีพ้นก�าหนดเวลานัน้ โดยจะเลอืกหกัจาก

ก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

2. ไม่ต้องน�าเงินปันผลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

3. ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50  

ของอัตราปกติที่ก�าหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�าหนดระยะเวลา

สรุปสาระส�าคัญ

เงื่อนไข

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 450 ล้านบาท โดยจะต้องช�าระเต็มมูลค่าก่อนวันเปิดด�าเนินการ

2. ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

3. มีพื้นที่เขตอุตสาหกรรมประมาณ 1,450 ไร่ โดยมีที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ

ไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1710(2)/2555

วันที่อนุมัติ : 24 เมษายน 2555 วันที่บัตรส่งเสริม: 12 มิถุนายน 2555

ระยะเวลาของสิทธิ: มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2563 ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษ ี: 8 ปี

สรุปสาระส�าคัญ

สิทธิ	และประโยชน์

1. ได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธ ิมลูค่าไม่เกนิ 455.47 ล้านบาททัง้นีจ้ะปรบัเปลีย่นตาม

จ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดด�าเนินการตามโครงการที่ได้รับ

การส่งเสริมมีก�าหนด 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับอนุญาตให้น�า 

ผลขาดทุนประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก�าไรสทุธท่ีิเกดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาที่ได้รบั

ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลมกี�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วันท่ีพ้นก�าหนดเวลานัน้ โดยจะเลอืกหกัจาก

ก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

2. ไม่ต้องน�าเงินปันผลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

3. ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50  

ของอัตราปกติที่ก�าหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�าหนดระยะเวลา

สรุปสาระส�าคัญ

เงื่อนไข

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 450 ล้านบาท โดยจะต้องช�าระเต็มมูลค่าก่อนวันเปิดด�าเนินการ

2. ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

3. มีพื้นที่เขตอุตสาหกรรมประมาณ 970 ไร่ โดยมีที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ

ไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด
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บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2249(2)/2556

วันที่อนุมัติ : 16 กรกฎาคม 2556 วันที่บัตรส่งเสริม: 11 กันยายน 2556

ระยะเวลาของสิทธิ: พฤศจิกายน 2556 - พฤศจิกายน 2564 ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษ ี: 8 ปี

สรุปสาระส�าคัญ	

สิทธิ	และประโยชน์

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ มูลค่าไม่เกิน 457 ล้านบาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตาม

จ�านวนเงนิลงทนุโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทนุหมนุเวยีนทีแ่ท้จรงิในวันเปิดด�าเนนิการตามโครงการที่ได้รบั

การส่งเสริมมีก�าหนด 8 ปี นับจากวันท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับอนุญาตให้น�า 

ผลขาดทนุประจ�าปีทีเ่กดิข้ึนในระหว่างเวลานัน้ไปหักออกจากก�าไรสทุธท่ีิเกดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาท่ีได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันท่ีพ้นก�าหนดเวลานั้น โดยจะเลือก 

หักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

2. ไม่ต้องน�าเงินปันผลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

3. ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50  

ของอัตราปกติที่ก�าหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�าหนดระยะเวลา

สรุปสาระส�าคัญ

เงื่อนไข

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 450 ล้านบาท โดยจะต้องช�าระเต็มมูลค่าก่อนวันเปิดด�าเนินการ

2. ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

3. มพ้ืีนทีเ่ขตอตุสาหกรรมประมาณ 1,380 ไร่ โดยมทีีด่นิทีเ่ป็นทีต่ัง้โรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ

ไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่1968(2)/2557

วันที่อนุมัติ : 15 กรกฎาคม 2557 วันที่บัตรส่งเสริม: 15 สิงหาคม 2557

ระยะเวลาของสิทธิ: กันยายน 2557 - กันยายน 2565 ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษ ี: 8 ปี

สรุปสาระส�าคัญ	

สิทธิ	และประโยชน์

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ มูลค่าไม่เกิน 720.80 ล้านบาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยน

ตามจ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนท่ีแท้จริงในวันเปิดด�าเนินการตามโครงการที่

ได้รับการส่งเสริมมีก�าหนด 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับอนุญาตให้

น�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา 

ที่ได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลมกี�าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีพ้นก�าหนดเวลานัน้ โดยจะเลอืก

หักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

2. ไม่ต้องน�าเงินปันผลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

3. ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ

อัตราปกติที่ก�าหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�าหนดระยะเวลา

สรุปสาระส�าคัญ

เงื่อนไข

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 450 ล้านบาท โดยจะต้องช�าระเต็มมูลค่าก่อนวันเปิดด�าเนินการ

2. ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

3. มีพื้นที่เขตอุตสาหกรรมประมาณ 1,963ไร่ โดยมีที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ

ไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด
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บริษัท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง	(ไทย-จีน)	จ�ากัด

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

มุง่เน้นการพฒันาพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมเพือ่ขายให้แก่นกัลงทนุจากจนีแผ่นดนิใหญ่ โดยใช้ชือ่โครงการว่า เขตอตุสาหกรรมระยองไทย-จนี 

โครงการตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง ต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ตารางแสดงรายละเอียดความคืบหน้าเขตอุตสาหกรรมระยอง	(ไทย-จีน)	 

ของบริษัท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง	(ไทย-จีน)	จ�ากัด

โครงการ เนื้อที่ (ไร่)
มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
Target customers

ความคืบหน้าของโครงการ 
(ณ 31 ธ.ค. 2558) 

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 97.04 268.75 ลูกค้าจากจีนแผ่นดินใหญ่ 100%

ที่ดินพร้อมโรงงานให้เช่า 31.90 298.70 ลูกค้าจากจีนแผ่นดินใหญ่ 100%

รวม 128.94 567.45

1.2 การตลาดและการแข่งขัน

กลุ่มลูกค้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และอมตะซิตี้ จะเป็นบริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง และอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดย่อมซึ่งส่วนมากเป็นบริษัทข้ามชาติ และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจัดการด้านการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี 

นกัลงทนุจากประเทศญ่ีปุ่น ถอืเป็นกลุม่นักลงทนุส่วนมากในนคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร และอมตะซต้ีิ โดยมปีระมาณ 52% ของทัง้สอง

นิคม แยกเป็นอมตะนคร 67.5% และอมตะซิตี้ 36.5% ตามล�าดับ

ในปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่นเดียวกับที่ผ่านมาทุกปี เช่น การร่วมเดินทางกับหน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และผลิตภัณฑ์บริษัท หรือการท�า Road Show เป็นต้น

การแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรม จะใช้ข้อได้เปรียบเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจาก BOI ตามท�าเลที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 

ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจัดเป็นผู้น�าทางการตลาดใน BOI Zone 2 และถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมด�าเนินการกับการนิคม

อุตสาหกรรม พร้อมกันนี้อมตะยังมีข้อได้เปรียบที่ส�าคัญอยู่หลายประการ เช่น

 ท�าเลท่ีตัง้โครงการสาธารณปูโภคและความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานคมนาคม ท�าเลทีต่ัง้ของนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร

มีศักยภาพในการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพฯ เป็นเมืองใหญ่ ศูนย์กลางของ 

ภาคตะวันออก, เป็นศูนย์กลางของการแพทย์ท่ีมโีรงพยาบาลทันสมยัหลายแห่ง, เป็นศนูย์กลางการศกึษา ซ่ึงมท้ัีงมหาวทิยาลยั

ที่เป็นของรัฐและเอกชน มีวิทยาลัยอาชีวะเทคนิคกว่า 15 แห่ง สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และยังเป็นศูนย์กลาง

ทางการเงินและเศรษฐกิจ 

 นอกจากนี้ ยังมีการขยายตัวของการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในภูมิภาคมากขึ้น เช่น 

ความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางขนส่ง ทั้งทางบก ทางอากาศ หรือทางน�้า

 ความพร้อมในด้านโครงสร้างพืน้ฐานท้ังระบบ มรีะบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการในนคิมอตุสาหกรรมครบวงจรอย่างมี

คุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งค�านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์

เพียบพร้อมทั้งเรื่องการท�างาน การอยู่อาศัย หรือการสันทนาการ เช่น การร่วมทุนจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

อมตะ-เอก็โก เพาเวอร์ จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้, การมอบท่ีดินให้สถานศึกษา จดัต้ังสมาคม Y.W.C.A. เพือ่เปิดรับเลีย้งเดก็อ่อน, 

โรงเรียนอนุบาล-ประถม และศูนย์บริการด้านกีฬา, สถาบันไทย-เยอรมัน สถานฝึกอบรมภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้  

ยังมีธนาคารกสิกรไทย, สถานีบริการน�้ามัน, สวนพักผ่อนหย่อนใจ, ร้านอาหาร ,อมตะแมนชั่น, สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ,  

ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล เป็นต้น
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว ปัจจัยหลักที่ท�าให้นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และอมตะซิตี้ มีชื่อเสียง และเป็นนิคมอุตสาหกรรมชั้นน�า

ของประเทศน้ัน คอื การให้บริการทีค่รบวงจร (One Stop Service) เนือ่งจากบรษัิทฯ มกีารจดัตัง้ และร่วมด�าเนนิการธรุกิจท่ีมคีวามสมัพนัธ์

ในการด�าเนินกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เช่น การจัดหาบุคลากรที่ดูแลเรื่องความสะอาด, ปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

โดยบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด, การให้บริการเรื่องการจัดหาแหล่งน�้า และบ�าบัดน�้าเสีย โดยบริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด 

หรือการจัดตั้งโรงพยาบาลวิภาราม สาขาอมตะนคร เพื่อให้บริการกับพนักงานในโรงงาน และชุมชนรอบนิคมฯ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น

เรามบีรกิารหลงัการขายทีด่�าเนนิการโดยพนกังานท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ และพร้อมให้บรกิาร ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการท�า Work Permit, 

วีซ่าส�าหรับพนักงานต่างชาติ, การติดต่อขอสิทธิ์ หรือเอกสารกับการนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งการอ�านวยความสะดวกในการติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ในปี 2558 การขายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัว เน่ืองจากปัญหาการถดถอยของเศรษฐกิจโลกท้ังน้ี ในระยะยาวเมื่อภาวะ

เศรษฐกจิโลกดขีึน้ ประเทศไทยยงัคงมศีกัยภาพในการเป็นฐานการผลติท่ีนกัลงทุนยงัให้ความส�าคญั ด้วยความพร้อมในด้านโครงสร้าง

พื้นฐานของประเทศ ประกอบกับการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีจะมีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนในไทย  

โดยแนวโน้มการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาจกระจายตัวไปยังภูมิภาคอื่นมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยจะเผชิญกับปัญหาการเมืองภายในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ 

ในส่วนของยอดขายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งที่ยังชะลอตัว แต่ในส่วนของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆ ยังคงเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง โดยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใหม่ที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมการค้าและการลงทุนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

ด้วยแรงหนุนจากความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก ท้ังในด้านของการลดภาษีสินค้าน�าเข้าและ 

สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ยังเป็นแรงจูงใจให ้

นักลงทุนต่างชาติที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนสนใจเข้ามาลงทุนในไทย

ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งของประเทศไทยในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ คือ ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศท่ีเปรียบเสมือน

ศนูย์กลางของภมูภิาคอนิโดจีน และด้วยการพัฒนาโครงข่ายถนนเชือ่มโยงระหว่างไทยและประเทศเพือ่นบ้าน ทีช่่วยสนบัสนนุกจิกรรม

การค้าระหว่างประเทศให้มคีวามคล่องตวัขึน้ความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการปรับเปลีย่นนโยบายการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 

สนับสนุนการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางและภาคตะวันออก

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทย ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การลงทุนพัฒนานิคม

อตุสาหกรรมจะยังคงอยู่ในพืน้ทีภ่าคกลางและภาคตะวนัออกเป็นหลกั นอกจากนี ้ยงัมปีระเดน็การปรบัเปลีย่นนโยบายการส่งเสรมิการลงทุน

ของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ หรือ BOI โดยปรบัเปล่ียนจากการส่งเสรมิการลงทุนตามการแบ่งเขตพืน้ท่ี เป็นการส่งเสรมิ

การให้สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-Based Incentives) กับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-

Based Incentives) โดยเน้นการส่งเสริมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

กลุม่อตุสาหกรรมการแพทย์และเครือ่งมอืวิทยาศาสตร์ กลุม่พลงังานทดแทนและบรกิารด้านสิง่แวดล้อม กลุม่เทคโนโลยพีืน้ฐานขัน้สงู 

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์การขนส่ง และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนกิส์ เป็นต้น ซ่ึงการปรับเปลีย่นนโยบายการส่งสรมิการลงทุนท�าให้ไม่เกดิความแตกต่างในด้านสทิธปิระโยชน์เรือ่งพืน้ท่ี นยัหนึง่

เป็นเหตุผลที่ลดความน่าสนใจในการที่จะขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคอื่น เนื่องจากเมื่อพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม

การลงทุนตามนโยบายใหม่นี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลาง เช่น อุตสาหกรรม

ยานยนต์และอุปกรณ์การขนส่ง และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งนักลงทุนน่าที่จะยังลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว

เพื่อความสะดวกในด้านของห่วงโซ่อุปทาน และการขนส่งสินค้า” 

“ที่มาของข้อมูล”: บางส่วนจาก http://thaibanker.com/index.php/business/104-management/economics/808-kasikorn-economic-industrial-estate

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และอมตะซิตี้ ยังถือว่ามีความได้เปรียบในเรื่องพื้นที่ที่ตั้งของนิคมฯ ตามเหตุผลเรื่องความสะดวกในด้าน

ของห่วงโซ่อุปทาน และการขนส่งสินค้าที่กล่าวมาข้างต้น 

ส�าหรับคู่แขงของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและอมตะ ซิต้ี จะเป็นนิคมท่ีร่วมด�าเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ในแถบอสีเทร์ินซบีอร์ด แต่ทัง้อมตะนครและอมตะ ซิตี ้ยงัคงเป็นนคิมท่ีได้เปรยีบคูแ่ข่ง เนือ่งจากมที�าเลท่ีตัง้ท่ีใกล้กรงุเทพฯ และสนามบนิ 

อีกท้ังเป็นนิคมท่ีมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากนักลงจากนานาชาติ มีขนาดพื้นที่ที่ร่วมด�าเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 35,824 ไร่ มีนักลงทุนจ�านวน 961ราย จึงท�าให้อมตะนครและอมตะ ซิตี้ เป็นนิคมที่เป็นที่ต้องการ
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ของนักลงทุนเก่าที่มีฐานเดิมและนักลงทุนใหม่ที่เป็น supplier ให้กับบริษัทที่อยู่ในนิคมอมตะทั้งสองแห่ง

1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมโดยพิจารณาเลือกท�าเลท่ีตั้งและศักยภาพของท่ีดินท่ีเหมาะสม และสร้างสาธารณูปโภคที่มี

คุณภาพและเพียงพอกับลูกค้าซึ่งจะไปสร้างโรงงานในนิคมฯ ในปี 2558 บริษัทได้ซื้อที่ดินดิบในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 571.13 ไร่ 

1.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบพื้นที่โครงการให้กับลูกค้าเป็นจ�านวนเงิน 74.86 ล้านบาท

2. ธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสาธารณูปโภค 
บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ 3 ประเภท คือ

1. ขายน�้าดิบ (Raw Water Supply)

2. ขายน�้าประปา (Treated Water Supply)

3. บริการบ�าบัดน�้าเสีย (Waste Water Treatment)

ซึง่การให้บรกิารทัง้ 3 ประเภทน้ัน เป็นการให้บริการภายในนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร (ชลบรุ)ี และนคิมอตุสาหกรรมอมตะซต้ีิ (ระยอง) 

โดยรายได้หลักคือ

การให้บริการน�้าประปา มีสัดส่วน 59% ของรายได้รวม 

การให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย มีสัดส่วน 22% 

บริการน�้าดิบ มีสัดส่วน 15%

และรายได้อื่นๆ มีสัดส่วน 4%

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสาธารณูปโภค	(ผลิตน�้าประปาและหรือน�้าเพื่ออุตสาหกรรมและบ�าบัดน�้าเสีย)

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บรษิทัฯ ด�าเนนิการจดัหาแหล่งน�า้ดบิ ก่อสร้างระบบผลติน�า้ประปา ก่อสร้างระบบบ�าบดัน�า้เสยี และควบคมุระบบ ดงักล่าว ตามข้อก�าหนด

ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีรายได้จากการจัดขายน�้าดิบ ขายน�้าประปา การให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย จากโรงงาน 

และผู้ประกอบการทุกประเภท ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน�้าประปา และหรือ 

น�้าเพื่ออุตสาหกรรม และบ�าบัดน�้าเสีย ซึ่งค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบัน 

TUV Rheinland Group โดยร่วมด�าเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 จาก  

nqa.global assurance โดยได้รับรองในส่วนระบบผลิตน�้าประปาและบ�าบัดน�้าเสียแห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บรษิทั อมตะ วอเตอร์ จ�ากดั ปัจจบัุน บริษัทฯ เป็นผูผ้ลติน�า้ประปาและหรอืน�า้เพือ่อุตสาหกรรม และบ�าบดัน�า้เสีย มท่ีีตัง้ส�านักงานอยูท่ี่ 

อาคารอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 700/2 หมู่ 1 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

บัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จ�านวน 1 บัตร ดังนี้

1.	 เลขท่ี	1796(2)/2547 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  

พ.ศ. 2520 ในกิจการ ผลิตน�้าประปาและหรือน�้าเพื่ออุตสาหกรรมและบริการบ�าบัดน�้าเสียจากอุตสาหกรรม ประเภท 7.1 กิจการ

สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน และประเภท 7.16 กิจการบริการบ�าบัดน�้าเสีย ก�าจัดหรือขนถ่ายขยะ กากอุตสาหกรรมหรือ 

สารเคมีที่เป็นพิษ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2547 โดยได้รับสิทธิประโยชน์และมีเงื่อนไขดังนี้
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



 ได้รบัการยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคลส�าหรับก�าไรสทุธท่ีิได้จากการประกอบกจิการท่ีได้รับการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 100 

ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�าหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้ สิ้นสุดวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2555 กรณีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถน�าผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นไป 

หักออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วัน

พ้นก�าหนด โดยหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

 ไม่ต้องน�าเงนิปันผลไปรวมค�านวณเพ่ือเสียภาษเีงนิได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รบัการส่งเสริม สิน้สดุวนัที ่11 พฤศจกิายน 2555

 ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีก�าหนด  

5 ปี สิ้นสุดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

 ได้รบัอนญุาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี สิน้สดุ 11 พฤศจกิายน 

2557

 ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจาก

การหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

 ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

 ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาท 

 ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

 ต้องด�าเนินการให้บริการน�้าประปาและหรือน�้าเพื่ออุตสาหกรรม และบ�าบัดน�้าเสีย โดยผลิตน�้าประปาและหรือน�้าเพื่อ

อุตสาหกรรม 7.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และบ�าบัดน�้าเสีย 7.0 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน

และทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท และการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีมูลค่าไม่เกิน 55,329,120 บาท

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีจ�านวนลูกค้าและอัตราการให้บริการที่สูงขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และจ�านวนบริษัทอุตสาหกรรมท่ี 

เข้ามาประกอบธุรกิจภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีน้ันมีจ�านวนมากขึ้น โดยคู่แข่งขันทางธุรกิจ

ของบริษัทมีเพียงผู้ส่งน�้าเอกชนท้องถิ่นรายย่อย แต่เนื่องจากบริษัทมีข้อได้เปรียบทางธุรกิจ กล่าวคือ 

 เป็นบริษัทเดียวที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตน�้าประปาและหรือน�้าเพื่ออุตสาหกรรม และบ�าบัดน�้าเสีย ภายในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

 คุณภาพ และ มาตรฐานของสินค้า

 ต้นทุนสินค้าต�่ากว่า เนื่องจากการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economy of scale)

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บรษิทัมนีโยบายในการด�าเนนิธุรกจิซ่ึงค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของลกูค้า โดยท�าการจดัหาบรกิารให้เพยีงพอแก่ความต้องการของลกูค้า 

และมีคุณภาพสูงสุด ซึ่งค�านึงถึงการน�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการรักษาต้นน�้าแหล่งน�้า และการด�าเนินชีวิต

ของชุมชนโดยรอบ

 การประกอบธุรกิจ	ณ	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

 2.3.1 แหล่งวัตถุดิบ (Water Resources)

 เขื่อนสียัด 5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

 บ่ออมตะ 16.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

 บ่ออื่นๆ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

 Water Reclamation 6.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
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 2.3.2 กำรผลิต

 โรงผลิตน�้าประปาหมายเลข 1 ก�าลังการผลิต 32,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 โรงผลิตน�้าประปาหมายเลข 2 ก�าลังการผลิต 21,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 โรงผลิตน�้าประปาหมายเลข 3 ก�าลังการผลิต 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 โรงบ�าบัดน�้าเสียหมายเลข 1 ก�าลังการผลิต 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 โรงบ�าบัดน�้าเสียหมายเลข 2 ก�าลังการผลิต 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 โรงบ�าบัดน�้าเสียหมายเลข 3 ก�าลังการผลิต 4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

 โรงบ�าบัดน�้าเสียหมายเลข 4 ก�าลังการผลิต 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

 การประกอบธุรกิจ	ณ	นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

 2.3.3 แหล่งวัตถุดิบ (Water Resources) 

 อ่างเก็บน�้าอมตะซิตี้ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

 แหล่งน�้าธรรมชาติ 8.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

 บ่ออื่นๆ 11 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

 Water Reclamation 2.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

 2.3.4 กำรผลิต

 โรงผลิตน�้าประปาหมายเลข 1/1 ก�าลังการผลิต 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 โรงผลิตน�้าประปาหมายเลข 1/2 ก�าลังการผลิต 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 โรงผลิตน�้าประปาหมายเลข 2 ก�าลังการผลิต 10,500  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 โรงบ�าบัดน�้าเสียหมายเลข 1 ก�าลังการผลิต 13,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 โรงบ�าบัดน�้าเสียหมายเลข 2 ก�าลังการผลิต 9,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 โรงบ�าบัดน�้าเสียหมายเลข 4 ก�าลังการผลิต 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



ปัจจัย 
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ท�าหน้าที่ระบุความเสี่ยง พัฒนาแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks)

1. ปัจจัยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ และปัจจัยมหภาคอื่นๆ

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน สถานการณ์เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มท่ีของญี่ปุ่น และการใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวของ

สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังประเทศเกิดใหม่และประเทศก�าลังพัฒนาซึ่งรวมถึงประเทศไทยลดลง ความไม่

แน่นอนทางการเมอืงยงัคงส่งผลต่อการลงทนุของภาคเอกชนและความเชือ่มัน่ในการลงทุนในประเทศ ความไม่สงบทางการเมอืงท่ีเกดิ

ขึ้นบ่อยครั้งอาจท�าให้ประเทศไทยขาดความสามารถในการแข่งขันและความน่าสนใจในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต 

ทั้งนี้บางธุรกิจอาจพิจารณาย้าย ขยาย หรือตั้งฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดความเสี่ยงนี้ ผลของความตึงเครียดทางการ

เมืองประกอบกับหนี้สินภาคครัวเรือนที่มีในระดับสูงจ�ากัดการบริโภคของภาคเอกชน ประกอบกับการบริโภคในประเทศ การผลิต รวม

ถงึการส่งออกทีล่ดลงส่งผลเสยีต่อกจิกรรมการลงทนุ ซึง่ท�าให้มกีารลดการขยายการผลติของกลุม่ลกูค้าทีม่อียู่ในปัจจบุนัหรอืการเลือ่น

การตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นอกจากนีก้ารเปลีย่นแปลงในนโยบายของรฐับาลทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงนโยบายส่งเสรมิการลงทุน ซึง่ได้เปลีย่นเป็นการ

ให้สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ และมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ส�าหรับการส่งเสริมการลงทุนแบบคลัสเตอร์และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ส่งผลกระทบต่อสภาวะการลงทุน แม้ว่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนสุทธิจากต่างประเทศจะลดลงอย่างมากจากสถิติของ

ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ แต่กลบัมโีครงการท่ีได้รบัการอนมุตักิารส่งเสรมิการลงทุนเพิม่ขึน้ ท้ังนีแ้สดงถงึความพยายาม

ในการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการลงทุน

จากดัชนีชี้วัดความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 49 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย

ยงัมคีวามน่าสนใจในการลงทุน นอกจากน้ีผลจากแบบสอบถามประธานกรรมการบรหิารท่ัวโลกครัง้ท่ี 19 โดยบรษัิท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ 

คูเปอรส์ (PwC) ระบุว่าประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ตลาดที่น่าลงทุนในสายตาซีอีโออาเซียน ด้วยที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เหมาะสมแก่การเป็น

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค นอกจากนี้ ประเทศเวียดนามได้รับการจัดอันดับที่ 3 ท�าให้ทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามยังมี

ความน่าสนใจในการลงทุนจากต่างประเทศด้วยแรงงานและระบบโครงสร้างพื้นฐาน ผลดังกล่าวส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากฐาน

รายได้หลักส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการลงทุนจากต่างประเทศ 

บริษัทฯ ได้มีการวางแผนขยายการลงทนุทัง้ในประเทศไทยและในระดบัภูมภิาคเพือ่ขานรบัความต้องการท่ีเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะในประเทศ

เวยีดนามและประเทศเมยีนมาร์ การขยายตวัทางยุทธศาสตร์นีเ้ป็นไปตามแผนเส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิแนวตะวนัออก - ตะวนัตก และ

โครงการพัฒนาเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค รวมถงึการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยท�าให้เกดิการเคลือ่นย้ายสนิค้า บรกิาร แรงงาน

และเงินทุนอย่างเสรี สร้างความน่าสนใจที่จะดึงดูดแหล่งเงินทุนและการลงทุนจากต่างประเทศมายังภูมิภาคเพ่ิมขึ้น ซ่ึงการลงทุน 

ในต่างประเทศของบริษัทฯ ช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงและได้รับประโยชน์จากการเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

ในประเทศเวียดนามที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากข้อตกลงทางการค้าต่างๆ เช่น ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 

และ ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศเวียดนามกับสหภาพยุโรป
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นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะค่อยๆฟื้นตัวในปีพ.ศ. 2559 โดยจะขับเคลื่อนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 

การใช้จ่ายของภาครัฐ และการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึง่ท�าให้ประเทศไทยดงึความน่าสนใจในการลงทนุกลบัมา ดงันัน้การทีบ่รษิทัฯ 

ได้มีการลงทุนในจุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญทั้งในประเทศไทย และประเทศเวียดนามเพ่ือสนองความต้องการและเปิดโอกาสการลงทุน 

ตั้งฐานการผลิตในประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่ดี ท�าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงตลาดอาเซียนที่ก�าลังเติบโต และท�า

ให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้วางแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม ซึ่งการลงทุนดังกล่าวต้องอาศัยเงินลงทุนและ

ความทุม่เทในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ทัง้น้ีการขยายการลงทุนในต่างประเทศท�าให้บริษัทฯ ต้องเผชญิกบัความเสีย่งทางภูมริฐัศาสตร์ 

ทั้งความไม่แน่นอนทางการเมือง เศรษฐกิจระดับมหภาค กฏเกณฑ์ข้อบังคับ และความมั่นคง

ระหว่างปีพ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท Amata City Long Thanh Joint Stock Company เป็นจ�านวนเงิน 712 ล้านบาท และ

เพิ่มการถือครองหุ้นใน Amata Vietnam Joint Stock Company (อมตะ เวียดนาม) โดยการซื้อหุ้นเพิ่มเติมเป็นจ�านวนเงิน 361 ล้าน

บาท โดยใช้เงินทุนของบริษัทฯ และเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งระดับหนี้สินวัดโดยอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน 

ของบริษัทฯ อยู่ในระดับต�่าหรือ 0.25 เท่า ท�าให้บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการกู้ยืมเงินส�าหรับการลงทุนเพิ่มเติมได้

บริษัทฯ ได้ท�าการค้นคว้าวิจัย โดยวิเคราะห์และประเมินทั้งด้านการตลาด เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ก่อนตัดสนิใจลงทนุ บริษทัฯ ได้ตัง้คณะท�างาน ซ่ึงประกอบด้วยผูม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอตุสาหกรรมในประเทศและมคีวามเชีย่วชาญเกีย่วกบั 

การตลาด ข้อก�าหนดและกฎเกณฑ์ การแข่งขันในอตุสาหกรรม และการด�าเนินงานทางธรุกจิ ให้คอยตดิตามความเสีย่งทางภูมริฐัศาสตร์

เพือ่ร่วมมอืและรับความช่วยเหลอืจากทัง้รัฐบาลท้องถิน่และรฐับาลกลางของประเทศ นอกจากนี ้การลงทุนใหม่ต้องมอีตัราผลตอบแทน

ภายในจากการลงทนุสงูกว่าอตัราผลตอบแทนขัน้ต�า่ทีย่อมรบัได้เพือ่ตดัสนิใจลงทนุในโครงการ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้แต่งตัง้ทมีบรหิาร

เพื่อควบคุมและจัดการให้โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risks)

1. ความเสี่ยงของโครงการ

บรษิทัฯ ได้วางแผนการลงทนุในเมอืงลองถัน่ จังหวัดดองไน ประเทศเวยีดนามจากแผนการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงส่วนหนึง่

ของโครงการได้รับใบรับรองการลงทุนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 และโครงการส่วนที่เหลือคาดว่าจะได้รับในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งอยู่

ระหว่างการพจิารณาของรฐับาลท้องถิน่ ดงันัน้โครงการอาจมคีวามเสีย่งในความล่าช้าในการอนมุตั ินอกจากนีย้งัมกีารเวนคนืทีดิ่นทีม่ี

ความเสี่ยงด้านต้นทุนที่ไม่แน่นอน

หากโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนอาจท�าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ และแผนลงทุนได้รับผลกระทบ

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการจัดการโครงการและได้แต่งตั้งคณะท�างาน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารที่มีประสบการณ์

ในการติดตามความคบืหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกดิขึน้เพือ่ลดความเสีย่งในความล่าช้าหรอืแผนการเวนคนืท่ีดนิกระทบ

ต้นทุนของบริษัทฯ โดยคณะท�างานได้มีการจัดประชุมทุกสัปดาห์เพื่อรายงานผลความคืบหน้าของโครงการต่อผู้บริหาร

2. ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดินเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

การเพิ่มขึ้นจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินทั่วประเทศ ประกอบกับการแข่งขันที่สูงขึ้นในการสรรหาที่ดิน ท�าให้บริษัทฯ เผชิญความ

เสี่ยงในด้านราคาที่ดินที่สูงขึ้น ซึ่งท�าให้ต้นทุนการพัฒนาที่ดินสูงขึ้น กระทบต่ออัตราก�าไรของรายได้จากการขายที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีที่ดินระหว่างพัฒนาและรอการพัฒนามากกว่า 10,000 ไร่ ในประเทศไทย ซึ่งสามารถลด

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาในระยะสั้นและระยะกลางได้
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนล่วงหน้าในการสรรหาที่ดินและมีการทบทวนแผนการสรรหาที่ดินให้ตรงตามเป้าหมายการขยายตัว 

ของบริษัทฯ และมีการปรับราคาขายตามราคาตลาดที่สะท้อนถึงราคาต้นทุน ซึ่งท�าให้บริษัทฯ สามารถรักษาอัตราก�าไรของรายได้จาก

การขายที่ดินได้

3. ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มลูกค้ากระจุกตัวเฉพาะภาคส่วนธุรกิจ

จากฐานข้อมูลลูกค้าในประเทศไทย โรงงานจ�านวนมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นลูกค้าสัญชาติญี่ปุ่น และประมาณร้อยละ 30 อยู่ในกลุ่ม

อตุสาหกรรมยานยนต์ การหดตัวของเศรษฐกจิญ่ีปุ่นและยอดขายท่ีลดลงของกลุม่ยานยนต์อาจส่งผลให้การขยายการผลติหรอืการลงทนุ

เพิ่มจากต่างประเทศลดลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้การขายที่ดินและรายได้อื่นของบริษัทฯ

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ได้ประเมนิว่าผลกระทบอาจมไีม่มาก เน่ืองจากบรษิทัฯ ยงัมฐีานลกูค้าทีเ่ป็นสญัชาติอืน่และในกลุม่อตุสาหกรรม

อื่นที่ก�าลังขยายตัว ไม่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวที่ช้าลงของอุตสาหกรรมยานยนต์

ท�าเลของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ต้ังอยู่ใกล้กับโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

ซึ่งเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส�าคัญของเอเชีย ฐานลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ การอนุมัติ

โครงการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานระยะที่ 2 และแผนการขยายก�าลังการผลิตจึงส่งผลดีต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พยายาม

สร้างความสมดลุของรายได้จากการขายพ้ืนทีทั่ง้ในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม รวมถงึรายได้อืน่ เช่น รายได้จากค่าสาธารณปูโภค 

รายได้จากการให้เช่าพ้ืนที่โรงงาน และรายได้จากการบริการบ�ารงุรกัษา การเพิม่ขึน้ของรายได้ประจ�าท่ีเกดิขึน้อย่างสม�า่เสมอนอกเหนอื

จากการขายท่ีดินจะช่วยลดความผันผวนของรายได้จากการขายที่ดิน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และช่วยกระจายความเสี่ยงในเรื่องการ 

กระจุกตัวของฐานลูกค้าได้

4. ความเสี่ยงจากอุทกภัย

พื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทยได้รับผลจากอุทกภัยอย่างมากในปี พ.ศ. 2554 – 2555 และท�าเลท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 

อมตะนครอยู่ใกล้ทะเล โดยมีความสูงเหนือระดับน�้าทะเลปานกลางประมาณสองเมตร จึงมีความเสี่ยงด้านอุทกภัยเช่นกัน

อย่างไรกต็าม นคิมอตุสาหกรรมอมตะนครตัง้อยู่ใกล้แม่น�า้บางปะกง ซึง่ท�าหน้าท่ีเป็นคนักัน้ธรรมชาตป้ิองกันน�า้ท่ีไหลทะลกัจากกรงุเทพ 

ส่วนที่ต้ังของอมตะซิตี้อยู่ใกล้ท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง มีความสูงเหนือระดับน�้าทะเลปานกลางประมาณ 70 เมตร โดยท่ีต้ังของนิคม

อุตสาหกรรมทั้งสองแห่งของบริษัทฯ ไม่ใช่พื้นที่น�้าท่วมและไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2555

บรษิทัฯ ได้มีโครงการควบคมุอทุกภยัและพฒันาระบบการระบายน�า้ เพือ่ระบายน�า้ทีเ่กดิจากฝนตกหนกัให้ลงสูท่ะเลอย่างมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงทุนพัฒนาระบบสูบน�้าและคันก้ันน�้า โดยเสริมความสูงและสร้างใหม่เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดจากน�้าท่วมขัง 

นอกจากนีท้างบรษิทัฯ ได้จดัตัง้ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทางโทรศพัท์ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของแผนรบัมอืฉกุเฉนิโดยร่วมมอืกบั

บริษัทลูกค้าในการป้องกัน เพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินได้ทันเวลา

5. ความเสี่ยงจากภัยแล้ง

ปรากฎการณ์เอลนีโญได้ท�าให้ปริมาณน�้าฝนและน�้าในอ่างเก็บน�้าลดลง ซึ่งอาจท�าให้ปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของ 

กลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะมีอ่างเก็บน�้าตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่ง สามารถกักเก็บและจัดสรรน�้าแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งท�าให้ความ

เสี่ยงนี้ลดลง

นอกจากบริเวณใกล้เคียงจะมีแหล่งเก็บน�้าใหญ่หลายแห่ง บริษัทฯ ยังมีอ่างเก็บน�้าในโครงการซึ่งได้กักเก็บน�้าเต็มความจุในช่วงฤดูฝน 

ประมาณเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้มีปริมาณน�้าเพียงพอต่อความต้องการใช้น�้าที่เพิ่มขึ้น ด้วยปริมาณน�้าในปัจจุบัน 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าสามารถสนองต่อความต้องการการใช้น�้าได้ทั้งปีแม้ว่าจะมีปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังด�าเนินการ

ร่วมกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) เพื่อเตรียมแหล่งน�้าส�ารอง รวมถึงติดตามสถานการณ์

น�้า และให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
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6. ความเสี่ยงจากสารเคมีรั่วไหล อุบัติเหตุ และเพลิงไหม้

เนื่องจากในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งมีโรงงานมากกว่า 1,000 แห่ง อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสารเคมีรั่วไหล เพลิงไหม้ รวมถึงอุบัติเหตุ

ทางถนนสามารถเกิดขึ้นได้

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัอย่างยิง่ต่อความปลอดภยัของกลุม่ลกูค้าในนคิมอตุสาหกรรม ผลกระทบจากอบุตัเิหตอุาจส่งผลอย่างกว้างขวาง 

ดังเช่น กรณีเหตุการณ์ที่มาบตาพุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงและชุมชนโดยรอบ ซึ่งผลกระทบเหล่านี้อาจส่งผลต่อความ 

เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักลงทุน หรือในกรณีร้ายแรงอาจท�าให้บริษัทฯ เข้ากระบวนการทางกฎหมาย

บรษิทัในเครอืของอมตะ ท�าหน้าทีด่แูลความปลอดภยัครอบคลมุทกุพืน้ที่ในนคิมอตุสาหกรรม มรีะบบตรวจการเข้าออกทีป่ระตทูางเข้า

หลัก มีสายตรวจคอยลาดตระเวนทั่วนิคม มีจุดตรวจของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ หน่วยป้องกันอัคคีภัยฉุกเฉิน รวมถึงหน่วยรับมือฉุกเฉิน  

24 ชั่วโมง เพ่ือสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และมีการควบคุมการปฎิบัติตามกฎข้อบังคับด้าน 

ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้พนักงานดับเพลิงมีคุณสมบัติและทักษะเป็นอย่างดี รวมถึงรถดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆ ที่

พร้อมใช้งานเมื่อเผชิญเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน นอกจากน้ีทางบริษัทฯ ได้จัดต้ังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทาง

โทรศัพท์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือฉุกเฉินโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการป้องกัน และรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันเวลา 

ทั้งยังมีการจัดการอบรม ด้านความปลอดภัยเพื่อจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน และหลักสูตรอบรมการป้องกันและดับเพลิง ซึ่งได้รับการ

อนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีการจัดอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ความรู้และฝึกซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อม

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

1. ความเสี่ยงจากการหาแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช้เงินลงทุนสูงและทางบริษัทฯ ยังมีแผนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจ�าเป็นต้องจัดหาแหล่ง

เงินทุนที่เพียงพอในต้นทุนที่เหมาะสม ส�าหรับการลงทุนในการขยายธุรกิจและเพิ่มความคล่องตัวในการด�าเนินงาน

ความสามารถในการเพ่ิมทนุหรอืการเข้าถงึตลาดทนุเป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลต่อโครงการทีด่�าเนนิงานในปัจจบุนัและโครงการใน

อนาคต หากมีการจัดหาเงินทุนไม่เพียงพออาจส่งผลต่อระยะเวลาโครงการที่ก�าหนดหรือโอกาสที่ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพิ่ม

สูงขึ้น ซึ่งอาจท�าให้เกิดปัญหาสภาพคล่องและกระทบต่อผลตอบแทนและอัตราก�าไรของโครงการได้

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทุนอย่างรอบคอบโดยค�านึงถึงแหล่งเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯในปัจจุบัน เพื่อรักษาอัตราส่วน

ทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน หรืออัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะ

สม มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและเหมาะสมในการขยายธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวมีสัดส่วนเท่ากับ 

ร้อยละ 19 ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน มีค่าเท่ากับ 0.25 เท่า และมีเงินสดจ�านวน 3,152 

ล้านบาท บริษัทฯ ได้มีการติดตามฐานะทางการเงิน ระดับหน้ีสินในปัจจุบัน และจ�านวนเงินสดในมือ ว่าบริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอ

ส�าหรับการลงทุนในโครงการต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน

2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีการด�าเนินงานในประเทศเวียดนาม จึงท�าให้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเม่ือมีการลงทุนในบริษัทย่อย ในระหว่างปี 

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เป็นจ�านวนเงิน 361 ล้านบาท และลงทุนใน Amata City Long Thanh Joint Stock Company เป็นจ�านวนเงิน  

712 ล้านบาท

ผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการด�าเนินงานปกติอยู่ในระดับต�่า เนื่องจากธุรกรรมส่วนใหญ่อยู่ในสกุลเงินท้องถิ่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ
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บรษิทัฯ ใช้วธิกีารลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นโดยการบรหิารความเสีย่งแบบธรรมชาต ิโดยบรษิทัในเครอืแต่ละบริษัทจะกูเ้งนิใน

สกลุเงนิท้องถิน่จากธนาคารท้องถิน่ให้ตรงกับสกลุเงนิทีเ่ปน็รายได้และค่าใช้จ่าย เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารลงทนุในต่างประเทศ จงึมกีาร

ติดตามอัตราแลกเปลี่ยนและแนวโน้มเศรษฐกิจ เพื่อจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ทัน

ท่วงที นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพิจารณาเข้าท�าสัญญาทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ ตามความเหมาะสม 

โดยพิจารณาจากขนาดของผลกระทบของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง

3. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบทางลบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯ มหีนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้เป็นจ�านวนเงนิ 6,743 ล้านบาท ซึง่เป็นเงนิกู้ยมืจากธนาคารพาณชิย์

ประกอบด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งอัตราคงที่และอัตราลอยตัว

บรษิทัฯ ได้จดัการความเสีย่งด้านอตัราดอกเบ้ียโดยติดตามแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ สถานการณ์เศรษฐกจิระดบัมหภาค และนโยบาย

การเงินของประเทศและต่างประเทศ มีการจัดสรรเงินกู้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงประเภทของอัตราดอกเบี้ยทั้งอัตราดอกเบี้ย

คงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ให้สอดคล้องกับประเภทและลักษณะการลงทุน สภาวะตลาด และระดับต้นทุนรวมถึงความเสี่ยงที่รับได้

ของบริษัทฯ 

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ  
(Environmental, Legal and compliance risks)
การลงทุนของบริษัทฯ เพื่อขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอาจท�าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาจท�าให้มีการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีการปรับปรุงเพื่อให้ตรงตามข้อก�าหนดท่ีเข้มงวดด้าน 

สิง่แวดล้อม ดงันัน้โครงการอาจล่าช้ากว่าก�าหนดเมือ่ต้องมกีารท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม หรอืรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและผ่านการยอมรับของชุมชน จึงอาจส่งผล 

กระทบต่อระยะเวลาในการด�าเนินงานของโครงการและรายได้

นิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งในประเทศไทยของบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ 

ระบบ ISO 14001 และได้น�าหลักการมาประยุกต์ใช้กับนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามเช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกิจการภายในนิคมอุตสาหกรรมให้น้อยที่สุด บริษัทฯ ได้ริเริ่มและด�าเนินโครงการ 

การจัดการของเสียแบบบูรณาการ หรือการก�าจัดของเสียโดยไม่ปล่อยท้ังน�้าเสียและขยะอ่ืนๆออกสู่ภายนอก นอกจากน้ีบริษัทฯ ยัง 

ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อ

ให้มั่นใจว่ากิจการภายในนิคมอุตสาหกรรมนั้นจะส่งผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียงน้อยท่ีสุด และเป็นไปตามกฎหมายท่ี

ก�าหนดไว้
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Largest thai 
CongLomerate in 
the IndustrIal estate 
sector

Established in 1989 and listed on 
the the Thai Stock Exchange (SET) in 1997, 
Amata Corporation PCL is the largest listed 
Thai Conglomerate in the Industrial Estate 
sector of the exchange.



ข้อมูล 
ทั่วไป

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)
ประเภทของกิจการ : พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 6 มีนาคม 2532

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0107537002761

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ส�านักงานใหญ่ : 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 

โทรศัพท์ : (02) 792 0000

แฟกซ์ : (02) 318 1096

โฮมเพจ : www.amata.com 

อีเมล์ : viboon@amata.com

ผู้บริหาร : นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด)

ส�านักงานโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

700 หมู่ท่ี 1 ถนนบางนา-ตราด ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมืองชลบุรี  

จังหวัดชลบุรี 20000 

โทรศัพท์ : (038) 939 007

โทรสาร : (038) 939 000

อีเมล์ : tsutsui@amata.com

ผู้บริหาร : นายยาซูโอะ ซูซุย (ผู้จัดการการตลาด)

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอย่างน้อย 10%

1.	 บริษัท	อมตะ	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด

ประเภทของกิจการ : ขายและให้เช่าอพาร์ทเมนท์ขนาด 198 ห้อง ในนิคมฯ อมตะนคร

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 15 มิถุนายน 2533

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105533068758

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 68,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 300 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นโดย บมจ. อมตะคอร์ปอเรชัน : 43.49% 

ส�านักงานใหญ่ : นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร 700/1000 หมู่ 1 ต�าบลคลองต�าหรุ 

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : (038) 213 331-35

แฟกซ์ : (038) 213 143

อีเมล์ : amatamansion@yahoo.com

ผู้บริหาร : นายก้องเดช สงวนสัตย์ (รองผู้จัดการทั่วไป)
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2.	 บริษัท	อมตะ	แมนชั่น	เซอร์วิส	จ�ากัด

ประเภทของกิจการ : บริหารและด�าเนินกิจการร้านอาหารไทยกรีนกราสและบริการจัดเลี้ยง 

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 15 พฤศจิกายน 2534

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105534108753

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สดัส่วนการถอืหุน้โดยบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั : 12.65% 

ส�านักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/1001 หมู่ 1 ต�าบลคลองต�าหรุ  

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : (038) 213 331-35

แฟกซ์ : (038) 213 143

อีเมล์ : amatamansion@yahoo.com

ผู้บริหาร : นายก้องเดช สงวนสัตย์ (รองผู้จัดการทั่วไป)

3.	 Amata	(Vietnam)	Joint	Stock	Company

ประเภทของกิจการ : การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ศูนย์พาณิชยกรรมและที่พักอาศัย 

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 31 ธันวาคม 2537 

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 1100/ GP และ 472033000132

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 20,400,000 เหรียญสหรัฐฯ

สัดส่วนการถือหุ้นโดย บมจ. อมตะคอร์ปอเรชัน : 65.77% 

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

โทรศัพท์ : (84) 61-3991-007

แฟกซ์ : (84) 61-3892-895

อีเมล์ : marketing@amata.com.vn

ผู้บริหาร : นางสมหะทัย พานิชชีวะ (กรรมการผู้จัดการ)

4.	 บริษัท	อมตะ	บี.	กริม	เพาเวอร์	จ�ากัด	

ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้า

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 2 มีนาคม 2538

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105538027863

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 17,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

เรียกช�าระเต็ม จ�านวน 15,00,000 หุ้น, เรียกช�าระในอัตรา 72.50 บาท 

จ�านวน 2,000,000 หุ้น 

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 13.77%

ส�านักงานใหญ่ : 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท์ : (02) 379 4246, 710 3400

แฟกซ์ : (02) 379 4245

อีเมล์ : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com

ผู้บริหาร : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
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5.	 บริษัท	อมตะ	ซิตี้	จ�ากัด	

ประเภทของกิจการ : พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 5 มิถุนายน 2538

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105538066591

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดย บมจ. อมตะคอร์ปอเรชัน : 83.67%

ส�านักงานใหญ่   2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 

โทรศัพท์ (02) 792 0000

โทรสาร (02) 318 1096

ส�านักงานโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

7 หมู่ที่ 3 ต�าบลบ่อวิน อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ที่ตั้งโครงการ : ทางหลวง 331 กม. 94 ต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง

โทรศัพท์ : (038) 497 007

แฟกซ์ : (038) 497 000

อีเมล์ : viboon@amata.com

ผู้บริหาร : นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ (กรรมการ)

6.	 Amata	Power	(Bien	Hoa)	Ltd.

ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้า

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 29 มิถุนายน 2539

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 1618/GP

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : จดทะเบียน: 5,500,000 เหรียญสหรัฐฯ

เรียกช�าระ: 2,000,000 เหรียญสหรัฐฯ 

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 14.84%

ส�านักงานใหญ่ : Amata Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

โทรศัพท์ : (84) 613 936 938

แฟกซ์ : (84) 613 936 445

อีเมล์ : jan.tenner@amatabgrimpower.com

hoangapbh@hcm.vnn.vn

ผู้บริหาร : Mr. Jan Markus Tenner (President)

Mr. Tran Hoang (Vice President)
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7.	 บริษัท	อมตะ	บี.กริม	เพาเวอร์	(ระยอง)	1	จ�ากัด

ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้า

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 9 กันยายน 2539

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105539100131

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 12,870,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 15.23% 

ส�านักงานใหญ่ : 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท์ : (02) 379 4246, 710 3400

แฟกซ์ : (02) 379 4245

อีเมล์ : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com

ผู้บริหาร : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

8.	 บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จ�ากัด

ประเภทของกิจการ : ผลิตและจ�าหน่ายน�้าเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม บริโภค และอุปโภค

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 5 มีนาคม 2542 

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105542016421

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดย บมจ. อมตะคอร์ปอเรชัน : 100%

ส�านักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

700/2 หมู่1 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : (038) 939 007

แฟกซ์ : (038) 939 001

อีเมล์ : chuchat@amata.com

ผู้บริหาร : นายชูชาติ สายถิ่น (กรรมการผู้จัดการ)

9.	 บริษัท	อมตะ	จัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ	จ�ากัด	

ประเภทของกิจการ : จัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติและวางเครือข่ายท่อ

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 27 พฤศจิกายน 2544

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105544114560

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดย บมจ. อมตะคอร์ปอเรชัน : 20%

ส�านักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

700/2 หมู่1 ถนนบางนา-ตราด ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมืองชลบุรี  

จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : (038) 214199, 458601-2

แฟกซ์ : (038) 214 255

อีเมล์ : sales@amatangd.com , fa_ac@amatangd.com

ผู้บริหาร : นายเติมชัย บุนนาค (กรรมการผู้จัดการ) 
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10.	บริษัท	อมตะ	ฟาซิลิตี้	เซอร์วิส	จ�ากัด

ประเภทของกิจการ : ให้บริการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 29 พฤศจิกายน 2545

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205545012590

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นโดย บมจ. อมตะคอร์ปอเรชัน : 91%

ส�านักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

700/2 หมู่ 1 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : (038) 939 007

แฟกซ์ : (038) 939 001

อีเมล์ : aukkares@amata.com

ผู้บริหาร : นายอัครเรศร์ ชูช่วย (กรรมการผู้จัดการ)

11.	บริษัท	อมตะ	ซัมมิท	เรดดี้	บิลท์	จ�ากัด

ประเภทของกิจการ : บริการให้เช่าอาคารโรงงานส�าเร็จรูป

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 15 ธันวาคม 2547

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205547025176

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้นโดย บมจ. อมตะคอร์ปอเรชัน : 49%

ส�านักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

700 หมู่1 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 

โทรศัพท์ : (038) 939 007

แฟกซ์ : (038) 939 001

อีเมล์ : janjira@amata.com

ผู้บริหาร : นางสาวจันจิรา แย้มยิ้ม (กรรมการผู้จัดการ)

12.	บริษัท	แวนเทค	อมตะ	โลจิสติกส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(เดิมชื่อบริษัท	เวีย	โลจิสติกส์	จ�ากัด)

ประเภทของกิจการ : ให้บริการคลังสินค้า และขนส่งสินค้า

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 27 ธันวาคม 2547

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205547025907

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 1,714,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 83 บาท

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 21%

ส�านักงานใหญ่ : นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร 700/616 หมู ่4 ต�าบลบ้านเก่า อ�าเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี 20160 

โทรศัพท์ : (038) 210 228-230

แฟกซ์ : (038) 210 245

อีเมล์ : takeshi-nohara.nf@vantec-gl.com

ผู้บริหาร : นายทาเคชิ โนฮาร่า (กรรมการผู้จัดการ)
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13.	Amata	Asia	Ltd.

ประเภทของกิจการ : โฮลดิ้ง

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 28 พฤษภาคม 2551

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 1242011

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญฮ่องกง

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 100% 

ส�านักงานใหญ่ : 16th - 19th Floor, Prince’s Building, 10 Chater Road, Central, 

Hong Kong

โทรศัพท์ : (02) 792 0000

แฟกซ์ : (02) 318 1096

อีเมล์ : somhatai@amata.com

ผู้บริหาร : นางสมหะทัย พานิชชีวะ (ประธานกรรมการ)

14.	บริษัท	อมตะ	บี.กริม	เพาเวอร์	(ระยอง)	2	จ�ากัด

ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้า

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 12 มกราคม 2553

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105553004488

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 13,490,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 15.23% 

ส�านักงานใหญ่ : 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท์ : (02) 379 4246, 710 3400

แฟกซ์ : (02) 379 4245

อีเมล์ : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com

ผู้บริหาร : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

15.	บริษัท	อมตะ	บี.กริม	เพาเวอร์	3	จ�ากัด

ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้า

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 12 มกราคม 2553

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105553004461

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 14,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 18.26% 

ส�านักงานใหญ่ : 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท์ : (02) 379 4246, 710 3400

แฟกซ์ : (02) 379 4245

อีเมล์ : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com

ผู้บริหาร : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
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16.	บริษัท	อมตะ	บี.	กริม	เพาเวอร์	4	จ�ากัด

ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้า

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 26 สิงหาคม 2553

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105553104431

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 14,473,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 27% 

ส�านักงานใหญ่ : 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท์ : (02) 379 4246, 710 3400

แฟกซ์ : (02) 379 4245

อีเมล์ : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com

ผู้บริหาร : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

17.	บริษัท	อมตะ	บี.กริม	เพาเวอร์	5	จ�ากัด

ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้า

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 26 สิงหาคม 2553

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105553104423

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 14,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 27% 

ส�านักงานใหญ่ : 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท์ : (02) 379 4246, 710 3400

แฟกซ์ : (02) 379 4245

อีเมล์ : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com

ผู้บริหาร : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

18.	บริษัท	อมตะ	บี.กริม	เพาเวอร์	(ระยอง)	4	จ�ากัด

ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้า

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 26 สิงหาคม 2553

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105553104385

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 23.71% 

ส�านักงานใหญ่ : 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท์ : (02) 379 4246, 710 3400

แฟกซ์ : (02) 379 4245

อีเมล์ : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com

ผู้บริหาร : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
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19.	บริษัท	อมตะ	บี.กริม	เพาเวอร์	(ระยอง)	3	จ�ากัด

ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้า

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 2 กันยายน 2553

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105553107210

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 23.71% 

ส�านักงานใหญ่ : 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท์ : (02) 379 4246, 710 3400

แฟกซ์ : (02) 379 4245

อีเมล์ : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com

ผู้บริหาร : นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

20.	บริษัท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง	(ไทย-จีน)	จ�ากัด

ประเภทของกิจการ : พัฒนานิคมเพื่อขายที่ดิน หรือให้เช่าโรงงานส�าเร็จรูปแก่นักลงทุนจากจีน

แผ่นดินใหญ่

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 20 มีนาคม 2555

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105555043502

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

เรียกช�าระแล้วหุ้นละ 50 บาท

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 46.10%

ส�านักงานใหญ่ : 126/33 อาคารไทยศรี ชั้น 9 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางล�าภูล่าง เขตคลองสาน 

กทม.10600

โทรศัพท์ : 02-4390915-7 ต่อ 16

แฟกซ์ : 02-439-0922

อีเมล์ : qun.yue@holley.cn 

ผู้บริหาร : คุณจารุณี ศิริทาวรจันทร์ (ผู้จัดการฝ่ายโครงการและการตลาด) 

21.	บริษัท	อมตะ	วีเอ็น	จ�ากัด	(มหาชน)

ประเภทของกิจการ : Holding Company

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 30 สิงหาคม 2555

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0107555000325

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 935,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 73.08% 

ส�านักงานใหญ่ : 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

โทรศัพท์ : 02-792-0000

แฟกซ์ : 02-318-1096

อีเมล์ : somhatai@amata.com 

ผู้บริหาร : นางสมหะทัย พานิชชีวะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
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22.	บริษัท	สตราทีจิค	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	แอดวานสท์	โลจิสทิคส์	เซอร์วิสเซส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ประเภทของกิจการ : โลจิสทิคส์

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 11 เมษายน 2556

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105556063680

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 5,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ 540 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 22.75% 

ส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 1606 ถนนสาทรใต้ 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ

โทรศัพท์ : (02) 670-0391-3

แฟกซ์ : (02) 670-0390

อีเมล์ : nishimura@seals-japan.co.jp

ผู้บริหาร : นายฮิโรโอะ นิชิมูระ (กรรมการผู้จัดการ)

23.	Amata	Global	Pte.	Ltd.

ประเภทของกิจการ : โฮลดิ้ง 

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 14 พฤศจิกายน 2556

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 201330827G 

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 15,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 เหรียญสิงค์โปร์

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 100% 

ส�านักงานใหญ่ : 50 ราฟเฟิล เพลส, #06-00, สิงค์โปร์ แลนด์ เทาเวอร์, สิงค์โปร์ (048623) 

โทรศัพท์ : 084-883-0007

แฟกซ์ : -

อีเมล์ : songchom@amata.com

ผู้บริหาร : นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ (กรรมการ)

24.	บริษัท	อมตะ	ซัมมิท	รีทส์	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด

ประเภทของกิจการ : ผู้จัดการกองทรัสต์

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 1 เมษายน 2557

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105557048153

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 49% 

ส�านักงานใหญ่ : 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ : 02-7920089

แฟกซ์ : 02-7920090

อีเมล์ : dendao@amatareit.com

ผู้บริหาร : นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ (กรรมการผู้จัดการ)
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25.	Amata	City	Long	Thanh	JSC

ประเภทของกิจการ : พัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมและโครงการเพ่ือสนับสนุนการขยายตัว

ของผู้ประกอบการในสวนอุตสาหกรรม High Tech Industrial Park โดยการ

เช่าที่ดิน 50 ปีจากจังหวัด ดองไน เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภค และสิ่งอ�านวย

ความสะดวก แล้วให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าแก่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 25 มิถุนายน 2558

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 472033001249

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : 56,432,800 เหรียญสหรัฐฯ

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 68.33%

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

โทรศัพท์ : (84) 61-3991-007

แฟกซ์ : (84) 61-3891-251

อีเมล์ : marketing@amata.com

ผู้บริหาร : นายสุรกิจ เกียรติธนากร (กรรมการผู้จัดการ)

26.	บริษัท	โซเด็กซ์โซ่	อมตะ	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด

ประเภทของกิจการ : ให้บริการทางด้าน Outsource ในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดังนี้

งานบริการทางด้านเทคนิค เช่น งานระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน การ

ด�าเนนิการและบ�ารงุรกัษาภายในโรงงาน รวมถงึงานบ�ารงุรกัษาอาคาร และ

ปรับปรุงอาคาร

งานบรกิารท่ัวไป เช่น งานรกัษาความสะอาด, งานรกัษาความปลอดภยั และ 

จัดสวน โดยสามารถขยายรูปแบบไปยังธุรกิจด้านบริการอาหารและ ธุรกิจ

เครื่องแบบของพนักงานในอนาคต

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 10 กรกฎาคม 2558

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105558112602

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สดัส่วนการถอืหุน้โดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั : 36.4% 

ส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 23/52-54 อาคารสรชัย ชั้นที่ 17 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  +66(0)  27141661

แฟกซ์ : +66(0)   27140788

อีเมล์ : ARNAUD.BIALECKI@SODEXO.COM

ผู้บริหาร : นายอาร์โนด์  เบียเลคกิ
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บุคคล 
อ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหุ้น
บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ที่อยู่ : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กทม. 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (02) 229 2800

โทรสาร : (02) 654-5599

ผู้สอบบัญชี
นางสาว	ศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 3844

ชื่อบริษัท : บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

(เดิมชื่อ “บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด”) 

ที่อยู่ : บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

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

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

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	บิสซิเนส	ลอว์เยอร์ส	จ�ากัด

ที่อยู่ : 33/ 118-119 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 23

ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (02) 233 1001, (02) 233 1008

โทรสาร : (02) 236 6100

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่

แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.amata.com
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ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 30 ธันวาคม 2558 จ�านวนหุ้น %การถือหุ้น

1 ตระกูลกรมดิษฐ์ 236,782,990 22.19

นายวิกรม กรมดิษฐ์ 191,300,000

นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ 42,335,870

น.ส.วิภาวี กรมดิษฐ์ 1,771,457

นางนิตยา กรมดิษฐ์ 729,900

น.ส.สมศรี กรมดิษฐ์ 500,000

นายวิฑิต กรมดิษฐ์ 87,000

น.ส.วิชยา กรมดิษฐ์ 58,763

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 97,716,195 9.16

3 THE BANK OF NEW YORK MELLON 54,668,100 5.12

4 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 47,284,696 4.43

5 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH  

A/C CLIENT NRBS 30,118,200 2.82

6 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 29,364,200 2.75

7 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 25,338,600 2.37

8 บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด 25,000,000 2.34

9 ตระกูลยอดมณี 21,972,180 2.06

พล.ต.อ. ชวลิต ยอดมณี 21,936,380

นายปิยะ ยอดมณี  35,800 

10 RBC INVESTOR SERVICES TRUST 21,189,000 1.99
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การถือหุ้น

ณ 30 ธ.ค. 2557 ณ 30 ธ.ค. 2558 เพิ่ม / (ลด)

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง จ�านวน
% 

การถือหุ้น จ�านวน
% 

การถือหุ้น
ระหว่าง 

รอบปีบัญชี

1. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานกรรมการ - - - - -

2. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ รองประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

- - - - -

3. นายวิกรม กรมดิษฐ์ กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร และ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

215,700,000 20.2156 191,300,000 17.9288 (24,400,000)

4. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ  

กรรมการบริหาร และ 

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

- - - - -

 คู่สมรส 300,000 0.0281 150,000 0.0141 (150,000)

5. นายอนชุา สหินาทกถากุล กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน และ 

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

8,034,000  0.753 10,373,300  0.9722 2,339,300

6. นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ ประธานกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน และกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี

- - - - -

7. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน และ 

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

- - - - -

8. นายยุทธ โรจน์วีระสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่การบริหาร

กลาง

- - - - -

9. นางซุนชุน อึง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

10. นาย โค ชวน ชิว ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - - - - -

11. นางสาวจินดารัตน์  

อังศุกุลชัย

ผู้อ�านวยการสายงานบัญชีและ

ภาษี

- - - - -

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
ตามนิยามของ ก.ล.ต.
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่า 40% ของก�าไรสุทธิในแต่ละปี โดยเริ่ม

ตัง้แต่ปี 2538/2539 ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพเศรษฐกจิของประเทศ ภาวะตลาดของธรุกจินคิมอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของบรษิทัฯ ด้วย

ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้ก�าหนดให้บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม ในงบเดี่ยว (เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่งบรวมยังใช้วิธี Equity Method นั้น ส่งผลให้ก�าไรสุทธิของ

งบก�าไรขาดทุนในงบเดี่ยวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้ ดังนั้นอัตราจ่าย

เงินปันผลจะจ่ายจากงบเดี่ยว แต่บริษัทจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วก�าไรสะสม 

ในงบรวมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสม

นโยบาย 
การจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้าง 
การจัดการ

1. คณะกรรมการ
ณ.วันที่	31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ	7	ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ เลขานุการบริษัท

นายวิกรม กรมดิษฐ์

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

นายนพพันธป์ เมืองโคตร

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด

คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

รองประธานกรรมการ นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

กรรมการ นายวิกรม กรมดิษฐ์, นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์,  

นายอนุชา สิหนาทกถากุล, นายนพพันธป์ เมืองโคตร,  

และรศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ 

คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร นายวิกรม กรมดิษฐ์

กรรมการบริหาร นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์, นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ 

และนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์

คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

นายนพพันธป์ เมืองโคตร

กรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน

นายอนุชา สิหนาทกถากุล และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนุชา สิหนาทกถากุล 

(เป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน)

กรรมการตรวจสอบ นายนพพันธป์ เมืองโคตร และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

คณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

ประธานกรรมการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี นายอนุชา สิหนาทกถากุล, นายนพพันธป์ เมืองโคตร  

และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

ในปี 2558 มีการประชุม

 คณะกรรมการ 7 ครั้ง โดยมี 1 ครั้ง ที่เป็นการประชุมคณะกรรมที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร 74 ครั้ง 

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง

 คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 3 ครั้ง

56 



ผู้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ (*)
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ (*)

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนด 

ค่าตอบแทน (*)

คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (*)

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ   

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558)

6/6

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ 6/6 3/3

นายวิกรม กรมดิษฐ์ 6/6

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ 6/6

นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์  

(ลาออก 14 พฤษภาคม 2558)

1/1

นายอนุชา สิหนาทกถากุล  7/7 5/5 2/2 3/3

นายนพพันธป์ เมืองโคตร 6/7 5/5 2/2 3/3

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ 5/7 5/5 2/2 3/3

(*) จ�านวนที่เข้าประชุม/จ�านวนการประชุมที่กรรมการต้องเข้าประชุมทั้งปี (ครั้ง)

2.  ผู้บริหาร
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายวิกรม กรมดิษฐ์* ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอมตะ

2. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์* ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

3. นางซุน ชุน อึง* (Lena) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

4. นายสุรกิจ เกียรติธนากร รองประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

5. นายโค ชวน ชิว* ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

6. นายยุทธ โรจน์วีระสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่การบริหารกลาง

7. นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ ผู้อ�านวยการสายงานการขาย

8. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ผู้อ�านวยการสายงานพัฒนาที่ดิน

9. นายก�าจร วรวงศากุล ผู้อ�านวยการสายงานวิเทศสัมพันธ์

10. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เลขานุการบริษัทกลุ่มอมตะ

11. นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย ผู้อ�านวยการสายงานบัญชีและภาษี

หมายเหตุ *ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.

จ�านวนพนักงานทั้งหมด 104 คน

3. เลขานุการบริษัท
นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการบริษัท
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่ำตอบแทนของกรรมกำร

นโยบำยในด้ำนค่ำตอบแทนของกรรมกำร บริษัทก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นน�าในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการด�าเนินงานของ

บริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจ�าปี และ

แบบ 56-1

ลักษณะค่ำตอบแทนของกรรมกำร คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนจ�านวน 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจ�าเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม

ต่อครั้งที่มาประชุม และเงินโบนัส ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

ประธาน 35,000 บาท/เดือน

รองประธาน 25,000 บาท/เดือน

กรรมการอื่นท่านละ 20,000 บาท/เดือน

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม   

ประธาน 50,000 บาท/ครั้ง

รองประธาน 40,000 บาท/ครั้ง

กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง

โบนัสคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 1.20% ของจ�านวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และ

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ 

เพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามปริมาณความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึ้น โดยคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

(ยกเว้นคณะกรรมการบรหิาร ซึง่ไม่ได้ค่าตอบแทนจากต�าแหน่งกรรมการบรหิาร) จะได้รบัเบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เมือ่มาเข้าร่วมประชมุดงันี้

ประธาน 50,000 บาท/ครั้ง

กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนในเบือ้งต้น แล้วเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 

เพื่อพิจารณา และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็น 

ผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนประกอบกับผลการด�าเนินงานของบริษัท และมีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างชัดเจนในรายงานประจ�าปีทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล และค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ 
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ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในปี	2558

กรรมการสรรหา 
และก�าหนด 
ค่าตอบแทน

กรรมการ 
ตรวจสอบ

กรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

 เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม
เบี้ยกรรมการ + 

เบี้ยประชุม
โบนัส รวม

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ 564,833.30 564,833.30

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ 150,000.00 564,333.40 1,145,552.15 1,859,885.55

นายวิกรม กรมดิษฐ์ 420,000.00 1,099,730.06 1,519,730.06

นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์  

(ลาออก 14 พฤษภาคม 2558)

118,666.67 1,099,730.06 1,218,396.73

นายเคอิตะ อิชิอิ  

(ลาออก 31 มีนาคม 2557)

302,425.77 302,425.77

ดร.วิษณุ เครืองาม 

(ลาออก 29 สิงหาคม 2557)  

916,441.72 916,441.72

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ 420,000.00 1,099,730.06 1,519,730.06

นายอนุชา สิหนาทกถากุล 60,000.00 250,000.00 90,000.00 450,000.00 1,099,730.06 1,949,730.06

นายนพพันธป์ เมืองโคตร 100,000.00 150,000.00 90,000.00 420,000.00 1,099,730.06 1,859,730.06

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ 60,000.00 150,000.00 90,000.00 390,000.00 1,099,730.06 1,819,730.06

รวม 220,000.00 550,000.00 420,000.00 3,347,833.37 8,962,800.00 13,500,633.37

หมายเหตุ โบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2558 จ่ายจากผลการด�าเนินงานของปี 2557 ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่งในปี 2557

ค่าตอบแทนที่กรรมการอิสระได้รับจากบริษัทย่อยในปี	2558

รายชื่อกรรมการ

บริษัทย่อย

Amata (Vietnam) Joint 
Stock Company

บจก. อมตะ วอเตอร์
Amata Asia 

Limited
บจก. อมตะ ซัมมิท 

เรดดี้ บิลท์ 

นายอนชุา  สหินาทกถากลุ (ลาออกจากการเป็น

กรรมการของ Amata (Vietnam) Joint Stock 

Company เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558)

US$ 11,146.11 672,500.00 บาท ไม่มี 335,762 บาท

(ข)  ค่ำตอบแทนรวมของกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรตำมนิยำมของ ก.ล.ต. จ�ำนวน 14,051,501.00 บำท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

(ก) กรรมการ บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ

(ข) ผู้บริหาร เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพกรรมการบริหารและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. จ�านวน 5 ท่าน  

จ�านวน 899,173.00 บาท
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เลขานุการบริษัท (1)

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหาร

บริษัทในเครือ 

ส�านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มบริษัทอมตะ (1)

ประธานเจ้าหน้าที่
การลงทุน (1)

สายงานกลยุทธ์และ 
บริหารความเสี่ยง (2)

สายงานบัญชีและภาษี 
(12)

สายงานพัฒนาที่ดิน 
(16)

สายงาน
การสื่อสารการตลาด (5)

สายงานโครงการใหม ่
(9)

สายงานการเงินองค์กร 
(1)

สายงานนักลงทุนสัมพันธ์  
(1)

สายงานกฎหมาย 
(3)

สายงานการขาย 
(6)

สายงาน 
พัฒนาสาธารณูปโภค (3)

สายงานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ (5)

สายงานทรัพยากรบุคคล 
และธุรการ (21)

สายงานวิเทศสัมพันธ์  
(3)

สายงานออกแบบ 
และพัฒนาเมือง (1)

ประธานเจ้าหน้าที่ 
การตลาด (1)

ประธานเจ้าหน้าที่ 
การเงิน (1)

ประธานเจ้าหน้าที ่
การบริหารกลาง (1)

หน่วยงานก�ากับ 
ดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท

ส�านักเลขานุการ (10)

5 บุคลากร
 จ�านวนพนักงานทั้งหมด 104 คน จ�านวนพนักงานในแต่ละฝ่ายเท่ากับตัวเลขในวงเล็บ

 ผลตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน, ค่าครองชีพ, ค่าล่วงเวลา, โบนัส,

 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ รวม 97,119,044.65 บาท

คณะกรรมการความเสี่ยง
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การบริหารทรัพยากรบุคคล

ในการด�าเนินการงานบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีแนวคิดและหลักการบริหารในลักษณะของ Shared Service Center 

Management เพื่อให้การด�าเนินนโยบายและแผนงานต่างๆ ส่งผ่านไปยังกลุ่มบริษัทฯ โดยตรง อันถือเป็นการสร้างมาตรฐานงาน

ทรัพยากรบุคคลที่รองรับกับกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรท่ีจะมีการขยายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น โดยวางแผนการรักษาและ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปในเวลาเดียวกัน รวมกับการค�านึงถึงความคุ้มค่าและความเป็นมาตรฐานให้แก่กลุ่มบริษัทอีกด้วย 

โดยทุกงานที่ปฏิบัติจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ GRI : Global Reporting Initiative

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ

บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อน�ามาเป็นส่วนในการพิจารณาผลตอบแทนรวมถึง 

การจัดผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนในการท�างานและกิจกรรม เพื่อท�าให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างมี

ความสุขและสะดวกสบาย โดยมีค่าใช้จ่ายส�าหรับปี 2558 นี้ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 อยู่ที่ 3.5 เท่า

การพัฒนาบุคลากร

บรษิทัฯ จดัให้มกีารพัฒนาศกัยภาพของพนกังานและผูบ้รหิารทุกระดบั โดยส่งเสรมิให้มกีารอบรมภายในบรษัิทฯ และอบรมกบัสถาบนั

หรือหน่วยงานภายนอก โดยในปี 2558 มีการอบรมทั้งปีคิดเป็นจ�านวน 74.81% ของจ�านวนพนักงานและผู้บริหารทั้งหมด ซึ่งจ�านวน

วันอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี คือ 22.6 ชั่วโมง และมีผลการสรุปอีกว่า ในปี 2558 นี้ มีผู้เข้าอบรมเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 4.59% โดย

มีจ�านวนวันอบรมเพิ่มขึ้น คิดเป็น 6.54 ชั่วโมงต่อคน

อนึง่ ทางบรษิทัฯ ยังคงจัดและให้ทนุการศกึษาแก่พนกังานและผูบ้รหิารท่ีจะศกึษาต่อในระดบัต่างๆ ตามหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษา 

รวมทั้งเพิ่มเติมด้านภาษาต่างประเทศอยู่ตลอดมา อีกทั้งยังจัดเงินรางวัลให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการในด้านภาษาต่อเนื่องมา 

โดยตลอดอีกด้วย
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stoCk exChange 
of thaIland awarded 
company

Amata is listed on Stock Exchange 
of Thailand since 1997. 
Amata won the SET Best Performance 
Company Award in 2006. 



กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส�านักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร  ความเสี่ยง

& Compliance Unit

โครงสร้าการก�ากับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบรษิทัมเีจตนารมณ์ให้ บรษิทัอมตะ คอร์ปอเรชนั จ�ากดั (มหาชน) เป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธภาพ ในการด�าเนินธรุกจิมกีาร

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และค�านึงถึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจ  

มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซด์ www.amata.com ภายใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีทั้งสิ้น 

4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ 

คณะกรรมการบริหาร โดยแต่ละคณะมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ตามโครงสร้างตามภาพด้านล่าง

การก�ากับดูแล 
กิจการ
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http://www.amata.com


คณะกรรมการบริษัท

1.	 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ  

ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 คน

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง วันที่ด�ารงต�าแหน่งครั้งแรก

1. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานกรรมการ

(กรรมการอิสระ)

14 พฤษภาคม 2558

2. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ รองประธานกรรมการ 23 กรกฎาคม 2546
3. นายวิกรม กรมดิษฐ์ กรรมการ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

6 มีนาคม 2533

4. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ 28 เมษายน 2549
5. นายอนุชา สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ  

(กรรมการอิสระ)

27 เมษายน 2550

6. นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการตรวจสอบ

(กรรมการอิสระ)

26 กรกฎาคม 2544

7. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการตรวจสอบ

(กรรมการอิสระ)

28 ธันวาคม 2542

2.	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1. มีความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มตคิณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชมุผูถื้อหุ้น ด้วยความรับผดิชอบ 

ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

2. พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ  

เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 

ฝ่ายจัดการจัดท�า

3. ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏบัิตงิานของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ฝ่ายจดัการ หรือบคุคลใดๆ ซึง่ได้รับมอบหมาย

ให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

4. ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานและงบประมาณของบริษัท 

5. ด�าเนนิการให้บริษทัและบริษทัย่อยน�าระบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช้ รวมทัง้จดัให้มรีะบบควบคมุภายใน 

และระบบการตรวจสอบภายใน

6. จดัให้มกีารท�างบการเงิน ณ วันสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษัิท และลงลายมอืชือ่เพือ่รบัรองงบการเงนิดงักล่าวเพือ่น�าเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. พิจารณาให้ความเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละพจิารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. จดัให้มนีโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรบัใช้นโยบายดงักล่าว

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไข

เพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่ง ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลง

เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ 

การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้

เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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10. แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

11. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารและเลขานุการบริษัทรวมทั้งพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว

12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

13. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

 ทั้งนี้การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือ 

มอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท

หรอืบรษิทัย่อยของบริษทัยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นหรอืคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

3.	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

 ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อย (1/3) โดยอัตรา 

ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวน ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมการที่อยู่นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

 กรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

 ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอืน่นอกจากออกตามวาระคณะกรรมการบริษัทต้องมมีตด้ิวยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของกรรมการทีเ่หลอือยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึง่มคีณุสมบัตแิละไม่มลีกษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 และ 75 แห่งพระราชบญัญัติ

บรษิทัมหาชนจ�ากดัพ.ศ. 2535 และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการบรษิทัคราวถดัไป 

เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน ท้ังนีบ้คุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพยีง

วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนบริษัทได้เปิดเผย “ข้อบังคับของบริษัท” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ” บน

เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.amata.com

	 ผลงานของคณะกรรมการบริษัทในปี	2558

 พจิารณาให้ความเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละพจิารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบน�าเสนอก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 อนุมัติทิศทางกลยุทธ์และงบประมาณปี 2559

 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 พิจารณางบการเงินและผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558

 พิจารณางบการเงินและผลการด�าเนินงาน ประจ�าไตรมาสที่หนึ่งปี 2558

 พิจารณางบการเงินและผลการ ด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่สองปี 2558

 พิจารณางบการเงินและผลการด�าเนินงาน ประจ�าไตรมาสที่สามปี 2558 

 พิจารณาปรับโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย

 พิจารณาโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่
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คณะกรรมการบริหาร

1.	 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	

 คณะกรรมการบรหิารได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทโดยมจี�านวนตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร ซึง่จะประกอบด้วย

กรรมการบริษัทจ�านวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของอมตะ

 ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 คน

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1.นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร

2.นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการบริหาร 

3.นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร

4.นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหาร 

2.	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1. การจัดซื้อที่ดินดิบเพื่อด�าเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

2. การจัดซื้อทรัพย์สิน (ยกเว้นที่ดินดิบในข้อ 1) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อน�ามาใช้ในกิจการของบริษัท

3. การจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิเ์ช่าจ�านองทีดิ่นของบรษิทัและแบ่งแยกโฉนดท่ีดนิ ณ ส�านกังานทีด่นิจงัหวดัการยืน่ขออนญุาตและ

เปลีย่นแปลงแก้ไขท่ีเป็นทางการต่อหน่วยราชการท่ีเกีย่วข้องเพือ่ให้ได้มาซึง่ใบอนญุาตและสทิธิในการด�าเนนิกิจการของบริษทั

4. การเปิดบญัชธีนาคารใหม่หรอืฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิอืน่นอกเหนอืจากบญัชขีองบรษัิทท่ีมอียูก่บัธนาคารสถาบนัการเงนิ

ที่มีอยู่แล้วเพื่อด�าเนินกิจการปกติของบริษัทการกู้เงินและให้บุคคลที่สามกู้เงินของบริษัท

5. การค�้าประกันการกู้ยืมเงินให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

6. การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการด�าเนินกิจการในวงเงินไม่เกินคราวละ 500 ล้านบาท 

3.	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร

 กรณีกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทเว้นแต่ 

คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

 ผลงานของคณะกรรมการบริหารในปี 2558

 อนุมัติการซื้อที่ดินดิบ

 อนุมัติโอนกรรมสิทธิ์เช่าที่ดินของบริษัทและแบ่งแยกโฉนดที่ดินณส�านักงานที่ดินจังหวัด

คณะกรรมการตรวจสอบ

1.	 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	

 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษิทัโดยมจี�านวนอย่างน้อย 3 คน และให้คณะกรรมการตรวจสอบ

เลือกกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอสิระและมคุีณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน นอกจากน้ัน

กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน

 ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง ประเภท

1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

2. นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

3. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงินมากกว่า 20 ปี  
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มีความสามารถในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2.	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

 1. รายงานทางการเงิน

 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียงและพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลท่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน

 สอบทานประเด็นเกีย่วกบัการบัญชแีละรายงานทางการเงนิทีม่สีาระส�าคญัรวมทัง้รายการทีม่คีวามซบัซ้อนหรอืผดิปกติ 

และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน

 สอบถามฝ่ายบริหารและผูส้อบบัญชีเก่ียวกบัผลการตรวจสอบความเสีย่งท่ีส�าคญัเกีย่วกับรายงานทางการเงนิและแผนท่ี

จะลดความเสี่ยงดังกล่าว

 สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับกระบวนการการจัดท�ารายงานทางการเงิน

 มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสม หรือประเด็นอื่นๆ ด้วย

 2. การควบคุมภายใน

 สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก�าหนดให้มีการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เพียงพอเหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความส�าคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท

 สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเสนอนั้น 

ฝ่ายบริหารได้น�าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว

 3. การตรวจสอบภายใน

 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในแผนงานประจ�าปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรท่ีจ�าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน

 สอบทานกจิกรรมและการปฏบัิติงานของกลุม่บรหิารงานตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ากลุม่บรหิารงานตรวจสอบสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ

 สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

 4. การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสายงานก�ากับและควบคุมแผนงานประจ�าปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จ�าเป็น

ในการปฏิบัติงาน

 พจิารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลง และมผีลกระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัทีน่�าเสนอโดยกลุม่

ตรวจสอบและก�ากับอย่างสม�่าเสมอ

 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลบริษัทและผลการติดตามการแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่

คณะกรรมการบริษัท

 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขในกรณีที่

ไม่มีการปฏิบัติตาม

 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

 5. การบริหารความเสี่ยง

 สอบทานความเพียงพอของการก�ากับดูแลนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

 สอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
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 6. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหาร และพนักงาน

 สอบทานให้มัน่ใจว่าหลกัจริยธรรมธุรกจิ และจรรยาบรรณผูบ้รหิารและพนกังาน และนโยบายในการป้องกันความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ได้จัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ

 ส่งเสรมิให้เกดิการปฏบัิตติามจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิและนโยบายในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์

 7. ความรับผิดชอบอื่นๆ

 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

 สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอ และน�าเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั

เมื่อมีการแก้ไข

 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และน�าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

 8. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมกีารหารอืและตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้นเมือ่ได้รบัแจ้งพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัจากผูส้อบบญัชี

3.	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ	3	ปี

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1.	 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  

ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผูเ้ลอืกประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน ทัง้นีป้ระธานกรรมการไม่ควรด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรอืประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมตลอดจนมีความรู้ 

ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

 ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง  ประเภท

1. นายนพพันธป์ เมืองโคตร ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

2. นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

3. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

2.	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

 ด้านการสรรหา

(1) ก�าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผูม้อี�านาจในการจดัการ เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษัิท

พิจารณาอนุมัติ 

(2) สรรหา คดัเลอืกและเสนอช่ือบุคคลทีม่คีณุสมบัติเหมาะสมเพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย และ

ผู้มีอ�านาจในการจัดการ ให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณา ท้ังน้ีในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาโครงสร้างของ Board Skill Matrix ตามนโยบายการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(3) ดแูลให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมขีนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกบัองค์กร รวมถึงมกีารปรับเปล่ียน

ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วย

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตาม Board Skill Matrix

(4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาไว้ในรายงานประจ�าปี
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(5) สร้างความมั่นใจว่าบรษัิทมีแผนการสืบทอดต�าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารท่ีเหมาะสม ส�าหรับต�าแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 ด้านค่าตอบแทน

(1) ก�าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจ�านวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการ 

และผู้บริหารโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และน�าเสนอให้คณะกรรมการบรษิทั พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ น�าเสนอเพื่อ

ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

(2) ดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

(3) ก�าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�าปี

(4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดท�ารายงานการก�าหนด

ค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมรีายละเอยีดเกีย่วกบัเป้าหมายการด�าเนนิงาน และความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปี

(5) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให ้

ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(6) ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจดัการเรือ่งนโยบายจ่ายค่าตอบแทนแผนการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ พเิศษอืน่นอกเหนอื

จากเงินค่าจ้างส�าหรับพนักงาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(7) ทบทวนเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั 

เพื่ออนุมัติ

(8) เสนอแนะค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทีเ่หมาะสมส�าหรบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเลขานกุารบรษัิท ต่อคณะกรรมการบรษัิท

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	3	ปี

 ผลงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนในปี 2558

 ประธานกรรมการท่านเดมิได้ลาออกไปคณะกรรมการสรรหาฯ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน จงึต้องท�าการสรรหา

ประธานกรรมการใหม่ทดแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงโดยผ่าน บริษัท จัดหางานแปซิฟิค 2000 จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา

ภายนอก การสรรหากรรมให้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทใช้ Board Matrix Skill 

เป็นเกณฑ์และต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง มีภาพลักษณ์ที่ดีมีบุคลิกภาพเป็นที่น่าชื่นชม มีลักษณะเป็นผู้น�า นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติ

และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 และ 75 แห่งพระราชบัญญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องอืน่ๆ 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวคือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งให้เป็น

ประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งตามที่กรรมการสรรหาฯ เสนอโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

จะอยู่ในต�าแหน่งประธานกรรมการได้เพยีงเท่าวาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีทดแทน หลงัจากนัน้จะต้องเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้

มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการและอนุมัติ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.	 องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ�านวน 3-5 คน คณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกจิการทีดี่เป็นผูเ้ลอืกประธานกรรมการ ท้ังนีป้ระธานกรรมการ ไม่ควรด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรอืประธานกรรมการ 

ก�ากบัดูแลกิจการ
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 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึง

คุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

 ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 คน

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง  ประเภท

1. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2. นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ

3. นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ

4. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ

2.	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

(1) ก�าหนดนโยบายด้านก�ากับดูแลและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา

ให้ความเห็นชอบ ติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้ม ี

ความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ

(2) ก�ากบัดูแลให้การปฏบัิติงานของบริษทัเป็นไปตามหลักก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองหน่วยงานทีม่อี�านาจก�ากบัดแูลตามกฎหมาย 

เช่น ตลท. และ กลต.

(3)  ส่งเสรมิและก�ากบัดแูลให้การด�าเนินกจิการของบรษัิทและการปฏิบตังิานของคณะกรรมการผูบ้ริหาร และพนกังาน เป็นไปตาม

นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(4)  ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของสากล

(5)  ก�าหนดผูร้บัผดิชอบในการก�ากับดแูลและก�ากบัการปฏบิตังิานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ นโยบาย และ

กระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้ (Compliance Unit)

(6)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการอมตะมอบหมาย

(7)  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณา

(8)  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี (Annual Report) เพื่อทราบ

3.	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	3	ปี

 ผลงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2558

1. ในปี 2558 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ไีด้ทบทวนนโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีจดัท�าคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการ

ทีด่ขีึน้มาใหม่โดยมกีารรวบรวมนโยบายทีเ่ดมิมอียูแ่ละเพิม่เตมินโยบายท่ียังขาดอยูโ่ดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งของนโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญในการสร้างรากฐานของการเจริญเติบโตท้ังในระดับธุรกิจและในระดับ

ประเทศ 

 คณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดียังเน้นถึงเร่ืองจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจโดยได้จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณในการ

ด�าเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ โดยจะมีการจัด

อบรมให้พนักงานเข้าใจวิธีการใช้คู่มือ นอกจากนั้นยังมีแผนระยะยาวที่จะปลูกฝังความมีคุณธรรมให้เป็นวัฒนธรรมของ

องค์กรให้อมตะสามารถท�าธุรกิจมีความเติบโตอย่างยั่งยืน

 คู่มือทั้งสองฉบับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amata.com

2.  ด�าเนินการผลักดันขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่าย

สินบน

นอกจากคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว บริษัทฯ ยังได้ตั้งกลุ่มผู้บริหารเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

70 

http://www.amata.com


องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทที่เป็นตัวแทนของ 

หน่วยงานทุกหน่วย โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแต่งต้ัง เป็นประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง พร้อมกับแต่งตั้งผู้บริหารหรือพนักงาน 1 คนเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับนโยบายประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวน 4 คน

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง  ประเภท

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

Ms. Choon Soon Ng กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร

นายยุทธ โรจน์วีระสิงห์ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร

นายโค ชวน ชิว กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

1 ก�าหนดกระบวนการการบริหารความเสีย่งของบริษัทโดยการก�าหนดสภาพแวดล้อม: โดยพจิารณาปัจจยัภายในและภายนอก

พร้อมทั้งก�าหนดขอบเขตรวมถึงหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งควรรวมถึง Strategic Risk (including market risk) 

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

2 จัดการให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงท�าการ 

 ระบุความเสี่ยง: ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

 วิเคราะห์ความเสี่ยง: ระบุผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีได้ระบุไว้ รวมถึงประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในต่างๆ ที่มีอยู่

 ประเมนิความเสีย่งและจัดล�าดับความเสีย่งซึง่อยู่ในดลุยพนิิจของแต่ละหน่วยงาน โดยการคดัเลอืกและเห็นชอบทางเลอืก 

ในการลดโอกาสและผลกระทบของการเกิดความเสี่ยง และด�าเนินการตามทางเลือก คือ หลีกเลี่ยง ยอมรับ โอน ลด

3 ติดตามและประเมิน ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง: โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ 

และหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งพิจารณาจาก

 การก�าหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง

 การประเมินและคัดเลือกมาตรการจัดการความเสี่ยง

 รายงานผลบริหารความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง

 หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงด�าเนินการตามมาตรการจัดการที่ก�าหนด

 ในการประชมุคณะกรรมการทกุคณะจะต้องมจี�านวนกรรมการของแต่ละคณะเข้าประชมุเกนิกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด 

ของแต่ละคณะจึงจะครบองค์ประชุม

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจาณาจาก

1. คุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว ท่ีสามารถสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติ  

ขีดความสามารถ คุณลักษณะต่างๆ และความเป็นอิสระจัดท�าเป็น Board Skill Matrix

2. โครงสร้างของกรรมการต้องมคีวามความหลากหลายของคณุสมบติัของกรรมการตามนโยบายความหลากหลายในคุณสมบตัขิอง

คณะกรรมการ
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3. ใช้ที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ  (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่

4. กรรมการทกุคนต้องมกีารประเมินผลการปฏบัิตงิานตนเองตามนโยบายการประเมนิการท�างานของประธานกรรมการ คณะกรรมการ 

กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยพร้อมทั้งต้องมีการเปิดเผยแผนการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

หากเป็นกรรมอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมในการบริหารงานลกูจ้างพนกังาน ทีป่รกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ�าผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทับรษิทั

ใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็น

กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความขัดแย้งในลักษณะท่ีอาจเป็นการ

ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ

ของส�านักงานสอบบัญชีต้นสังกัด

3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพอืน่ๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีปรึษาทางการเงนิผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิเป็นต้นท่ีมีมูลค่าการให้

บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการ 

วิชาชีพอื่นๆ

3.3 ไม่ได้รบัประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมหรือมส่ีวนได้เสยีจากการท�าธรุกรรมทางการค้าหรอืธรุกจิได้แก่รายการท่ีเป็นธรุกจิ

ปกติรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

กับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ

บรษิทัแล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่าโดยให้นับรวมมลูค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกจิท้ังนี้ให้รวมถงึ

การไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ดังกล่าว

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมท้ัง 

คูส่มรสของบตุรกบัผูบ้ริหารผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ผูม้อี�านาจควบคมุหรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่เป็นผู้บรหิารหรอืผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมนัียกบักจิการของบริษัทหรอืบรษัิทย่อยหรอืไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมนียั

ในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง

ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ

กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

10. ไม่เป็นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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11. ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน

การเงนิกฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวติกฎหมายว่าด้วยการประกนัวนิาศภยักฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ

หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วกบัธรุกจิการเงนิในท�านองเดยีวกนัไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานทีม่อี�านาจ

ตามกฎหมายน้ันทัง้น้ีในความผดิเกีย่วกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมท่ีเกีย่วกับการซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืการบรหิารงานท่ีมลีกัษณะ

เป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริต

12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

13. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ

บรษิทับรษัิทใหญ่บริษทัย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยล�าดบัเดยีวกนั (บริษัทพีน้่อง) หรือนติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งโดยมกีารตดัสนิใจ

แบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาสรรหาผูม้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท ทดแทนกรรมการท่ีหมดวาระ

เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิ�านวนกรรมการสงูสดุของบรษัิทมไิด้ก�าหนดไว้ขึน้อยูกั่บทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติ กรรมการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ในกรณท่ีีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่ นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลใดบคุคลหน่ึงซึง่มคีณุสมบติั

ตามท่ีกฎหมายก�าหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน 

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของ

กรรมการดังกล่าวนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่ต�่ากว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ส่วนกรณีทีก่รรมการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระหรอืไม่กต็าม การแต่งตัง้กรรมการขึน้ใหม่ ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นจะเป็นผู้แต่งต้ัง โดยผูถื้อหุน้

จะเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง 

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ 

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การสรรหาและคดัเลอืกประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารควรเป็นผูม้วีสิยัทัศน์ มภีาวะผูน้�า มขีดีความสามารถและคณุลกัษณะต่างๆ สอดคล้อง

กบัธรุกิจของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูก้�าหนดในรายละเอียดให้มคีวามเหมาะสมตามสภาพการณ์

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน นอกจากท�าหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

ของบริษัทฯ แล้ว ยังได้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและพนักงาน ส่วนแผน

สืบทอดและทดแทนต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงน้ันคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ด�าเนินการ โดยมีการจัดท�าแผนต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงรายงานตรงกับประธานเจ้าหน้าที่ลงมาถึง

ต�าแหน่งผู้บริหารในระดับผู้อ�านวยการฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับต�าแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ 

มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถที่จะสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญต่อไปในอนาคต
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การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายการลงทุน

 บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทจะน�าทรัพย์สินที่มีอยู่ไปลงทุน เช่น การน�าที่ดินของบริษัทไปลงทุน

2. ประเภทของธรุกจิทีบ่รษิทัจะเข้าลงทนุ จะต้องเป็นธรุกจิด้านบรกิารซึง่จะเป็นประโยชน์ และอ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า

ในนิคมฯ ของอมตะ 

3. บรษิทัจะพจิารณาลงทนุในบรษิทั ซึง่หุน้ส่วนจะต้องมคีวามเชีย่วชาญ มรีะบบการจดัการท่ีด ี และประสบความส�าเร็จในธรุกิจนัน้ๆ 

เป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงในทางทีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

การควบคุมดูแลบริษัทที่ได้ร่วมลงทุน

1. บรษิทัได้ส่งผูบ้ริหารของบริษทัทีม่คีวามรู้ความสามารถในแขนงหรือวชิาชพีนัน้ๆ เข้าไปเป็นกรรมการ ตามสัดส่วนการถอืหุน้ 

หรือตามหนังสือสัญญาร่วมลงทุน

2. ติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทที่เข้าร่วมทุน ให้ได้มาตรฐานและมีสินค้าหรือบริการที่มีราคายุติธรรม หากมีลูกค้า 

ร้องเรียนมา บริษัทจะท�าการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน

3. พนกังานของบริษทัจะให้ความร่วมมอืและประสานงานกบับรษิทัทีเ่ข้าร่วมทนุ เพือ่ให้ความช่วยเหลอืและอ�านวยความสะดวก 

4. หากมปัีญหาเกดิขึน้จากการด�าเนนิงานในบริษัทท่ีเข้าร่วมทนุ ผูบ้รหิารของบรษิทัจะประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ข้า

ร่วมทุนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการ 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล

ดังกล่าว) ดังนี้

1. ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ 

งบการเงินประจ�าปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) 

2. ในกรณทีีท่ราบข้อมลูใดๆ ทีย่งัไม่เปิดเผยซึง่อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั ต้องไม่ท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้วรวมทั้งห้ามมิให้ 

ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น�าข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

3. ในกรณีที่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจ�านวน

หุ้นที่ถืออยู ่จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม -0- บาท

 ส�านกังานสอบบัญชีทีผู่ส้อบบัญชีสงักดั บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละส�านกังานสอบบญัชท่ีีผูส้อบบญัชี

สังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม 6,902,207.11 บาท
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 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่

 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม -0- บาท และไม่มีค่าจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลง 

ที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

 ส�านกังานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสงักดั บุคคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วข้องกับผูส้อบบญัชแีละส�านกังานสอบบญัชดีงักล่าว ในรอบปี 

บัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม 342,400.-บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงท่ียังให้บริการไม่แล้วเสร็จ 

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม -0-บาท

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการบรษิทัมเีจตนารมณ์ให้ บรษิทัอมตะ คอร์ปอเรชนั จ�ากดั (มหาชน) เป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพ ในการด�าเนนิธรุกจิมกีาร

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และค�านึงถึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจ  

มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้มีการปรับปรุงนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ

พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

บริษัทยึดถือหลักการ Comply or Explain ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักหรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหากบริษัท 

ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีได้ต้องชี้แจงถึงเหตุผล และมีแผนด�าเนินการต่อไปอย่างไร

เรื่องที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

1. คณะกรรมการควรก�าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระคร้ังแรก ในกรณทีีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้ให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพจิารณา

อย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าว

2. บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการด�าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี

3. บริษัทได้มีนโยบายความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการ ซึ่งนอกเหนื่อจากเรื่องพื้นฐานการศึกษาความรู้ 

ประสบการณ์แล้ว ยงัเน้นในเร่ืองความหลากหลายในเรือ่งของเพศและอาย ุท่ีจะท�าให้คณะกรรมการมมุีมมองท่ีแตกต่างท�าให้

เกิดความคิดหรือวิธีที่แก้ปัญหาที่หลากหลายยิ่งขึ้น

 ค�าชี้แจงของบริษัท

1. บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมส�าหรับการประชุมท�าให้กรรมการ ทุกท่านต้องเตรียมตัวก่อนการ

มาประชุมเป็นอย่างดี มีการให้ความเห็นอย่างผู้รอบรู้อย่างลึกซ้ึงเพราะเข้าใจการด�าเนินงานของบริษัท มีกรรมการอิสระ  

4 ท่าน แต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขา ที่บริษัทยังมิสามารถหาผู้อื่นมาทดแทนได้ในประสบการณ์ที่เท่าเทียมกัน 

แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนด Board Skill 

Matrix เพื่อเตรียมกระบวนหากรรมการอิสระเพิ่มขึ้นในปีต่อไป

2.  บรษิทัมกีารประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการรายบคุคล และประธานกรรมการ เป็นประจ�า

ทกุปี แต่อย่างไรกต็ามคณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนไปศกึษาการประเมนิ

ตนเองโดยใช้ที่ปรึกษาภายนอก ส�าหรับปีต่อๆ ไปให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้รับนโยบายนโยบายความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ในเรื่องเพศและอายุ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาถึงความเหมาะสมอยู่ คาดว่าอาจมีการน�ามาปฏิบัติ

ในปีหน้า
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด(มหาชน) ได้จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการรายงานที่สอดคล้องกับแนวทาง

ของ Global Reporting Initiatives (GRI) Version G4 และสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท

ได้จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากเว็บไซต์ www.amata.com

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
อมตะต่อต้านการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยร้ายแรงท่ีท�าลายการแข่งขัน 

อย่างเสรแีละเป็นธรรม รวมทัง้ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม อมตะไม่มนีโยบายเสนอเงิน สิง่จงูใจ ของก�านลั

ในรปูแบบใดๆ แก่หน่วยงานภายนอกหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัเพือ่ประโยชน์หรอืความได้เปรยีบทางธรุกจิ รวมทัง้ไม่มนีโยบายการจ่ายเงนิ

อื่นใดเพื่อเร่งการด�าเนินการหรืออ�านวยความสะดวก

อมตะมีการประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและคอร์รัปชั่น ตลอดจนทบทวนมาตรการ จัดการความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่ายังม ี

ความเหมาะสม และได้จดัอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ได้รบัทราบถงึการให้สนิบนในรปูแบบต่างๆ ท้ังจากตนเองและบคุคลอืน่เพือ่ให้

สามารถหลีกเลี่ยงการกระท�าดังกล่าว พร้อมทั้งจัดช่องทางแจ้งเบาะแสการรายงานเพ่ือสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงาน 

การพบเหน็หรอืสงสยัว่ามกีารให้สนิบนหรือคอร์รัปชัน่เกดิขึน้ ก�าหนดขัน้ตอนการลงโทษต่อผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการให้สนิบนและคอร์รปัช่ัน 

รวมถึงกระบวนการขั้นตอนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยความสุจริต

อมตะมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิผลในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น จัดให้มีระบบ

การติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและข้ันตอนปฏิบัตินั้นมีประสิทธิผลและได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปช่ัน 

ให้แก่ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เร่ิมต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม 

นอกจากนีอ้มตะยงัได้เข้าร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ เมือ่วนัที ่25 

พฤศจิกายน 2557

76 



amata named 
Global Growth fInalIst by wef

In April, 2015, Amata Corporation joined five 
other Southeast Asian companies 
as a finalist for East Asia Global Growth 
Company (GGC) as selected by the World 
Economic Forum (WEF) meeting in Jakarta, 
Indonesia. Global Growth Companies are 
defined by the WEF as “fast-growing 
companies with the potential to become 
global economic leaders.” Amata is the one 
and only Thai company awarded finalist.



การควบคุมภายใน  
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในของบรษิทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในบริษัทและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือก�าหนดแนวทาง

การก�ากับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุมภายในด้านต่างๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม 

การปฏิบัติการของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลดังนี้ 

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทค�านึงถึงการมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมท่ีดีซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส�าคัญของระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล ดังนั้น 

จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องมีกลไกซึ่งท�าให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง และส่งเสริม

ให้ทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดหลักๆ ของระบบการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดการดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจอย่างชัดเจน โดยมีการประชุม

ร่วมกันของฝ่ายบริหาร เพ่ือก�าหนดแผนการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ตลอด เพื่อที่จะท�าให้ธุรกิจของบริษัทและ

บรษัิทย่อยเป็นไปดงัท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้และพิจารณาก�าหนดเป็นงบประมาณประจ�าปี อีกท้ังมกีารแจ้งให้ผูบ้รหิารแต่ละฝ่ายรบัทราบ 

เพื่อบริหารงานภายในให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้  

 บริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาทบทวนถึงการตั้งเป้าหมายของการท�างานในแต่ละหน้าที่อย่างรอบคอบ โดยทบทวนถึงผลการ

ด�าเนินงานที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดแรงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม

 บริษัทและบริษัทย่อยมีการก�าหนดโครงสร้างองค์กร โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และมีการประกาศให้

พนักงานทราบโดยทั่วกัน

 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดท�าข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ข้อก�าหนด ระเบียบการปฏิบัติและบทลงโทษ

ของฝ่ายบริหารและพนักงาน

 บรษิทัและบริษทัย่อยมีการก�าหนดนโยบายและระเบียบในการอนมัุตธิรุกรรมด้านการเงนิ การจดัซือ้ และการบริหารสนิทรพัย์ เพ่ือ

ป้องกันการทุจริต

 บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายเก่ียวกบัหลกัการก�ากบักิจการท่ีดี (Corporate Governance) และมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์พร้อมทัง้

แผนการปฏิบัติงาน โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการก�าหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ท้ังวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมให้สอดคล้องกัน

เพือ่ทีจ่ะสามารถท�างานให้ส�าเรจ็ด้วยงบประมาณประจ�าปีทีไ่ด้รบัการอนมุตัแิละทรพัยากรท่ีมอียูอ่ย่างเหมาะสม  อีกท้ังบรษัิทและบรษัิทย่อย

ได้มีการวิเคราะห์ความเส่ียงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารจึงก�าหนดให้มีการด�าเนินการ 

อย่างสม�่าเสมอดังต่อไปนี้

 ประชมุเพือ่ประเมนิถงึความเสีย่งในการด�าเนินธุรกจิอย่างสม�า่เสมอและวเิคราะห์ถงึสาเหตท่ีุท�าให้เกดิเป็นความเสีย่ง ตลอดจนมกีาร

ติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง เพื่อก�าหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว
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 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน�าไปถ่ายทอดแก่

พนักงานทุกคนเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง และได้ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้ 

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายและวิธปีฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารทีท่�าให้มัน่ใจว่านโยบายทีฝ่่ายบรหิารได้ก�าหนดไว้ได้รบัการตอบสนอง

และปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 บริษัทและบริษัทย่อยมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และวงเงินอ�านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน 

 บรษิัทและบรษิัทย่อยมมีาตรการดแูลการท�าธรุกรรมกับผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิารหรือกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งอยา่งรดักมุ

และชดัเจน โดยมกีารก�าหนดให้การท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อยกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งต้องอยูภ่ายใต้

เง่ือนไขทีส่มเหตุสมผล หรอืเงือ่นไขการค้าปกตหิรือราคาตลาด โดยจะต้องน�าเสนอการท�ารายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นรายไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการท�ารายการนั้นๆ หากมี

การท�ารายการระหว่างกนัที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกต ิจะก�าหนดให้ต้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัพจิารณา

ความเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการก่อนเข้าท�ารายการ ซึ่ง

การอนุมัติจะกระท�าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นเท่านั้น โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นส�าคัญ 

 ในกรณีที่มีการท�าธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาว บริษัทและบริษัทย่อยก�าหนด

ให้ต้องมกีารติดตามการปฏิบัตติามเงือ่นไขทีไ่ด้ตกลงกันไว้ และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทบทวนความเหมาะสม

ของรายการตลอดระยะเวลาของสัญญา อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาครอบคลุมถึงการป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้อง 

น�าโอกาสหรือผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย

 บรษิทัได้ก�าหนดให้มกีารติดตามดแูลการบริหารจดัการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอยูเ่สมอ รวมทัง้มกีารก�าหนดทศิทางให้บคุคล

ทีบ่รษัิท แต่งต้ังให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบรษัิทดังกล่าวถือปฏิบตั ิ เพือ่ให้การด�าเนนิการของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมเป็นไป

ตามเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนมีการก�าหนดนโยบายตรวจสอบติดตามการด�าเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารจดัการระบบข้อมลูสารสนเทศให้ครอบคลมุการปฏบิตังิาน ทัง้ในระดบัองค์กร ระดบัการรายงานทางการเงนิ 

ระดับหน่วยปฏิบตักิาร และระดบัการปฏบัิตติามนโยบาย และระเบยีบปฏิบตัต่ิางๆ ท่ีใช้ในการควบคมุ เพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารตดิต่อสือ่สาร

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น ดังน้ันการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

 บรษิทัและบรษิทัย่อยได้จดัให้มข้ีอมลูทีส่�าคญัต่างๆ อย่างเพยีงพอเพือ่ให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสนิใจ โดยเฉพาะข้อมลู

ที่มีนัยส�าคัญ  โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ

มเีวลาศกึษาข้อมลูต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณมีีความจ�าเป็นเร่งด่วนซึง่ท�าให้ไม่สามารถจดัส่งเอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  

7 วันได้

 บริษัทและบริษัทย่อยก�าหนดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโดยมีเน้ือหารายละเอียดตามควร ซ่ึงเป็นเน้ือหา

ส�าคัญต่อการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง อีกทั้งยังมีการบันทึกข้อซักถาม ความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการในเร่ืองที่พิจารณา 

รวมทั้งความเห็นของกรรมการในการประชุม

 บรษิทัและบริษทัย่อยมกีารจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชแีละบญัชต่ีางๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการตรวจสอบ 

และมีการก�าหนดนโยบายบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อยเป็น

ส�าคัญ และไม่ขัดต่อหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษทัและบริษทัย่อยมกีารตดิตามงานที่ได้ด�าเนินการไปอย่างสม�า่เสมอ รวมถงึมกีารตรวจสอบ ปรบัปรงุ และแก้ไขระบบควบคมุภายใน

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยมี

สาระส�าคัญดังต่อไปนี้

 บริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง บริษัทและบริษัทย่อย

ได้จัดการประชุมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อพิจารณาผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้นว่ามีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้หรือไม่ 

ตลอดจนเสนอแนวทางการปฏบัิติทีจ่�าเป็น เพือ่ทีบ่ริษัทและบรษัิทย่อยจะได้ด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และ บริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จ�ากัด เพื่อขอทราบจุดอ่อน 

ของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ และรายงานให้คณะกรรมการทราบถึงความเหมาะสมและเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2016 เมื่อ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของ

บรษัิทและบรษิทัย่อยอนัเกดิจากการน�าไปใช้โดยมชิอบ และในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่พบว่ามีการกระท�าดังกล่าว

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บรษิทัได้ว่าจ้างบรษิทั ปรมา คอนซัลแต้นท์ จ�ากดั ซ่ึงหวัหน้าทีมตรวจสอบภายในคอื นางสาวสนสิา  ณิชาโชต ิวฒิุการศกึษา ปรญิญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประสบการผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบภายในมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็น 

ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เพ่ือให้ฝ่ายบรหิารสามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ทนัการ และรับการประเมนิผลงานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยมเีลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้แูลและประสานงานระหว่าง บริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จ�ากดั 

และคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในคณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจในการแต่งตั้งถอดถอน การว่าจ้างบริษัทที่มาท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
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รายการ 
ระหว่างกัน

คณะกรรมการให้ความส�าคัญกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และรายการเกี่ยวโยงโดยการวางนโยบาย, ข้อปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติอย่าง

ชดัเจนและสอดคล้องกบักฎหมาย, ระเบยีบบรษิทั, กฎระเบยีบของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและหลกัการก�ากบักจิการทีด่ ีผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัรายการเกีย่วโยงหรอืมผีลประโยชน์ทบัซ้อนจะต้อง

แจ้งบรษิทัและเปิดเผยความสมัพนัธ์ บคุคลเหล่านี้ไม่ได้รบัอนญุาตให้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจและจะไม่มอี�านาจอนมุตักิารท�าธรุกรรม  

ยิง่กว่านัน้การอนมุตัธิรุกรรมทีว่่านีต้้องท�าโดยเห็นแก่ประโยชน์ของบรษัิทเป็นส�าคญัปราศจากเงือ่นไขพเิศษใดๆ และได้เปิดเผยรายการ

ธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ของงบการเงินของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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อัตราส่วน 
ทางการเงินที่ส�าคัญ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 31 
ธันวาคม 

2558

ณ 31 
ธันวาคม 

2557

ณ 31 
ธันวาคม 

2556

ณ 31 
ธันวาคม 

2558

ณ 31 
ธันวาคม 

2557

ณ 31 
ธันวาคม 

2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  2.23  2.48  1.50  1.72  2.58  1.09 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  0.72  0.55  0.43  0.17  0.11  0.09 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  0.25  0.58  0.48  0.31  0.74  0.15 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)  17.32  17.72  18.56  10.57  27.11  20.41 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)  21.07  20.60  19.66  34.54  13.46  17.89 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)  0.19  0.31  0.39  0.09  0.30  0.24 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)  1,879.71  1,178.83  926.55  4,056.82  1,211.89  1,491.14 

อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)  3.27  3.90  3.93  3.50  8.57  6.67 

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน)  111.70  93.64  92.85  104.35  42.59  54.69 

วงจรเงินสด (วัน)  1,789.09  1,105.79  853.36  3,987.01  1,182.76  1,454.34 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

อัตราก�าไรขั้นต้น (%)  44.79  51.81  47.97  68.35  64.20  61.19 

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%)  23.77  30.27  21.15  108.79  53.19  39.44 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (%)  61.26  111.54  146.98  50.21  110.10  62.17 

อัตราก�าไรสุทธิ (%)  19.49  29.25  20.19  57.59  45.98  30.35 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  11.43  24.13  19.31  24.07  35.48  20.68 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  5.11  10.03  7.01  13.05  15.81  7.40 

อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)  0.26  0.34  0.35  0.23  0.34  0.24 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.89  0.81  1.18  0.80  0.89  1.70 

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า)  6.09  9.91  10.13  4.74  9.41  3.48 

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน  

(Cash Basis) (เท่า)  0.13  0.73  0.68  0.27  1.01  0.25 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)  40.36  33.58  35.20  31.51  39.23  57.53 
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การวิเคราะห์ และค�าอธิบาย 
ของฝ่ายจัดการ

เศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ต้องเผชิญกับข้อจ�ากัดที่มากขึ้น ท�าให้น�าไปสู่เศรษฐกิจและการส่งออกในหลายประเทศ
ชะลอตวัลง อย่างไรกต็ามเศรษฐกจิไทยยงัขยายตวัดใีนภาคการใช้จ่ายของประชาชนทีส่งูขึน้ และการเจริญเติบโตของการท่องเทีย่ว
ที่แข็งแกร่ง

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2557 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 0.9 

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0 สาเหตุหลักมาจากการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐ 
ตลอดจนภาคการส่งออก ซึ่งขยายตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ระหว่างร้อยละ 1.0 - 2.0 
ดุลบัญชีเดินสะพัดจะได้เกินดุลร้อยละ 5.7 ของ GDP

มีปัจจยัสนับสนนุการเตบิโตดงักล่าว ปัจจยัหลกัคอืการเร่งการใช้จ่ายภาครฐัและการลงทนุ มผีลในเชงิบวกจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ การค่อยๆ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและราคาส่งออก การอ่อนค่าของเงินบาท การค่อยๆ ฟื้นตัวของราคา 
สินค้าเกษตร ราคาน�้ามันที่ต�่าลง และการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ส่งสัญญาณ 
เชิงบวกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของการลงทุนภาคอุตสาหกรรม

ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้ซือ้ท่ีดนิเพิม่เตมิในประเทศไทยเพือ่สนบัสนนุการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศทีมี่ศกัยภาพเข้ามาลงทนุ
ในประเทศไทย ส�าหรบัแผนกลยทุธ์การกระจายการลงทนุในเวยีดนามในโครงการทีส่องได้เร่ิมต้นแล้ว และคาดว่าจะเห็นผลงานทีดี่ 
จากการด�าเนินงานของเวียดนาม

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
ในระหว่างปี 2558 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้เปลีย่นแปลงประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของอาคารส�านกังาน อาคารโรงงาน
ให้เช่า และอาคารผลิตน�้าประปาและบ�าบัดน�้าเสีย จากเดิม 20 ปี เป็น 50 ปี 40 ปี และ 30 ปี ตามล�าดับ ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป  ซ่ึงผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชือ่ว่าการเปลีย่นแปลงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีความเหมาะสมยิง่ขึน้เพราะอายกุารให้ประโยชน์ดงักล่าวสอดคล้องกบัประโยชน์ทีบ่ริษทัฯ และบริษทัย่อยคาดว่าจะได้รบั
จากการใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าวท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในการเปล่ียนแปลงประมาณการดังกล่าว บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ใช้วิธี
เปลี่ยนทันที ผลของการเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกล่าวที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 
งบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 69 10

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 6 3

รวม	 75 13
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รายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทุน

ค่าเสื่อมราคาลดลง 75 13

การแบ่งปันก�าไร:

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 45 -

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 30 -

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น (บาทต่อหุ้น) 0.04 0.01

การวิเคราะห์รายได้
บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย มีรายได้รวมส�าหรบัปี 2558 เป็นจ�านวนเงนิ 6,238 ล้านบาท ลดลงจ�านวนเงิน 

1,365 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.9 จาก ปี 2557 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ก)	 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 ส�าหรับปี 2558 บริษทัฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายท่ีดนิเป็นจ�านวนเงนิ 3,069 ล้านบาท เมือ่เปรยีบเทียบกบัปี 2557 ซึง่มี

รายได้จากการขายที่ดินเป็นจ�านวนเงิน 5,299 ล้านบาท รายได้ลดลงจ�านวนเงิน 2,230 ล้านบาท หรือลดลงเท่ากับร้อยละ 42.1    

ส่วนส�าคัญของรายได้ที่ลดลงนี้ เป็นส่วนของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด) แต่ชดเชยด้วยการ

เติบโตของส่วนท่ีเป็นของบรษัิทย่อยอืน่ๆ (Amata Vietnam Joint Stock และ บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การอตุสาหกรรม

ระยอง ไทย-จนี จ�ากดั) ซ่ึงมกีารเจริญเตบิโตเทยีบเท่าร้อยละ 58.4 เมือ่เทียบกบั ปี 2557 โดยเหตผุลหลกัท่ีรายได้จากยอดขาย 

โดยรวมของที่ดินลดลงนั้น เพราะผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมและสภาพแวดล้อมการลงทุนในประเทศไทย

 โดยรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดินที่ถูกจอง ส�าหรับปี 2558 จ�านวน 617 ไร่ เมื่อเทียบกับ 367 ไร่ ในช่วงเวลาเดียวกันของ 

ปี 2557 คิดเป็นการเจริญเติบโตร้อยละ 68.1 

2,230

3,178
3,924

6,090

7,506 7,603

6,238

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
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ข)	 รายได้อื่นๆ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

รายได้ค่าสาธารณูปโภค 1,431.1 1,359.2 71.9 5.3

รายได้จากการเช่า 615.3 688.0 (72.7) (10.6)

รายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน 54.9 10.9 44.1 404.9

ดอกเบี้ยรับ 45.9 90.2 (44.3) (49.1)

ก�าไรจากขายอสังหาริมทรัพย์เข้ากองทรัสต์ฯ 856.8 - 856.8 -

รายได้อื่น 164.7 155.3 9.4 6.1

รวม 3,168.7 2,303.5 865.2 37.6

ตารางข้างต้นนี้แสดงให้เห็นถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้ 

1. รายได้จากค่าสาธารณปูโภคเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.3 โดยท่ีร้อยละ 1.3 เป็นรายได้ท่ีเกดิจากการให้บริการด้านน�า้ และร้อยละ 4.0 เกดิจาก

รายได้ค่าบริการ ซึ่งจากการเติบโตของธุรกิจให้บริการด้านน�้าสะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นของปริมาณการใช้น�้าดิบและ

การบ�าบัดน�้าเสีย เนื่องมาจากจ�านวนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม การเจริญเติบโตดังกล่าวนั้นมาจากการด�าเนินงาน

ของบริษัทย่อยในเวียดนามซึ่งมีการเติบโตร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2557

2. รายได้โดยรวมจากรายได้ค่าเช่าลดลงเนือ่งจากจ�านวนโรงงานส�าเรจ็รปูให้เช่าในประเทศไทยลดลงเพราะการขายโรงงาน 25 โรงงาน

ให้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 แม้จะมีการลดลงของ 

รายได้ค่าเช่าจากโรงงานส�าเร็จรูปในประเทศไทย แต่ชดเชยด้วยการเติบโตร้อยละ 12.1 ส�าหรับการด�าเนินงานการให้เช่าโรงงาน

ส�าเร็จรูปและอาคารส�านักงานในเวียดนาม เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

3. บริษัท อมตะซิตี้ จ�ากัด มีรายได้จากการให้สิทธิเหนือพื้นดินแก่ บริษัท อมตะบีกริมเพาเวอร์ (ระยอง) 5 จ�ากัด เพื่อสร้างระบบส่ง

และวางท่อตามแนวถนนในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทดังกล่าว

4. รายได้ดอกเบีย้ทีล่ดลง  เนือ่งมาจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากในประเทศเวียดนามท่ีลดลงจากร้อยละ  5.1 - 8.0 ต่อปี เป็นร้อยละ 4.3 - 6.5 

ต่อปี

5. ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมาจากบริษัทย่อย บริษัท อมตะซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด (“เอเอสอาร์บี”)

 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของเอเอสอาร์บี มีมติอนุมัติในหลักการการเข้าท�าธุรกรรมกองทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โดยเมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2558 เอเอสอาร์บี ได้เข้าท�ารายการขายและให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ 30 ปี แก่ทรัสตี ซึ่งกระท�าในนามของกองทรัสต์ฯ เป็นจ�านวนเงินรวม 4,750 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด 

โดยสรุปดังต่อไปนี้

ประเภทธุรกรรม
เนื้อที่ดิน  

(ไร่-งาน-ตารางวา)
พื้นที่เช่า 

(ตารางเมตร)
จ�านวน
โรงงาน

จ�านวนเงิน  
(ล้านบาท)

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน 

ระยะเวลา 30 ปี

162-2-97.1  112,174.52 63  3,139 

กรรมสิทธิในที่ดินและอาคารโรงงาน 61-2-85  48,408.00 25  1,611 

รวม 224-1-82.1  160,582.52 88  4,750 
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 เอเอสอาร์บีได้บันทึกรับรู้ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เข้ากองทรัสต์ฯ เป็นจ�านวน 857 ล้านบาท (หลังจากหักประมาณการ

หนีสิ้นจากการค�า้ประกนัรายได้ ประมาณการผลขาดทนุจากการรบัจ้างบรหิารกองทรสัต์ฯ และรายการก�าไรท่ียงัไม่รบัรูต้ามสดัส่วน

การถือหน่วยลงทุนของเอเอสอาร์บี) โดยแยกแสดงเป็นรายการต่างหากในงบก�าไรขาดทุนรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558  

การวิเคราะห์ก�าไรขั้นต้น
(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง
จ�านวนจุดรายได้ ก�าไรขั้นต้น ร้อยละ รายได้ ก�าไรขั้นต้น ร้อยละ

รายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์

3,069.0 1558.5 50.8%  5,299.5 3135.3 59.2% (8.4) 

รายได้ค่าสาธารณูปโภค  1,431.1 289.5 20.2%  1,359.2 221.9 16.3% 3.9

รายได้จากการให้เช่า  615.3 443.1 72.0%  688.0 449.2 65.3% 6.7

รวม  5,115.4  2,291.1 44.8%  7,346.7  3,806.4 51.8% (7.0)	

ในปี 2558 มีก�าไรขั้นต้นรวมเป็นจ�านวนเงิน 2,291.1 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 39.8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  อัตราก�าไร

ขั้นต้นในปี 2558 และ ปี 2557 เป็นร้อยละ 44.8 และร้อยละ 51.8 ตามล�าดับ, โดยมีสาเหตุหลักจากการขายที่ดินที่ลดลงของ อมตะ 

คอร์ปอเรชัน (ซึ่งมีอัตราก�าไรขั้นต้นของการขายที่ดินที่สูง)

โดยรวมของอตัราก�าไรข้ันต้นทีป่รับตัวเพิม่ข้ึนเกดิข้ึนจากทัง้รายได้ค่าสาธารณปูโภคและรายได้จากการให้เช่าทีร่วมกนัจะได้ถงึร้อยละ 35.8 

หรือเพิ่มขึ้น 3.0 จุดเมื่อเทียบกับ ปี 2557 สาเหตุหลักมาจากธุรกิจบริการสาธารณูปโภคทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าใช้จ่าย ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายในการขาย 248.0 358.6 (110.6) (30.8) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  724.0 660.6 63.4 9.6

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  305.9 359.8 (53.9) (15.0) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  396.1 350.2 45.9 13.1

รวม  1,674.0  1,729.1 (55.1)	 (3.2)	

1. ค่าใช้จ่ายในการขายส�าหรบัปี 2558 ลดลงเป็นจ�านวนเงนิ 110.6 ล้านบาท การลดลงดงักล่าวส่วนใหญ่เกดิจากค่าใช้จ่ายการตลาด

และการส่งเสริมการขาย และค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินที่ลดลง

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับปี 2558 เพิม่ข้ึนเป็นจ�านวนเงิน 63.4 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกดิจากการรบัรูก้ารขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสนิทรพัย์จ�านวนเงนิ 22 ล้านบาท ส�าหรบัเงนิลงทนุใน Amata NGD และจ�านวนเงิน 20 ล้านบาท ส�าหรบัเงนิลงทนุใน Amata 

Power (Bien Hoa) และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

3. ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวเฉลี่ยในระหว่างปีจากบริษัทย่อย

4. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนเงิน 45.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก

การบวกกลับของการตั้งส�ารอง และค่าเสื่อมราคาไม่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับการเสียภาษีของก�าไรสุทธิ
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การวิเคราะห์ทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

รวมสินทรัพย์ 25,451.4  22,136.8  3,314.6  15.0 

รวมหนี้สิน  11,950.9  9,921.7  2,029.2 20.5

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  13,500.5  12,215.1  1,285.5  10.5

1. รวมสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนเงิน  3,314.6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่มาจากเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย  การซื้อที่ดินส�าหรับโครงการของ Amata City Long Thanh ในเวียดนาม  

และยังลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (“อมตะอาร์”)

2. รวมหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนเงิน 2,029.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยหลักมาจาก 

บริษัท อมตะซัมมิทเรดดี้บิลท์ จ�ากัด เป็นค่าเช่ารับล่วงหน้า อมตะอาร์ ส�าหรับการเช่าโรงงานส�าเร็จรูป 63 โรงงาน (30 ปี) 

3. ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารเป็นจ�านวนเงิน 4,755.0 ล้านบาท (3,654.2 ล้านบาท จาก

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากดั (มหาชน) และจ�านวน 1,100.8 ล้านบาท จากบรษัิทย่อยอ่ืนๆ) ในจ�านวนนีร้วมถงึเงนิกู้ยมืระยะยาว

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีจ�านวนเงิน 1,869.4 ล้านบาท               

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯ ประกอบด้วยวงเงนิกู้ยมืหลายสญัญาวงเงนิรวม 7,115 ล้านบาท 

(2557: 5,485 ล้านบาท) เงินกู้ยืมส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต�่าของธนาคาร (MLR) 

ลบอัตราที่ก�าหนดในสัญญา และมีก�าหนดช�าระเงินต้นเป็นรายไตรมาสและช�าระดอกเบี้ยเป็นประจ�าทุกเดือน และต้องช�าระคืน 

เงินต้นทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2563 (2557: เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561) 

วัตถุประสงค์หลักของเงินกู้ยืมคือเพื่อการซื้อที่ดินและค่าใช้จ่ายในการพัฒนารอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังในประเทศไทยและ

เวียดนาม

การวิเคราะห์บัญชีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเป็นจ�านวนเงิน 306 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้

การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นจ�านวนเงิน 242 ล้านบาท และลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจ�านวนเงิน 

64 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระดังนี้คือ 

 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ เป็นจ�านวนเงิน 127 ล้านบาท

 ค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือน เป็นจ�านวนเงิน 11 ล้านบาท

 ค้างช�าระนานกว่า 3 ถึง 9 เดือน เป็นจ�านวนเงิน 17 ล้านบาท

 ค้างช�าระนานกว่า 9 ถึง 12 เดือน เป็นจ�านวนเงิน 1 ล้านบาท

 ค้างช�าระมากกว่า 12 เดือน เป็นจ�านวนเงิน 18 ล้านบาท

ส�าหรับลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปี 2558 จ�านวนเงิน 242 ล้านบาท บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวนเงิน 

37 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทฯ มีนโนบายและมีมาตรการในการติดตามหนี้ที่ดี ท�าให้บริษัทฯ ไม่มีหนี้สูญจากการเรียกเก็บเงินจาก

ลูกค้าไม่ได้  
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การวิเคราะห์กระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,021.3  1,129.3 (108.0) (9.6) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  1,159.5  2,855.5 (1,696.0) (59.4) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน  2,388.4 (1,565.6)  3,954.0 (252.6) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (22.0) (787.6)  765.6 (97.2) 

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น  (1,437.8) (590.7) (847.1)  143.4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  2,130.9 (108.0)  2,238.9 (2,072.7) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  3,152.2  1,021.3  2,130.9  208.6 

1. เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานในปี 2558 จ�านวนเงิน 1,159.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวนเงิน 1,696.0 ล้านบาท จากปีที่แล้ว  

การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัในเงนิสดสทุธจิากกิจกรรมด�าเนนิงานพร้อมกบัการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิกล่าวถงึแล้วในการ

วิเคราะห์การเงินข้างต้น

2. เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยหลักเกิดจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทรัสต์เพื่อ 

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอมตะซัมมทิโกรท, การซือ้ท่ีดนิรอการพฒันาในอนาคตของบริษัทฯ และบรษัิทย่อย, 

การลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทอมตะบีกริมเพาเวอร์ 4 จ�ากัด และบริษัท อมตะบีกริมเพาเวอร์ 5 จ�ากัด และอมตะอาร์

3. ในระหว่างปีบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ช�าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยเป็นจ�านวนเงิน 4,249 ล้านบาท, ได้รับเงินกู้ระยะยาวเป็น 

จ�านวนเงนิ 2,509 ล้านบาท ใช้ส�าหรับการซ้ือทีด่นิและการพฒันา ซือ้หุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้เดิมในเวยีดนาม, พฒันาคอนโดมเินยีม

โดย บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จ�ากัด และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ�านวนเงิน  

1,438 ล้านบาท

การวิเคราะห์สัดส่วนทางการเงิน

ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง น่าพอใจ / ไม่น่าพอใจ

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ(%) 19.49 29.25 (9.76) ไม่น่าพอใจ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(%) 11.43 24.13 (12.70) ไม่น่าพอใจ

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(%) 5.11 10.03 (4.92) ไม่น่าพอใจ

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(เท่า) 0.89 0.81 0.08 ไม่น่าพอใจ

 * อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) = 
ก�าไรสุทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่*100 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เฉลี่ย)
 

 ** อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)   = ก�าไรสุทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่*100

รวมสินทรัพย์ (เฉลี่ย)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิจากการประกอบกิจการจ�านวนเงิน 1,216.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ

กับก�าไรสุทธิในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งลดลงจ�านวนเงิน 1,007.9 ล้านบาท หรือลดลงเท่ากับร้อยละ 45.3 สาเหตุหลักมาจาก

ปริมาณการขายที่ดินลดลง, การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าและส�ารองหน้ีสงสัยจะสูญ, การลดลงในส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วม แต่มีชดเชยด้วยก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เข้ากองทรัสต์ โดยจากตารางแสดงผลของอัตราก�าไรสุทธิ ปี 2558  

ไว้ที่ร้อยละ 19.49 เมื่อเทียบกับ ปี 2557 ที่ร้อยละ 29.25
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การเพิม่ขึน้ของอตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุนัน้ เหตผุลหลกัเกดิจากการการลดลงของเงนิมดัจ�าและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูค้า และการลดลง

ของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกิดจากก�าไรสุทธิของกิจการ 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อทุน) อยู่ที่ร้อยละ 0.50:1 ณ สิ้นปี 2558 และอยู่ที่ร้อยละ 0.59:1  

ณ สิ้นปี 2557 ซึ่งต�่ากว่าบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต�่า แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการจัดหาเงินทุน

ที่แข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้

เรื่องอื่นๆ 

การเปลี่ยนแปลงการลงทุนระหว่างปี

 ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) (“วีเอ็น”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป 

จ�านวน 166 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 1,248 ล้านบาท   

ในการออกจ�าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทนุดังกล่าว  วีเอ็นได้รบัเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนสทุธจิากค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้องกบัการเสนอขายหุน้

ดังกล่าวเป็นจ�านวน 1,201 ล้านบาท วีเอ็น ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วเป็น 468 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 935 ล้านหุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 

 วีเอ็น ได้น�าหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีการซื้อขายวันแรกในวันที่  

16 ธันวาคม 2558 

 วันที่ 16 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญวีเอ็นผ่านตลาดหลักทรัพย์ที่มีวงเงิน

ไม่เกิน 200 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นวีเอ็นเป็นจ�านวน 4,356,200 หุ้น รวมเป็นจ�านวนเงิน  

37 ล้านบาท

 ผลจากการขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปของวีเอ็น และจากการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้นท�าให้สัดส่วนเงินลงทุน 

ในวเีอ็นเปลีย่นไปจากร้อยละ 88 เป็นร้อยละ 73 บรษัิทฯ จงึได้บนัทึกมลูค่าท่ีเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์สทุธขิองวเีอ็นเป็นจ�านวน 574 ล้าน

บาท ไว้ภายใต้รายการ “ส่วนเกนิทนุจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย” ในองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

 ในระหว่างปีปัจจุบัน วีเอ็น ได้ลงทุนหุ้นสามัญใน Amata City Long Thanh Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น 

ในประเทศเวียดนาม และด�าเนินธุรกิจในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นจ�านวนเงิน 424,657 ล้านเวียดนามด่ง (เทียบเท่า  

712 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนที่เรียกช�าระแล้วของบริษัทดังกล่าว และอีกร้อยละ 65 ถือโดย Amata 

(Vietnam) Joint Stock Company (“เอวีเอ็น”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของวีเอ็น

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของวีเอ็น มีมติให้วีเอ็นเข้าประมูลราคาเพื่อซื้อหุ้นสามัญของเอวีเอ็นจาก

กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกันแห่งหน่ึงในประเทศเวยีดนามเป็นจ�านวนเงนิ 7,319,928 หุ้น ในราคาหุ้นละ 32,500 เวยีดนามด่ง รวมเป็น

จ�านวนเงิน 237,898 ล้านเวียดนามด่ง (เทียบเท่า 361 ล้านบาท) ทั้งนี้ การด�าเนินการเพื่อซื้อหุ้นดังกล่าวได้แล้วเสร็จในไตรมาส

ที่ 2 ของปีปัจจุบัน ซึ่งท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของวีเอ็นในเอวีเอ็นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 90 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่าย

แล้วทั้งหมดของเอวีเอ็น

 การเข้าซือ้หุน้สามญัดงักล่าวมผีลท�าให้วเีอน็มสีดัส่วนการถือหุ้นในเอวีเอ็นเพ่ิมขึน้ตัง้แต่วันท่ีซือ้ แต่เนือ่งจากฝ่ายบรหิารได้ประเมนิว่า 

สินทรัพย์และหนี้สินของเอวีเอ็น ณ วันที่ซื้อและวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ไม่แตกต่างกันอย่างเป็นสาระส�าคัญ วีเอ็นจึงได้บันทึก

ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในราคาที่ต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 จ�านวน 22 ล้านบาท ไว้ภายใต้รายการ 

“ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู ้ถือหุ้นในงบแสดง 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
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รายงานคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรว่ามีผลต่อการด�าเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ รวมถึงป้องกันและลดความสูญเสียที ่

อาจจะเกดิขึน้ ภายใต้สภาพแวดล้อมและความไม่แน่นอนในการด�าเนนิธรุกจิ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง (Risk Management Committee) ขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยมีนายวิกรม กรมดิษฐ์เป็นประธานคณะกรรมการ  

นายวบูิลย์ กรมดษิฐ์ Ms. Choon Soon Ng นายยุทธ โรจน์วรีะสิงห์ นายโค ชวน ชวิ เป็นกรรมการ และมี นางพนอจนัทร์ จารรุงัสพีงค์  

เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์  

ด้านธุรกิจมีความเข้าใจในความเสี่ยงของธุรกิจของอมตะเป็นอย่างดี มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก�าหนด นโยบาย แนวทาง 

การบริหารความเสี่ยง ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง เพื่อให้ความเสี่ยง

ลดลงอยู่ในระดบัทีย่อมรับได้ ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย ประเมนิความเสีย่ง ก�าหนดกจิกรรมควบคมุ รวมท้ังทบทวนกระบวนการบรหิาร

ความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง

ต่อทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินงานและแผนธุรกิจ 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง เพื่อก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และ 

แผนการด�าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การประเมินความเสี่ยงขององค์กร 

 โดยประชมุร่วมกบัผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ เพ่ือพิจารณาปัจจยัเสีย่งระดับองค์กรทีม่สีาระส�าคญัและส่งผลกระทบต่อการวางกลยทุธ์

การด�าเนนิงาน การเงนิ ชือ่เสยีง รวมถงึด้านอืน่ๆ และพจิารณาประสทิธผิลของการควบคมุภายในท่ีมอียู ่เพือ่จดัล�าดบัความเสีย่ง

โดยค�านึงถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 โดยพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานท่ีผู้บริหารหน่วยงานจัดท�าขึ้นในแต่ละความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าความเสี่ยงน้ัน จะ 

ได้รับการบริหารจัดการและมีการควบคุมให้อยู่ในระดับเหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 

3. การติดตามผลของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆทุกไตรมาส เพ่ือติดตามความคืบหน้าประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ ด�าเนิน

งานตามแผน รวมทั้งพิจารณาแนวโน้ม ของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง

4. พจิารณาและให้ความเหน็ส�าหรับรายการความเสีย่งระดบัองค์กรประจ�าปี 2559 ก่อนการน�าเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ โดยพิจารณารายการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร และ 

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

5. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส ทั้งนี้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ รอบคอบ และครบถ้วน เต็มก�าลังความรู้ 

ความสามารถ ด้วยความเป็นอสิระและสอดคล้องกบัการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ประโยชน์ต่ออมตะ ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยี

อื่นๆ อย่างเต็มก�าลังความสามารถ

 

  (นาย วิกรม กรมดิษฐ์)

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น 

คณะกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด และแนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ประกอบด้วย นายอนชุา สหินาทกถากลุ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายนพพันธป์ เมืองโคตร และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2558 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จ�านวน 5 ครัง้ และในปี 2559 จนถงึวนัทีร่ายงาน จ�านวน 1 คร้ัง รวมท้ังสิน้ 6 คร้ัง โดยนายอนุชา สหินาทกถากุล นายนพพันธป์ เมอืงโคตร 

และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง และเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

ตามความเหมาะสมซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1.	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	2558 โดยได้สอบถามและรับฟัง ค�าชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 

ในเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบแผนการสอบบัญชีของ 

ผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.	 สอบทานข้อมูลการด�าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการ

ควบคมุภายในอนัจะช่วยส่งเสรมิให้การด�าเนนิงานบรรลตุามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ โดยพจิารณาจากการสอบทานผลการประเมนิ

ระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ มีการดูแล

รักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้ประเมินระบบการควบคุม

ภายในตามแนวทางที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ

ภายใน มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี

และผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้มคีวามเหน็ว่าบรษัิทฯ มรีะบบการตดิตามควบคมุดแูลการด�าเนนิงานของบรษัิทย่อยอย่างเพยีงพอ 

เหมาะสม และมีประสิทธิผล

3	 สอบทานการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ของ

บริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท อีกทั้งได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติการแก้ไขกฎบัตร

งานตรวจสอบภายในให้เหมาะสมทันสมัย และสอดคล้องกับคู ่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และได้อนมุตัแิผนการตรวจสอบประจ�าปีท่ีจดัขึน้ตามความเสีย่งระดบัองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า 

บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากล

4.	 สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน ให้มีการมอบหมายหน้าที่ ให้แก่ส่วนงานที่มิใช่บุคคล 

คนเดียวหรือส่วนงานเดียวกัน ในการดูแลสัญญา ค�าสั่งซื้อ การรับสินค้า การท�าบัญชีสินค้า และการช�าระเงิน โดยใช้กระบวนการ

ตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในการป้องกันและการตรวจการทุจริต

5.	 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย	ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันท่ีบริษัทฯ มีไว้กับบุคคล

ภายนอก ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ไม่พบประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญัในเรือ่งการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อก�าหนด 

และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2558
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6.	 สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ โดยได้

พิจารณาสอบทานนโยบาย ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการก�าหนดวัตถุประสงค์บ่งชี้ความเสี่ยง 

ประเมนิความเสีย่ง จดัการความเสีย่ง และตดิตามผลความคบืหน้า มกีารก�าหนดดชันีชีวั้ดความเสีย่งท่ีส�าคญั (Key Risk Indicator - KRI) 

ซึ่งถือเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการก�าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

7.	 สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล

ของรายการดังกล่าว ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีสาระส�าคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการ 

ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมี

ความเหน็ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และเป็นประโยชนสงูสดุต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั รวมทัง้มกีารเปิดเผย

ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

8.	 พิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	 และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2559 เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ 

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและ 

ความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เหน็ควรเสนอแต่งตัง้ นางสาวสพุรรณ ีตรยิานนัทกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที ่4498 

หรอืนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3930 หรอื นางสาววราพร ประภาศริกิลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

ทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2559 พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็น

จ�านวนเงินรวม 1,650,000.-บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวดังนี้

 ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา ผูส้อบบญัชไีด้ปฏบัิตงิานด้วยความรู ้ความสามารถในวชิาชพี และให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัระบบการ

ควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

 ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ�านวน1,650,000.-บาท ซึ่งสูงกว่า 

ปี 2558 จ�านวน 9,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5.8%

 มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

 และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการก�าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 

งบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2559 จะจัดเป็นปีแรกของ 

นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล (ผู้สอบบัญชี)

 ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯและบริษัทย่อย

ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุปในภาพรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีรายงานข้อมูลทางการเงินและการด�าเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการ

ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดและ 

ข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

อย่างเพยีงพอ โปร่งใส และเชือ่ถอืได้รวมทัง้มีการพฒันาปรบัปรงุระบบการปฏิบตังิานให้มคีณุภาพดข้ึีนและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม 

ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

  นายอนุชา	สิหนาทกถากุล

  (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

  12 กุมภาพันธ์ 2559
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งบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่น�ามาจัดท�างบการเงินรวมได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชี 

ที่รับรองทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและจัดท�า 

งบการเงนิอย่างรอบคอบ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และผู้ลงทุนท่ัวไป ท่ีจะได้รับทราบข้อมูลท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนนิงาน 

ที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุผล

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทฯจัดท�าขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น  

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เข้ามาท�าหน้าที่

สอบทานให้บรษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องเพยีงพอ รวมท้ังมกีารเปิดเผยรายการท่ีเกีย่วโยงกนั หรอืท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและ 

มีประสิทธิผล สอบทานการปฏิบัติตามข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์ ข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ท�าให้คณะกรรมการ

ของบริษัทฯ เชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดง

ฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน

 (ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ) (นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์)

 ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงินประจ�าปี 2558
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รายงานของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ 

การเงินรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้นรวม

และงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้

ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีซ่ึงก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบัิตติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพือ่

ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธีิการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิ 

วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบ

ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบ

รวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชท่ีีผูบ้รหิารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชท่ีีจดัท�าขึน้โดย

ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม 
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกันของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน

ศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพันธ์ 2559 
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8  3,152,219,713  1,021,319,263  327,979,854  150,257,749 

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงิน 9  241,849,600  975,900,770  -  - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 10  269,320,779  321,321,131  201,675,999  69,342,644 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 7  -  -  104,177,570  158,420,198 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 11  7,555,176,619  8,002,961,754  4,663,972,837  4,826,894,748 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  126,920,728  143,732,083  8,275,181  9,450,068 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  11,345,487,439  10,465,235,001  5,306,081,441  5,214,365,407 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12  -  -  940,216,033  903,042,593 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13  2,290,395,929  1,557,437,109  925,864,521  621,520,671 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14  3,740,680,711  3,566,213,193  534,557,915  528,188,876 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15  1,054,627,312  1,085,002,094  158,769,713  170,848,312 

เงินมัดจ�าค่าซื้อที่ดิน  124,193,858  135,709,633  39,000  4,101,100 

ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต 16  6,726,599,651  5,153,032,577  4,448,453,097  4,007,334,097 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22  19,476,064  24,974,495  -  - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  149,941,200  149,182,433  58,046,738  59,940,047 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  14,105,914,725  11,671,551,534  7,065,947,017  6,294,975,696 

รวมสินทรัพย์  25,451,402,164  22,136,786,535  12,372,028,458  11,509,341,103 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 

จากธนาคาร 17  1,987,634,767  713,687,853  1,274,930,536  647,523,963 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 18  458,116,512  466,385,257  96,792,103  147,331,447 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7  -  50,000,000  -  - 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด 

ช�าระภายในหนึ่งปี 19  1,869,431,075  1,747,339,572  1,547,646,244  1,091,841,404 

เงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้ารับจากลูกค้า  555,210,361  1,118,932,557  152,431,295  115,901,551 

ภาษเีงินได้ค้างจ่าย  195,785,194  66,748,057  15,087,697  17,889,206 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  29,423,652  48,321,839  384,018  372,286 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  5,095,601,561  4,211,415,135  3,087,271,893  2,020,859,857 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด 

ช�าระภายในหนึ่งปี 19  2,885,552,046  4,747,906,602  2,106,509,189  3,105,388,766 

เงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้ารับจาก 

ลูกค้าระยะยาว  174,047,586  255,756,582  -  - 

รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า  3,270,878,547  281,517,825  250,744,880  242,502,520 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22  242,824,078  207,789,214  6,568,947  12,059,056 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  281,978,308  217,336,668  53,315,777  50,465,150 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	  6,855,280,565  5,710,306,891  2,417,138,793  3,410,415,492 

รวมหนี้สิน  11,950,882,126  9,921,722,026  5,504,410,686  5,431,275,349 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,067,000,000 1,067,000,000 1,067,000,000 1,067,000,000

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,067,000,000 1,067,000,000 1,067,000,000 1,067,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  173,600,000 173,600,000 173,600,000 173,600,000

ก�าไรสะสม  

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 20  106,700,000 106,700,000 106,700,000 106,700,000

ยังไม่ได้จัดสรร  9,158,125,169 8,710,300,097 5,520,317,772 4,730,765,754

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  664,643,650 56,755,714 - -

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  11,170,068,819 10,114,355,811 6,867,617,772 6,078,065,754

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 

ของบริษัทย่อย  2,330,451,219 2,100,708,698 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  13,500,520,038 12,215,064,509 6,867,617,772 6,078,065,754

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  25,451,402,164 22,136,786,535 12,372,028,458 11,509,341,103

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุน
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  3,068,979,832 5,299,464,372  1,321,508,300  3,482,819,388 

รายได้ค่าสาธารณูปโภค  1,431,141,602  1,359,204,185  -  - 

รายได้จากการให้เช่า  615,297,092  688,013,631  110,337,497  96,645,405 

รายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน 21  54,925,034  10,880,000  -  - 

รายได้เงินปันผล 12, 13  -  -  1,210,143,029  484,308,898 

ดอกเบี้ยรับ  45,907,065  90,164,742  8,148,986  8,747,907 

ก�าไรจากการขายอสงัหาริมทรพัย์เข้ากองทรสัต์ฯ  856,788,296  -  -  - 

รายได้อื่น  164,675,713  155,266,776  54,946,444  68,060,334 

รวมรายได้  6,237,714,634  7,602,993,706  2,705,084,256  4,140,581,932 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์  1,510,530,239  2,164,127,222  426,956,398  1,250,025,875 

ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค  1,141,655,196  1,137,352,937  -  - 

ต้นทุนจากการให้เช่า  172,187,371  238,845,292  26,207,209  31,498,138 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  248,022,605  358,631,159  93,854,504  183,044,793 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  723,977,505  660,556,040  368,669,216  396,876,726 

รวมค่าใช้จ่าย  3,796,372,916  4,559,512,650  915,687,327  1,861,445,532 

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	และภาษีเงินได้  2,441,341,718  3,043,481,056  1,789,396,929  2,279,136,400 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13  153,330,143  226,470,914  -  - 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้  2,594,671,861  3,269,951,970  1,789,396,929  2,279,136,400 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (305,911,493)  (359,773,013)  (213,914,341)  (262,564,317)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  2,288,760,368  2,910,178,957  1,575,482,588  2,016,572,083 

ภาษีเงินได้ 22  (396,118,560)  (350,178,400)  (17,733,534)  (112,632,535)

ก�าไรส�าหรับปี  1,892,641,808  2,560,000,557  1,557,749,054  1,903,939,548 

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,216,022,108  2,223,972,117  1,557,749,054  1,903,939,548 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 

ของบริษัทย่อย  676,619,700  336,028,440 

 1,892,641,808  2,560,000,557 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 25

ก�าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษัิทฯ  1.14  2.08  1.46  1.78 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ก�าไรส�าหรับปี  1,892,641,808 2,560,000,557  1,557,749,054  1,903,939,548

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รำยกำรที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 

ในภำยหลัง 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 

งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  65,812,127 (19,769,022)

ผลก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  4,110,374 5,876,343

รำยกำรที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ 

ขำดทุนในภำยหลัง  69,922,501 (13,892,679)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  69,922,501 (13,892,679)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  1,962,564,309 2,546,107,878 1,557,749,054 1,903,939,548 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1,270,115,538 2,216,913,505 1,557,749,054 1,903,939,548 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 

ของบริษัทย่อย  692,448,771 329,194,373

 1,962,564,309 2,546,107,878

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ

ส่วนของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ของ

บริษัทย่อย รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกิน 
(ต�่ากว่า) ทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนเงินลงทุน

ในบริษัทย่อย

ส�ารองส�าหรับ
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

การรวมกิจการ
ภายใต้การ

ควบคุมเดียวกัน
ของบริษัทร่วม

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนเงินลงทุน

ในบริษัทย่อย 
ของบริษัทร่วม

รวม
องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการ
เงินที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ

ส่วนต�่ากว่าทุนจาก
การวัด

มูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์

เผื่อขาย
ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และช�าระแล้ว
ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2557 1,067,000,000 173,600,000 106,700,000 6,966,460,555 26,357,438 (9,986,717) (12,170,522) - - - 4,200,199 8,317,960,754 1,873,535,568 10,191,496,322 

ก�าไรส�าหรับปี - - - 2,223,972,117 - - - - - - - 2,223,972,117  336,028,440 2,560,000,557 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - - - - (12,934,955) 5,876,343 - - - - (7,058,612) (7,058,612)  (6,834,067) (13,892,679)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - 2,223,972,117 (12,934,955) 5,876,343 - - - - (7,058,612) 2,216,913,505  329,194,373 2,546,107,878 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - - - - - - 13,875,831 - - 13,875,831 13,875,831  8,566,450 22,442,281 

ส่วนเกินทุนซึ่งเกิดจากการซื้อกิจการภายใต้ 

การควบคุมเดียวกันของบริษัทร่วม - - - - - - - - 36,134,506 - 36,134,506 36,134,506  - 36,134,506 

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม - - - - - - - - - 9,603,790 9,603,790 9,603,790  - 9,603,790 

เงินปันผลจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี 

อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - (110,587,693) (110,587,693)

เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(หมายเหตุ 28) - - - (480,132,575) - - - - - - - (480,132,575)  - (480,132,575)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557 1,067,000,000 173,600,000 106,700,000 8,710,300,097 13,422,483 (4,110,374) (12,170,522) 13,875,831 36,134,506 9,603,790 56,755,714 10,114,355,811 2,100,708,698 12,215,064,509 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ

ส่วนของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ของ

บริษัทย่อย รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกิน 
(ต�่ากว่า) ทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนเงินลงทุน

ในบริษัทย่อย

ส�ารองส�าหรับ
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

การรวมกิจการ
ภายใต้การควบคุม

เดียวกันของ
บริษัทร่วม

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนเงินลงทุน

ในบริษัทย่อย 
ของบริษัทร่วม

รวม
องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการ
เงินที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ

ส่วนต�่ากว่าทุนจาก
การวัด

มูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์

เผื่อขาย
ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และช�าระแล้ว
ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558 1,067,000,000 173,600,000 106,700,000 8,710,300,097 13,422,483 (4,110,374) (12,170,522) 13,875,831 36,134,506 9,603,790 56,755,714 10,114,355,811 2,100,708,698 12,215,064,509

ก�าไรส�าหรับปี - - - 1,216,022,108 - - - - - - - 1,216,022,108 676,619,700 1,892,641,808

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - - - - 49,983,057 4,110,374 - - - - 54,093,431 54,093,431 15,829,070 69,922,501

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - 1,216,022,108 49,983,057 4,110,374 - - - - 54,093,431 1,270,115,539 692,448,770 1,962,564,309

ส่วนเกินทุนในบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากการซื้อ 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในราคาที่ต�่ากว่า 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ซื้อ และ 

บริษัทย่อยออกหุ้นเพิ่มทุน (หมายเหตุ12) - - - - - - 596,095,358 - - - 596,095,358 596,095,358 206,931,701 803,027,059

ส่วนต�า่กว่าทนุซึง่เกดิจากการซือ้กจิการภายใต้ 

การควบคุมเดียวกันของบริษัทร่วม - - - - - - - - (37,636,975) - (37,636,975) (37,636,975) - (37,636,975)

ส่วนต�่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม - - - - - - - - - (4,663,878) (4,663,878) (4,663,878) - (4,663,878)

เงินปันผลจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี 

อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - (669,637,950) (669,637,950)

เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(หมายเหตุ 28) - - - (768,197,036) - - - - - - - (768,197,036) - (768,197,036)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 1,067,000,000 173,600,000 106,700,000 9,158,125,169 63,405,540 - 583,924,836 13,875,831 (1,502,469) 4,939,912 664,643,650 11,170,068,819 2,330,451,219 13,500,520,038
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม
รวมส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นจัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2557  1,067,000,000  173,600,000  106,700,000  3,306,958,781  4,654,258,781 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  1,903,939,548  1,903,939,548 

เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(หมายเหตุ 28)  -  -  -  (480,132,575)  (480,132,575)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557  1,067,000,000  173,600,000  106,700,000  4,730,765,754  6,078,065,754 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558  1,067,000,000  173,600,000  106,700,000  4,730,765,754  6,078,065,754 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  1,557,749,054  1,557,749,054 

เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(หมายเหตุ 28)  -  -  -  (768,197,036)  (768,197,036)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558  1,067,000,000  173,600,000  106,700,000  5,520,317,772  6,867,617,772 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  2,288,760,368 2,910,178,957 1,575,482,588 2,016,572,083 
รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 

ค่าเสื่อมราคา  289,108,389  335,398,824  46,076,934  55,612,966 
ค่าตัดจ�าหน่าย  18,726,881  16,440,220  9,484,765  10,486,574 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน  42,000,000  -  22,000,000  5,600,706 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  22,467,711  4,093,657  (321,485)  - 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  -  22,442,281  -  - 
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (153,330,143)  (226,470,914)  -  - 
ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เข้ากองทรัสต์ฯ  (856,788,296)  -  -  - 
ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ 

เพื่อการลงทุน  (32,364,987)  (21,016,565)  -  264,652 
ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  (57,652)  (199,970)  (168,223)  14,982 
ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - -  (9,020,450)  (722,577)
เงนิปันผลรบัจากเงินลงทนุในบรษิทัย่อยและบรษัิทร่วม  -  -  (1,210,143,029)  (484,308,898)
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  7,109,685  5,143,145  557,325  3,065,840
ก�าไรจากรายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินแก่

บริษัทร่วม  17,074,966  -  -  - 
ก�าไรจากการจ�าหน่ายอสงัหาริมทรพัย์ให้บรษัิทร่วม  8,116,265  -  -  - 
ดอกเบี้ยรับ  (45,907,065)  (90,164,742)  (8,148,986)  (8,747,907)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  305,911,493  359,773,013  213,914,341  262,564,317

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 

ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 1,910,827,615 3,315,617,906 639,713,780 1,860,402,738
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  30,060,800  194,304,062  13,903,190  142,985,711 
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  269,374,913  1,200,599,899  162,921,911  940,721,966 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (1,915,526)  (38,884,525)  (8,309,877)  (11,055,794)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (758,767)  21,480,588  1,893,310  27,536,506 

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (5,482,408)  (178,413,740)  (49,030,724)  9,833,562 
เงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  (790,548,136)  (1,488,082,133)  37,612,500  (869,137,877)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (18,898,187)  (1,125,310)  11,731  (9,465,476)
รายได้รับล่วงหน้า  (4,522,334)  2,023,140  7,159,605  13,412,556 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (2,149,484)  14,660,455  2,293,301  2,423,089 

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  1,385,988,486  3,042,180,342  808,168,727  2,107,656,981
จ่ายภาษีเงินได้  (226,482,128)  (186,655,222)  (26,025,152)  (11,419,672)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  1,159,506,358  2,855,525,120  782,143,575  2,096,237,309
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ  45,312,906 90,435,392 12,833,925  10,206,650 

เงนิลงทนุชัว่คราว - เงนิฝากสถาบนัการเงนิเพิม่ข้ึน  

(ลดลง)  734,051,170 (152,901,362) -  - 

เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  88,263,078  6,267,780 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  -  -  (25,000,000) - 

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  -  (1,553,250)

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (993,565,750) (10,880,000) (326,343,850) - 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  231,872,363  128,256,163  1,059,543,029  465,308,798 

ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (564,588,426)  (554,829,273)  (1,741,304)  - 

ซื้ออาคารและอุปกรณ์  (153,719,005)  (343,428,101)  (38,626,071)  (6,830,810)

เงินสดรับจากการขายและให้เช่าทรัพย์สินกับกองทรัสต์ฯ 

(หมายเหตุ 14)  4,599,605,642  -  -  - 

เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ  50,673,754  44,246,090  -  - 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  789,026  11,836  168,224  11,836 

เงนิมดัจ�าค่าซือ้ท่ีดนิลดลง (เพิม่ขึน้)  11,515,775  (91,596,502)  4,062,100  45,937,900 

ซือ้ท่ีดนิรอการพัฒนาในอนาคต  (1,573,567,074)  (674,942,603)  (441,119,000)  (196,758,472)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน  2,388,380,381  (1,565,628,360)  332,040,131  322,590,432 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย (308,697,831) (364,007,069) (215,422,962) (269,471,007)

เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ 

(ลดลง)  1,273,946,914  (195,476,932)  627,406,573  (258,492,405)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  50,000,000  120,000,000  140,000,000 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (50,000,000)  -  (120,000,000)  (640,000,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  2,508,584,937  1,594,804,983  740,000,000  500,000,000 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (4,248,847,990)  (1,872,958,966)  (1,283,074,736)  (1,398,946,452)

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  (397,892,683)  -  (37,173,440)  - 

เงนิสดรบัค่าหุน้สามญัเพิม่ทนุของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 12)  1,200,919,742  -  -  - 

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (768,197,036)  (480,132,575)  (768,197,036)  (480,132,575)

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัทย่อย  (669,637,950)  (110,587,694)  -  - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,459,821,897)  (1,378,358,253)  (936,461,601)  (2,407,042,439)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง)  42,835,608  (19,555,687)  -  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ  2,130,900,450  (108,017,180)  177,722,105  11,785,302

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดต้นปี  1,021,319,263  1,129,336,443  150,257,749  138,472,447 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  3,152,219,713  1,021,319,263  327,979,854  150,257,749
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลัก 

ของบรษิทัฯ คอืการพฒันานคิมอตุสาหกรรม ทีอ่ยู่ตามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯ อยูท่ี ่2126 ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบการเงนินีจ้ดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีก�าหนดในพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ

ในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก 

งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ทุนเรียกช�าระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2558 2557 2558 2557

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท อมตะ ซิตี้  จ�ากัด พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ไทย 450 450 84 84

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด สร้างโรงงานให้เช่า ไทย 400 400 49 49

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด ผลิต จัดจ�าหน่ายน�้าและ
บ�าบัดน�้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม

ไทย 80 80 100 100

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด บริหารดูแล 
พื้นที่ส่วนกลาง

ไทย 15 15 91 91

Amata Asia Ltd. ลงทุนในบริษัทต่างๆ ฮ่องกง 1 1 100 100
(พันเหรียญฮ่องกง)

Amata Global Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทต่างๆ สิงคโปร์ 6 6 100 100
(หมืน่เหรยีญสงิคโปร์)

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ  
อุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จ�ากัด  
(ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ 21 และบริษัท 
อมตะ ซิตี้ จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 30 )

พัฒนา 
นิคมอุตสาหกรรมและ
สร้างโรงงานให้เช่า

ไทย 500 500 46 46
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ทุนเรียกช�าระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2558 2557 2558 2557

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)  
(2558: ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 37  
และ Amata Asia Ltd. ร้อยละ 36) 
(2557: ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 44 
และ Amata Asia Ltd. ร้อยละ 44)      

ลงทุนในบริษัทต่างๆ ไทย 468 384 73 88

Amata (Vietnam) Joint Stock Company 
(2558: ถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ วีเอ็น 
จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 90)  
(2557: ถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ วีเอ็น 
จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 70)

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เวยีดนาม 365,996 365,996 66 62
(ล้านเวียดนามด่ง)

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเมนท์ 
จ�ากัด  
(ถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ ซัมมิท  
เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด ร้อยละ 100)

ผู้จัดการกองทรัสต์ ไทย       10       10 49 49

Amata City Long Thanh Joint Stock 
Company  
(ถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด 
(มหาชน) ร้อยละ 35 และ Amata 
(Vietnam) Joint Stock Company  
ร้อยละ 65 )

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เวยีดนาม 424,657        - 68 -
(เวียดนามด่ง)

ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน 

ผลตอบแทนของกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุ และสามารถใช้อ�านาจในการสัง่การกจิกรรมทีส่่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อจ�านวนเงนิ

ผลตอบแทนนั้นได้ 

ค)  บรษิทัฯ น�างบการเงนิของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท�างบการเงนิรวมต้ังแต่วนัทีบ่รษิทัฯมอี�านาจในการควบคุมบรษิทัย่อย

จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน 

ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตรา 

ต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจาก งบการเงินรวมนี้แล้ว 

ช) ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคมุ คือ จ�านวนก�าไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัย์สทุธขิองบรษัิทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็น

ของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก�าไรขาดทุนรวมและงบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม และส่วนของผูถ้อืหุ้น

ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

 ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดย 

สภาวชิาชีพบัญชี ซ่ึงมผีลบังคบัใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวันที ่1 มกราคม 2558 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพ่ือให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้

มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถอืปฏิบตัน้ีิไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ งบการเงนิ

ของบรษิทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวข้างต้นบางฉบบัมกีารเปลีย่นแปลง

หลักการส�าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีก้�าหนดให้กจิการต้องรบัรูร้ายการก�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั

ทนัทีในก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ในขณะทีม่าตรฐานฉบบัเดมิอนญุาตให้กจิการเลอืกรับรูร้ายการดังกล่าวทันทีในก�าไรขาดทุน 

หรือในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�าไรขาดทุนก็ได้  

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายการก�าไรขาดทุน

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	เรื่อง	งบการเงินรวม		

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่10 ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการจัดท�างบการเงนิรวม โดยใช้แทนเนือ้หาเกีย่วกบั

การบญัชสี�าหรบังบการเงินรวมทีเ่ดิมก�าหนดอยูใ่นมาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่27 เร่ือง งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบับน้ีเปลีย่นแปลงหลกัการเกีย่วกบัการพจิารณาว่าผูล้งทุนมอี�านาจการควบคมุหรอืไม่ กล่าวคอื ภายใต้มาตรฐาน

ฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการ

ที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินผลตอบแทน นั้นได้ ถึงแม้ว่า

ตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญนี้ส่งผลให้ฝ่าย

บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอ�านาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่

และจะต้องน�าบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดท�างบการเงินรวมบ้าง

 การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	11	เรื่อง	การร่วมการงาน		

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้

ถกูยกเลกิไป มาตรฐานฉบบันีก้�าหนดให้กจิการทีล่งทนุในกิจการใดๆ ต้องพจิารณาว่าตนมกีารควบคมุร่วม (Joint control) 

กบัผูล้งทนุรายอืน่ในกจิการนัน้หรือไม่ หากกจิการมกีารควบคุมร่วมกบัผูล้งทุนรายอืน่ในกจิการท่ีถกูลงทุนนัน้แล้วให้ถอืว่า

กิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลังจากนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก�าหนดประเภทของการ

ร่วมการงานนั้นว่าเป็น การด�าเนินงานร่วมกัน (Joint operation) หรือ การร่วมค้า (Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสีย

จากการลงทนุให้เหมาะสมกับประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการด�าเนนิงานร่วมกนั ให้กจิการรับรูส่้วนแบ่ง

ในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการด�าเนินงานร่วมกันตามส่วนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบ

การเงนิเฉพาะกจิการของตน แต่หากเป็นการร่วมค้า ให้กจิการรบัรูเ้งนิลงทนุในการร่วมค้าตามวธิส่ีวนได้เสยีในงบการเงนิ

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบ 

การเงินเฉพาะกิจการ

 การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น	

 มาตรฐานฉบับน้ีก�าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนได้เสยีของกจิการในบรษิทัย่อย การร่วมการงาน บรษัิทร่วม 

รวมถงึกจิการทีม่โีครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันีจ้งึไม่มผีลกระทบทางการเงนิต่องบการเงนิของบรษัิทฯและบรษิทัย่อย 

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มาตรฐานฉบับน้ีก�าหนดแนวทางเกีย่วกบัการวดัมลูค่ายตุธิรรมและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวกับการวดัมลูค่ายตุธิรรม กล่าวคอื 

หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก�าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้อง 

วดัมลูค่ายตุธิรรมนัน้ตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันีแ้ละใช้วธิเีปลีย่นทันทีเป็นต้นไปในการรบัรูผ้ลกระทบจากการเริม่ใช้

มาตรฐานนี้ 

 มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 ข)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และ

ฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี

เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่  รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง

เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการใช้ที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภค

 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์และสทิธกิารใช้ทีด่นิพร้อมระบบสาธารณปูโภค (แสดงรวมภายใต้รายการ “รายได้

จากการขายอสงัหาริมทรัพย์” ในงบการเงนิรวม) รบัรูเ้ป็นรายได้ทัง้จ�านวนเมือ่มีการโอนความเสีย่งและผลตอบแทน

ที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อแล้ว

ข) รายได้จากการขายน�้า

 รายได้จากการขายน�า้ประปาและน�า้ดิบ ซึง่รวมอยู่ในรายได้ค่าสาธารณปูโภครบัรูเ้ป็นรายได้เมือ่ได้ส่งน�า้ให้กบัลกูค้า

ค) รายได้จากการบริการ

 รายได้จากการบริการประกอบด้วยค่าบรกิารบ�าบดัน�า้เสยีและค่าบรกิารดแูลรกัษาพืน้ทีส่่วนกลางในนคิมอตุสาหกรรม 

ซึ่งรวมอยู่ในรายได้ค่าสาธารณูปโภครับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน

ง) รายได้จากการให้เช่า

 รายได้จากค่าเช่าประกอบด้วยค่าเช่าทีด่นิ ค่าเช่าพืน้ทีอ่าคารส�านกังานและโรงงานอตุสาหกรรม รบัรูเ้ป็นรายได้ตาม

วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

จ) เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ฉ) ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

109
Strategic focuS on aec

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



4.2 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการใช้ที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภค

 ในการค�านวณหาต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์และและสิทธิการใช้ที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภค (แสดงรวมอยู่ภายใต้รายการ 

“ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์” ในงบการเงินรวม) บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�าการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่เกิดข้ึน 

ให้กับที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนด

จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหน้ีการค้าและลกูหน้ีอืน่แสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธท่ีิจะได้รบั บรษัิทฯและบรษัิทย่อยบนัทึกค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบั

ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ

วิเคราะห์อายุหนี้ 

4.5 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการใช้ที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภค

 ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และสทิธกิารใช้ทีด่นิพร้อมระบบสาธารณปูโภค (แสดงรวมอยูภ่ายใต้รายการ “ต้นทนุการพฒันา

อสังหาริมทรัพย์” ในงบการเงินรวม) แสดงในราคาทุนเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุน

ดังกล่าวหมายถึง ต้นทุนที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ 

การด้อยค่า (ถ้ามี)

 บรษิทัฯและบรษัิทย่อยใช้วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักในการค�านวณต้นทุนของเงนิลงทุน

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปรับมูลค่า 

ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและ

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของ

เงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

4.7  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บรษิทัฯและบรษัิทย่อยบันทกึมลูค่าเร่ิมแรกของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุนในราคาทุนซึง่รวมต้นทุนการท�ารายการ หลงัจากนัน้ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค่าเสือ่มราคาของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนค�านวณจากราคาทุนโดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 50 ปี 

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในงบ 

ก�าไรขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ค�านวณจากราคาทนุของสนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน - 5, 20 ปี

อาคาร - 3 - 50 ปี

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ - 3 - 20 ปี

ระบบสาธารณูปโภค - 2 - 20 ปี

ยานพาหนะ - 5 - 15 ปี

สินทรัพย์อื่น - 3, 20 ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

 บรษิทัฯและบริษทัย่อยจะตดัรายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ ออกจากบญัชเีมือ่จ�าหน่ายสนิทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ใน 

งบก�าไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.9 ที่ดินและสิทธิในการใช้ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต

 ที่ดินและสิทธิในการใช้ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต (แสดงรวมอยู่ภายใต้รายการ “ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต”) แสดงในราคา

ทุนเฉพาะเจาะจง หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่าราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อยหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย 

หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

และบริษัทย่อย

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่ง

ท�าให้มอิีทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อบริษทัฯและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิารส�าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯและบรษัิทย่อย

ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญา

เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น

หนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน

จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น

สัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

ของสัญญาเช่า
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4.12 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น

ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุน

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมี

ข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สนิทรพัย์มมีลูค่าต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ท้ังนีม้ลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการ

ขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

 โครงการสมทบเงนิ

 บรษิทัฯ บรษิทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชพี ซ่ึงประกอบด้วยเงนิท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงนิท่ีบริษทัฯ

และบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลีย้งชพีได้แยกออกจากสนิทรัพย์ของบริษัทฯและบรษัิทย่อย 

เงินที่บริษัทฯและย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและ

บริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่

ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระได้ท�าการประเมนิภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกันภัย

 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.15 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว 

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น 

และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  
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4.16 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจาก

ก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีเกีย่วข้องนัน้ โดยใช้อัตราภาษีท่ีมผีลบงัคับใช้ ณ วันสิน้รอบ 

ระยะเวลารายงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์

ภาษเีงนิได้รอตดับัญชสี�าหรับผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะ

ท�าการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะไม่มกี�าไรทางภาษเีพยีงพอ

ต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุ้นหากภาษีท่ีเกดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการที่

ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัท

ย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวัดมลูค่ายติุธรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการ

เงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน

ที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่า

ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้อง

กับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

 ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมที่ใช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบการเงนิออกเป็นสามระดบัตาม

ประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่า

ยุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า 
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง 

ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ 

ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้ 

 สัญญาเช่า	 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์

ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	และค่าเสื่อมราคา

 ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณ

อายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมือ่เลิกใช้งานของอาคารและอปุกรณ์และอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน และต้องทบทวน

อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคืนต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ในการนี ้

ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ โดยใช้กำรพิจำรณำกระแสเงินสด

ในอนำคตที่คำดว่ำจะได้รับจำกเงินลงทุนคิดลดด้วยอัตรำที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี

ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จาก 

ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทนุน้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบรษัิทฯและบรษัิทย่อยควรรับรูจ้�านวนสนิทรพัย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อ

สมมตฐิานต่างๆ ในการประมาณการน้ัน เช่น อตัราคดิลด อัตราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลง

ในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

6. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
 ในระหว่างปีปัจจบัุน บริษัทฯและบริษทัย่อยได้เปลีย่นแปลงประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของอาคารส�านกังาน อาคารโรงงาน

ให้เช่า และอาคารผลิตน�้าประปาและบ�าบัดน�้าเสีย จากเดิม  20 ปี เป็น 50 ปี 40 ปี และ 30 ปี ตามล�าดับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2558 เป็นต้นไป ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชือ่ว่าการเปลีย่นแปลงอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ดงักล่าวมีความ

เหมาะสมยิง่ขึน้เพราะอายกุารให้ประโยชน์ดงักล่าวสอดคล้องกบัประโยชน์ท่ีบรษัิทฯและบรษัิทย่อยคาดว่าจะได้รบัจากการใช้งาน

สินทรัพย์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงไป

 ในการเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกล่าว บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ใช้วิธีเปลี่ยนทันที
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 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงประมาณการดังกล่าวท่ีมต่ีองบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงบก�าไรขาดทนุ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 69 10

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 6 3

รวม 75 13

 (หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบก�าไรขาดทุน

ค่าเสื่อมราคาลดลง 75 13

การแบ่งปันก�าไร:

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเพิ่มขึ้น 45 13

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้ส่ีวนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคมุของบรษัิทย่อยเพิม่ขึน้ 30 -

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเพิ่มขึ้น (บาทต่อหุ้น) 0.04 0.01

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯมีดังนี้

ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด บริษัทย่อย

Amata (Vietnam) Joint Stock Company บริษัทย่อย

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด บริษัทย่อย

Amata Asia Limited บริษัทย่อย

Amata Global Pte. Ltd. บริษัทย่อย

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ระยอง  

(ไทย-จีน) จ�ากัด

บริษัทย่อย

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด บริษัทย่อย

Amata City Long Thanh Joint Stock Company บริษัทย่อย

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด   บริษัทร่วม

บริษัท อมตะ จัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด บริษัทร่วม

บริษัท แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัทร่วม
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ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด บริษัทร่วม

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 
อมตะซัมมิทโกรท

บริษัทร่วมของบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด

บริษัท สตราทีจิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอดวานสท์ โลจิสทิคส์  
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทร่วมของบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จ�ากัด บริษัทร่วมของบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ�ากัด บริษัทย่อยของบริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ�ากัด บริษัทย่อยของบริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จ�ากัด บริษัทย่อยของบริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 
และบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 10

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ�ากัด บริษัทย่อยของบริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 
และบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ�ากัด บริษัทย่อยของบริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 
และบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20

Amata Power (Bien Hoa) Limited บริษัทย่อยของบริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด
และ Amata (Vietnam) Joint Stock Company ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 10

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จ�ากัด บริษัทย่อยของบริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 
และบริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 8

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จ�ากัด บริษัทย่อยของบริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 
และบริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 8

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ�ากัด บริษัทย่อยของบริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 
และบริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ�ากัด บริษัทย่อยของบริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 
และบริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จ�ากัด บริษัทย่อยของบริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด

บริษัท ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยอง เซอร์วิส จ�ากัด มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จ�ากัด มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จ�ากัด มบีคุคลในครอบครวัของผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นกรรมการ

มูลนิธิอมตะ มลูนธิิการกศุลซึง่บรหิารงานโดยผู้ถอืหุน้ใหญ่และกรรมการของ 
บริษัทฯ

บริษัท กรมดิษฐ์พาร์ค จ�ากัด มบีคุคลในครอบครวัของผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นกรรมการ
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 ในระหว่างปี บรษิทัฯและบรษัิทย่อยมรีายการธุรกจิทีส่�าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่าน้ัน ซ่ึงเป็นไปตามปกติ

ธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นโยบายการก�าหนดราคา2558 2557 2558 2557

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - - 560 442 ราคาตลาด

รายได้ค่าสาธารณูปโภค - - 2 2 ราคาตลาดหรือราคาตาม

สัญญา

รายได้จากการให้เช่า - - 26 26 ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ - - 6 6 LIBOR + 1% ถงึ 5.25% ต่อปี

ค่าสาธารณูปโภค - - 9 32 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่  

ตกลงร่วมกัน

ดอกเบี้ยจ่าย - - - 2 2.5% - 3.5% ต่อปี

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์เข้ากองทรสัต์ฯ 1,611 - - - รายละเอียดในหมายเหตุ 14

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 86 - - - ราคาตลาด

รายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน 72 11 - - ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าสาธารณูปโภค 157 154 1 - ราคาตลาดหรอืราคาตามสญัญา

รายได้จากการให้เช่า 58 3 3 4 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 1 - - - ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 6 - - - ราคาตามสัญญา

ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่น 33 35 - - ราคาตลาดหรอืราคาตามสญัญา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - 68 - 30 ราคาตลาด

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้า-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	10)

บริษัทร่วม 16 13 - -

รวม 16 13 - -

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	10)

บริษัทย่อย - - 157 10

บริษัทร่วม 48 34 - 19

รวม 48 34 157 29

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน* 66 69 - -
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	18)

บริษัทย่อย - - 12 22

บริษัทร่วม 3 4 - 1

รวม 3 4 12 23

เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 16 16

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน* 75 75 75 75

รวม 75 75 91 91

รายได้ค่าเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรับล่วงหน้า	- 

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทร่วม 3,137 49 46 46

*มีกรรมการร่วมกันหรือมีบุคคลในครอบครัวของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการ

 เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 

2557 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยองเซอร์วิส จ�ากัด 50 - (50) -

รวม 50 - (50) -

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในระหว่างปี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น ลดลง

ก�าไรที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง

จากการแปลงค่า
อัตราแลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

Amata Asia Limited 158 - (63) 9 104

บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด - 25 (25) - -

รวม 158 25 (88) 9 104

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด - 120 (120) - -

รวม - 120 (120) - -
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ

และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น 84 72 28 21

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 6 4 1 1

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - 16 - -

รวม 90 92 29 22

 ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทฯ มีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.2 (1) และ 

29.2 (2)

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558 2557 2558 2557

เงินสด 182 1 - -

เงินฝากธนาคาร 2,348 928 165 83

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ภาครัฐ 622 92 163 67

รวม 3,152 1,021 328 150

9. เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร
 จ�านวนเงนิดงักล่าวเป็นเงนิฝากธนาคารของบรษิทัย่อยในประเทศเวยีดนามทีม่กี�าหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาตัง้แต่ 3 เดอืนแต่

ไม่เกิน 1 ปี โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.3 ถึงร้อยละ 6.5 ต่อปี ส�าหรับเงินฝากในสกุลเวียดนามด่ง (2557: ร้อยละ 5.1 

ถึงร้อยละ 8.0 ต่อปี) และอัตราร้อยละ 1.8 ถึงร้อยละ 2.3 ส�าหรับเงินฝากในสกุลเงินสหรัฐอเมริกา (2557: ร้อยละ 1.8 ถึงร้อยละ 

2.3 ต่อปี)

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) 16 13 - -

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 174 184 - -

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) 48 34 157 29

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 68 105 45 40

รวม 306 336 202 69

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (37) (15) - -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 269 321 202 69

119
Strategic focuS on aec

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระได้

ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อายุหนี้ค้างช�าระ 2558 2557 2558 2557

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 16 13 - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 16 13 - -

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 127 155 - -

ค้างช�าระ

   ไม่เกิน 3 เดือน 11 15 - -

   มากกว่า 3 - 9 เดือน 17 2 - -

   มากกว่า 9 - 12 เดือน 1 2 - -

   มากกว่า 12 เดือน 18 10 - -

รวม 174 184 - -

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (37) (15) - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 137 169 - -

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 153 182 - -

11. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด มีที่ดินส่วนหนึ่งจ�านวน 60 ล้านบาท (2557: 62 ล้านบาท) ซึ่งเป็นที่ดิน 

ที่อยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ขายที่ดินมาเป็นของบริษัทดังกล่าว

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ

รับระหว่างปี

บริษัท 2558 2557 2558 2557
บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด 371 371 339 320

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด 196 196 579 -

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 172 135 - 14

บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การอตุสาหกรรมระยอง  

(ไทย-จนี) จ�ากดั 105 105 - -

บริษัท อมตะ วอเตอร์  จ�ากัด 80 80 100 -

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด 14 14 8 3

Amata Global Pte. Ltd. 2 2 - -

Amata Asia Limited - - - -

รวม 940 903 1,026 337
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12.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมในบริษัทย่อย

สะสม

ก�าไรที่แบ่งให้กับ          
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมในบริษัทย่อย        

ในระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุมในระหว่างปี

บริษัท 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ�ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 27 12 1,063 752 80 98 - 48

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ 
จ�ากัด 51 51 261 452 411 87 603 -

บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด 16 16 520 500 86 97 66 62

บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรัพย์
เพ่ือการอตุสาหกรรมระยอง 
(ไทย-จนี) จ�ากดั 54 54 469 382 88 52 - -

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมท่ีมีสาระส�าคัญ ซ่ึงเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการ

ระหว่างกัน  

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท อมตะ ซัมมิท  
เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด

บริษัท พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

การอุตสาหกรรมระยอง 
(ไทย-จีน) จ�ากัด

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,471 1,944 388 88 2,891 2,753 689 684

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,444 769 3,547 2,892 1,213 1,686 768 406

หนี้สินหมุนเวียน 912 110 360 507 927 1,669 324 373

หนี้สินไม่หมุนเวียน 713 406 3,062 1,587 309 21 262 9

 สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท อมตะ ซัมมิท  
เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด

บริษัท พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

การอุตสาหกรรมระยอง 
(ไทย-จีน) จ�ากัด

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

รายได้ 810 656 1,126 409 2,036 2,003 605 405

ก�าไรส�าหรับปี 181 187 808 171 524 597 163 96

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 73 (3) - - - - - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 254 184 808 171 524 597 163 96
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 สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท อมตะ วีเอ็น 
จ�ากัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย
บริษัท อมตะ ซัมมิท  
เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด

บริษัท พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ 

การอุตสาหกรรมระยอง 
(ไทย-จีน) จ�ากัด

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมด�าเนินงาน 361 112 (48) 183 658 493 111 84

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมลงทุน (946) (146) 3,271 (667) (276) (139) (356) (132)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมจัดหาเงิน 1,840 (81) (2,916) 507 (162) (420) 231 50

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 51 (3) - - - - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1,306 (118) 307 23 220 (66) (14) 2

12.4 ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัท อมตะ วีเอ็น (มหาชน) จ�ากัด (“วีเอ็น”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป 

(Initial Public Offering) จ�านวน 166 ล้านหุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท เป็นจ�านวนเงนิ

ทั้งสิ้น 1,248 ล้านบาท ในการออกจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว วีเอ็นได้รับเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่

เกีย่วข้องกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นจ�านวน 1,201 ล้านบาท วีเอ็นได้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช�าระแล้วเป็น 468 ล้านบาท 

(หุ้นสามัญ 935 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 9 ธันวาคม 2558

 วเีอน็ได้น�าหุน้เข้าจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและมกีารซือ้ขายวนัแรกในวันที ่16 

ธนัวาคม 2558

 บรษิทัฯ ได้ซือ้หุน้วีเอน็เป็นจ�านวน 4,356,200 หุน้ รวมเป็นจ�านวนเงนิ 37 ล้านบาท 

 ผลจากการขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปของวีเอ็น และจากการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้นท�าให้สัดส่วนเงินลงทุน 

ในวเีอน็เปลีย่นไปจากร้อยละ 88 เป็นร้อยละ 73 บริษัทฯได้บนัทึกมลูค่าท่ีเพ่ิมขึน้ในสนิทรพัย์สทุธิของวเีอ็นเป็นจ�านวน 574 ล้านบาท 

ไว้ภายใต้รายการ “ส่วนเกนิทนุจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย” ในองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ใน 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม

12.5 ในระหว่างปีปัจจุบัน วีเอ็นได้ลงทุนหุ้นสามัญใน Amata City Long Thanh Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขี้นใน

ประเทศเวียดนาม และด�าเนินธุรกิจในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นจ�านวนเงิน 424,657 ล้านเวียดนามด่ง (เทียบเท่า  

712 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนที่เรียกช�าระแล้วของบริษัทดังกล่าว และอีกร้อยละ 65 ถือโดย Amata 

(Vietnam) Joint Stock Company (“เอวีเอ็น”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของวีเอ็น

12.6 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของวีเอ็นมีมติให้วีเอ็นเข้าประมูลราคาเพื่อซื้อหุ้นสามัญของเอวีเอ็นจาก

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามเป็นจ�านวน 7,319,928 หุ้น ในราคาหุ้นละ 32,500 เวียดนามด่ง รวมเป็น

จ�านวนเงนิ 237,898 ล้านเวียดนามด่ง (เทยีบเท่า 361 ล้านบาท) ท้ังนี ้การด�าเนนิการเพือ่ซ้ือหุ้นดงักล่าวได้แล้วเสรจ็ในไตรมาสที ่2 

ของปีปัจจุบนั ซึง่ท�าให้สดัส่วนการถอืหุน้ของวเีอน็ในเอวเีอน็เพิม่ขึน้จากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 90 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายแล้ว

ทั้งหมดของเอวีเอ็น
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 การเข้าซือ้หุน้สามญัดงักล่าวมผีลท�าให้วเีอน็มสีดัส่วนการถือหุ้นในเอวีเอ็นเพ่ิมขึน้ตัง้แต่วันท่ีซ้ือ แต่เนือ่งจากฝ่ายบริหารได้ประเมนิว่า 

สินทรัพย์และหนี้สินของเอวีเอ็น ณ วันที่ซื้อและวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ไม่แตกต่างกันอย่างเป็นสาระส�าคัญ วีเอ็นจึงได้บันทึก

ผลต่างจากการซื้อเงินลงทุนในราคาที่ต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 จ�านวน 22 ล้านบาท ไว้ภายใต้รายการ 

“ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

12.7 เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2557 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษัิทฯได้มมีติอนมุตัใิห้จดัตัง้บรษัิท อมตะ ซัมมทิ รทีส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากดั 

เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้จดัการกองทรสัต์ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 โดยมีบรษัิท อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บลิท์ จ�ากดั 

ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวจ�านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

บรษิทั
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีส่วนได้เสีย

(ลกัษณะธุรกจิ) 2558 2557 2558 2557 2558 2557

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 
(ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย) ไทย 14 14 227 227 789 822

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า
อมตะซัมมิทโกรท ไทย 8 - 609 - 536 -

บริษัท อมตะ จัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
จ�ากัด  
(ผลิตและจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ) ไทย 20 20 184 184 148 196

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จ�ากัด 
(ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย) ไทย 18 18 140 140 148 174

Amata Power (Bien Hoa) Limited 
(ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย) เวียดนาม 15 14 100 100 100 116

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์(ระยอง) 
1 จ�ากัด  
(ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย) ไทย 15 15 103 103 109 111

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์(ระยอง) 
2 จ�ากัด  
(ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย) ไทย 15 15 108 108 118 121

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์(ระยอง) 
3 จ�ากัด  
(ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย) ไทย 24 - 28 - 25 -

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์(ระยอง) 
4 จ�ากัด  
(ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย) ไทย 24 - 28 - 27 -

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ�ากัด 
(ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย) ไทย 27 27 291 28 229 -

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ�ากัด 
(ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย) ไทย 27 27 92 28 33 -
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

บรษิทั
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีส่วนได้เสีย

(ลกัษณะธุรกจิ) 2558 2557 2558 2557 2558 2557

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท สตราทีจิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
แอดวานสท์ โลจิสทิคส์ เซอร์วิสเซส    
(ประเทศไทย) จ�ากัด 

  (บรกิารให้ค�าปรกึษาและบรหิารจดัการ) ไทย 23 23 2 2 3 2

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส 
จ�ากัด (จัดหาบริการแก่โรงงาน) ไทย 36 - 2 - 1 -

บริษัท แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด  
(บริการขนส่ง) ไทย 21 21 36 36 24 15

บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
(ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์) ไทย 43 43 - - - -

รวม 1,950 956 2,290 1,557

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษิทั
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

ค่าเผื่อ 
การด้อยค่า

ของเงินลงทุน

มูลค่าตามบญัชี
ตามวธิี 

ราคาทนุ - สทุธิ

(ลกัษณะธุรกจิ) 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557
ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 

(ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย) ไทย 14 14 227 227 - - 227 227

บริษัท อมตะ จัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

จ�ากัด  

(ผลิตและจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ) ไทย 20 20 184 184 (22) - 162 184

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จ�ากัด 

(ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย) ไทย 10 10 140 140 - - 140 140

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ�ากัด 

(ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย) ไทย 20 20 291 28 - - 291 28

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ�ากัด 

(ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย) ไทย 20 20 92 28 - - 92 28

บริษัท แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด  

(บริการขนส่ง) ไทย 21 21 36 36 (22) (22) 14 14

บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

(ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์) ไทย 43 43 - - - - - -

รวม 970 643 (44) (22) 926 621
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 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 4 จ�ากัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ�ากัด 

เพิม่เตมิเป็นจ�านวนเงนิ 263 ล้านบาท และ 64 ล้านบาท ตามล�าดบั โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัโครงสร้างผูถ้อืหุน้ดังกล่าว

 บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด ได้ลงทุนในบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ�ากัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 

4 จ�ากัด เป็นจ�านวนบริษัทละ 28 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

 บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด ได้ลงทุนในบริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน 2 ล้านบาท  

(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว)

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด (“เอเอสอาร์บี”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ลงทุนในกองทรัสต์

เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอมตะซมัมทิโกรท (“กองทรสัต์ฯ”) เป็นจ�านวน 60.9 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 

10 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 609 ล้านบาท โดยเป็นสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ร้อยละ 17 ของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ  

เอเอสอาร์บีถือว่ากองทรัสต์ฯเป็นบริษัทร่วม เนื่องจากเอเอสอาร์บีและบริษัทย่อยของเอเอสอาร์บีมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญต่อ

กองทรัสต์ฯ โดยมีผู้จัดการกองทรัสต์เป็นบริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของเอเอสอาร์บี  

ต่อมาเมือ่วันที ่30 มถินุายน 2558 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ฯเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน 

โดยมีทุนจ�านวน 358 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท คิดเป็นทุนทั้งสิ้น 3,580 ล้านบาท

 ในปี 2557 บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด ได้ลงทุนในบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

(ระยอง) 2 จ�ากัด เพิ่มเติมเป็นจ�านวนเงิน 3 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้าง

ผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว 

 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 14 เป็นเงินลงทุน

ในบรษิทัร่วม เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัฯได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าบรษิทัฯมอีทิธพิลในบรษิทัดงักล่าวอย่างมนียัส�าคญั เนือ่งจาก 

บรษิทัฯ มตีวัแทนอยู่ในคณะกรรมการของบรษิทัดงักล่าวและมส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายการด�าเนนิงานของบรษิทัดงักล่าวด้วย
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13.2 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผล

รับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท

ส่วนแบ่งก�าไร/(ขาดทุน)  
จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ รับ
ระหว่างปี

2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 102 101 5 6 122 54

กองทรสัต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ และสทิธิ
การเช่าอมตะซัมมิทโกรท 19 - - - - -

บริษัท อมตะ จัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด (4) 74 - - 22 74

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จ�ากัด 14 25 - - 40 19

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จ�ากัด 17 16 - - - -

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จ�ากัด 12 24 - - - -

Amata Power (Bien Hoa) Limited 4 2 - - - -

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาวเวอร์ (ระยอง) 3 จ�ากัด (3) - - - - -

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาวเวอร์ (ระยอง) 4 จ�ากัด (2) - - - - -

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จ�ากัด (1) - - - - -

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ�ากัด (9) (6) - - - -

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ�ากัด (6) (6) - - - -

บรษิทั แวนเทค อมตะ โลจสิตกิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 9 (3) - - - -

บริษัท สตราทีจิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอดวานสท์ 
โลจิสทิคส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด 1 (1) - - - -

รวม 153 226 5 6 184 147

 ในระหว่างปีปัจจบัุน บริษัทฯและบริษทัย่อยได้บันทกึค่าเผ่ือการด้อยค่าในเงินลงทุนในบรษัิท อมตะ จดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ�ากดั 

และ Amata Power (Bien Hoa) Limited เป็นจ�านวนเงิน 22 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามล�าดับ 

13.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ

 ส�าหรับเงินลงทุนในกองทรัสต์ฯเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยมมีลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจ�านวน 706 ล้านบาท  
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13.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�าคัญ

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: ล้านบาท)

บรษิทั อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 
จ�ากัด และบริษัทย่อย

บริษัท อมตะ จัดจ�าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จ�ากัด

กองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ 
การเช่าอมตะซัมมิทโกรท

2558 2557 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน 9,568 9,800 322 398 208 -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 27,790 25,372 738 505 4,789 -

หนี้สินหมุนเวียน (2,138) (2,145) (236) (236) (19) -

หนี้สินไม่หมุนเวียน (22,764) (24,826) (391) (106) (1,321) -

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย (6,544) (2,058) - - - -

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการวัดค่าเงินลงทุน - - - - 3 -

สินทรัพย์	-	สุทธิ 5,912 6,143 433 561 3,660

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 14% 14% 20% 20% 17% -

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ 
ในสินทรัพย์	-	สุทธิ 814 846 87 112 623 -

การตัดรายการระหว่างกัน (25) (25) - - (87) -

ค่าความนิยม - สุทธิ - - 61 84 - -

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ
กิจการในบริษัทร่วม 789 822 148 196 536 -

 สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 
จ�ากัด และบริษัทย่อย

บริษัท อมตะ จัดจ�าหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด

กองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าอมตะซัมมิทโกรท

2558 2557 2558 2557 2558 2557

รายได้ 17,741 18,137 2,116 2,703 210 -

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 1,030 1,142 (17) 369 161 -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 15 44 - - - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,045 1,186 (17) 369 161 -

13.5 ข้อมูลส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในบริษัทร่วมอื่นๆ (ไม่รวมบริษัทร่วมตามหมายเหตุ 13.4)  

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558 2557

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 43 (27)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 43 (27)
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14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคารให้เช่า

ส่วนปรับปรุง
ที่ดินและระบบ
สาธารณูปโภค

อาคารระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:

ราคาทุน 885 3,070 80 511 4,546

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม - (777) (28) - (805)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 885 2,293 52 511 3,741

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557:

ราคาทุน 762 3,459 80 86 4,387

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม - (809) (12) - (821)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 762 2,650 68 86 3,566

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคารให้เช่า

ส่วนปรับปรุง
ที่ดินและระบบ
สาธารณูปโภค

อาคารระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:

ราคาทุน 257 297 80 22 656

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม - (93) (28) - (121)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 257 204 52 22 535

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557:

ราคาทุน 257 289 80 - 626

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม - (86) (12) - (98)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 257 203 68 - 528
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 3,566 2,942 528 476

ซื้อสินทรัพย์ 565 555 2 -

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ 220 292 26 79

ค่าเสื่อมราคา (141) (200) (21) (27)

จ�าหน่ายสินทรัพย์ - ราคาตามบัญชี (485) (23) - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 16 - - -

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 3,741 3,566 535 528

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ที่ดิน อาคารโรงงานและส�านักงานให้เช่า 8,124 7,262 656 632

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ท้ังน้ีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ถูกประเมินโดยใช้ราคาซื้อขาย 

ในตลาด เน่ืองจากลกัษณะเฉพาะของอสงัหาริมทรัพย์และการขาดแคลนข้อมลูเชงิเปรยีบเทียบ   ผูป้ระเมนิอสิระจงึใช้แบบจ�าลอง

ในการประเมินมูลค่ามาใช้ เช่น วิธีการเปรียบเทียบโดยตรง วิธีค�านวณมูลค่าปัจจุบันของรายได้ที่เป็นกระแสเงินสด และวิธีคิด

ผลตอบแทนทางตรง เป็นต้น ซึ่งเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 ตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ข้อสมมติฐาน

หลักที่ใช้ในการประเมินดังกล่าวประกอบด้วย อัตราตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตของ

ค่าเช่า

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด (“เอเอสอาร์บี”) ได้น�าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�านวน 

105 ล้านบาท (2557: 2,662 ล้านบาท) ไปค�้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19

 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของเอเอสอาร์บีมีมติอนุมัติในหลักการการเข้าท�าธุรกรรมกองทรัสต์เพื่อ 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โดยเมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2558 เอเอสอาร์บีได้เข้าท�ารายการขายและให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ 30 ปีแก่ทรัสตี ซึ่งกระท�าในนามของกองทรัสต์ฯ เป็นจ�านวนเงินรวม 4,750 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด 

โดยสรุปดังต่อไปนี้

ประเภทธุรกรรม
เนื้อที่ดิน

(ไร่-งาน-ตารางวา)
พื้นที่เช่า

(ตารางเมตร)
จ�านวน
โรงงาน

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานระยะ

เวลา 30 ปี 162-2-97.1 112,174.52 63 3,139

กรรมสิทธิในที่ดินและอาคารโรงงาน 61-2-85 48,408.00 25 1,611

รวม 224-1-82.1 160,582.52 88 4,750
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 เอเอสอาร์บีได้บันทึกรับรู้ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เข้ากองทรัสต์ฯ เป็นจ�านวน 857 ล้านบาท (หลังจากหักประมาณการ

หนี้สินจากการค�้าประกันรายได้ ประมาณการผลขาดทุนจากการรับจ้างบริหารกองทรัสต์ฯ และรายการก�าไรที่ยังไม่รับรู้ตาม

สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของเอเอสอาร์บี) โดยแยกแสดงเป็นรายการต่างหากในงบก�าไรขาดทุนรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 และบันทึกรายได้รับล่วงหน้าจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินรวม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 เป็นจ�านวนเงินรวม 3,085 ล้านบาท) 

 รายการก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์สามารถสรุปได้ดังนี้

  (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ 4,750

หัก: เงินรับล่วงหน้าส�าหรับให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (3,139)

เงินรับสุทธิจากเงินรับล่วงหน้า 1,611

ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ (468)

ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,143

หัก: ค่าใช้จ่ายในการขายอสังหาริมทรัพย์ (150)

หัก: ประมาณการหนี้สินจากการประกันรายได้ (30)

หัก: ประมาณการผลขาดทุนจากการรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ (29)

หัก: ก�าไรที่ยังไม่รับรู้ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (77)

ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทรัสต์ฯ 857
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ทีด่นิ
ส่วน          

ปรบัปรงุทีด่นิ อาคาร
เคร่ืองตกแต่ง
และอปุกรณ์

ระบบ
สาธารณูปโภค

ยาน
พาหนะ

สนิทรัพย์
อืน่

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2557 66 39 638 194 757 63 19 321 2,097

ซื้อเพิ่ม - - 2 20 1 1 - 320 344

จ�าหน่าย - - - - - (2) - - (2)

โอนเข้า (โอนออก) - - 90 (2) 49 - (1) (456) (320)

31 ธันวาคม 2557 66 39 730 212 807 62 18 185 2,119

ซื้อเพิ่ม - 11 - 15 1 - 3 124 154

จ�าหน่าย - - - - - (2) - - (2)

โอนเข้า (โอนออก) - 2 9 11 151 - - (218) (45)

ผลต่างจากการแปลงค่า 

งบการเงิน - - 8 - 1 - - - 9

31 ธันวาคม 2558 66 52 747 238 960 60 21 91 2,235

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2557 - 24 248 118 449 48 17 - 904

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 6 53 22 47 5 1 - 134

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่
จ�าหน่าย - - - - - (2) - - (2)

โอนเข้า (โอนออก) - - - (1) - - (1) - (2)

31 ธันวาคม 2557 - 30 301 139 496 51 17 - 1,034

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 6 54 25 58 4 1 - 148

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่
จ�าหน่าย - - - - - (2) - - (2)

โอนเข้า (โอนออก) - 2 (5) - - - - - (3)

ผลต่างจากการแปลงค่า 
งบการเงนิ - - 3 - - - - - 3

31 ธันวาคม 2558 - 38 353 164 554 53 18 - 1,180

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2557 66 9 429 73 311 11 1 185 1,085

31 ธันวาคม 2558 66 14 394 74 406 7 3 91 1,055
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีด่นิ
ส่วน          

ปรบัปรงุทีด่นิ อาคาร
เคร่ืองตกแต่ง 
และอปุกรณ์

ระบบ
สาธารณูปโภค

ยาน
พาหนะ

สนิทรัพย์
อืน่

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2557 34 35 113 115 115 27 19 81 539

ซื้อเพิ่ม - - 1 5 - 1 - - 7

โอนเข้า (โอนออก) - - - - - - - (74) (74)

31 ธันวาคม 2557 34 35 114 120 115 28 19 7 472

ซื้อเพิ่ม - - - 12 1 - 2 24 39

โอนเข้า (โอนออก) - - (7) 2 - - - (24) (29)

31 ธันวาคม 2558 34 35 107 134 116 28 21 7 482

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2557 - 22 26 84 99 24 17 - 272

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 6 6 10 5 2 - - 29

31 ธันวาคม 2557 - 28 32 94 104 26 17 - 301

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 5 1 12 5 1 1 - 25

โอนเข้า (โอนออก) - - (3) - - - - - (3)

31 ธันวาคม 2558 - 33 30 106 109 27 18 - 323

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2557 34 7 82 26 11 2 2 7 171

31 ธันวาคม 2558 34 2 77 28 7 1 3 7 159

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2557 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 29

2558 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 25

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 610 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 

มีจ�านวนเงินประมาณ 220 ล้านบาท (2557: 528 ล้านบาท และ 206 ล้านบาท ตามล�าดับ)

16. ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯและบรษัิทย่อยมท่ีีดนิส่วนหนึง่จ�านวน 143 ล้านบาท และเฉพาะของ บรษัิทฯจ�านวน 38 ล้านบาท 

(2557: 108 ล้านบาท และ 38 ล้านบาท ตามล�าดับ) ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ขายที่ดินมาเป็นของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
(หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 3 21 2 5

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 1,985 693 1,273 643

รวม 1,988 714 1,275 648
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18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 188 269 1 61

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) 3 4 12 23

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 267 193 84 63

รวม 458 466 97 147

19. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) 3,654 4,197 3,654 4,197

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด 93 1,746 - -

บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด 416 327 - -

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด - 225 - -

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง  

(ไทย-จีน) จ�ากัด 282 - - -

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 310 - - -

รวม 4,755 6,495 3,654 4,197

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (1,869) (1,747) (1,547) (1,092)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 2,886 4,748 2,107 3,105

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558 6,495 4,197

บวก: กู้เพิ่ม 2,509 740

หัก: จ่ายคืนเงินกู้ (4,249) (1,283)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 4,755 3,654

 บริษัทฯ 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารของบรษัิทฯประกอบด้วยวงเงนิกู้ยมืหลายสญัญาวงเงินรวม 7,115 ล้านบาท 

(2557: 5,485 ล้านบาท) เงินกู้ยืมส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต�่าของธนาคาร (MLR) 

ลบอัตราที่ก�าหนดในสัญญา และมีก�าหนดช�าระเงินต้นเป็นรายไตรมาสและช�าระดอกเบี้ยเป็นประจ�าทุกเดือน และต้องช�าระคืน

เงินต้นทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2563 (2557: เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561)
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 บริษัทย่อย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทย่อยประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมหลายสัญญาวงเงินรวม 9,903 

ล้านบาท (2557: 6,983 ล้านบาท) เงินกู้ยืมส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต�่าของธนาคาร 

(MLR) ลบอัตราที่ก�าหนดในสัญญา และมีก�าหนดช�าระเงินต้นเป็นรายไตรมาสและช�าระดอกเบี้ยเป็นประจ�าทุกเดือน และต้อง

ช�าระคนืเงนิต้นทัง้หมดภายในเดอืนพฤษภาคม 2560 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2567 (2557: เดอืนพฤษภาคม 2560 ถงึเดือนกนัยายน 

2565)

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบางฉบับก�าหนดให้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ 

ในสัญญา เช่น การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหน้ีให้เป็นไปตามอัตรา 

ที่ก�าหนดในสัญญา เป็นต้น รวมถึงบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่น�าที่ดินโครงการไปจดจ�านองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับ

บุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงนิกู้ยมืระยะยาวตามสญัญาเงนิกูท่ี้ยงัมไิด้เบกิใช้เป็นจ�านวน 2,587 ล้านบาท 

และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจ�านวน 1,130 ล้านบาท (2557: 3,097 ล้านบาท และ 243 ล้านบาท ตามล�าดับ)

20. ส�ารองตามกฎหมาย
 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้

จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน

บริษัทฯได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

21. รายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
 ในปีปัจจุบัน บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด มีรายได้ (ก่อนตัดรายการระหว่างกัน) จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินแก่บริษัท อมตะ 

บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน 72 ล้านบาท เพื่อสร้างระบบส่งและวางท่อตามแนวถนนในนิคมอุตสาหกรรม

ของบรษิทัดังกล่าว โดยสทิธดิงักล่าวไม่มีก�าหนดระยะเวลา (2557: บรษัิทฯมรีายได้จากการให้ใช้สทิธเิหนอืพืน้ดนิแก่บรษัิท อมตะ 

บ.ีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จ�ากดั และบริษทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จ�ากดั เป็นจ�านวนเงนิ 3 ล้านบาทและ 8 ล้านบาท 

ตามล�าดับ (ก่อนตัดรายการระหว่างกัน)) 

22. ภาษีเงินได้
 ภำษีเงินได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้ส�าหรับปี 355 176 23 30

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อน 1 (14) - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษเีงินได้รอการตดับัญชจีากการเกดิผลแตกต่างช่ัวคราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 40 188 (5) 83

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 396 350 18 113
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 รายการกระทบยอดก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ 2,289 2,910 1,576 2,017

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ
20, 22

ร้อยละ  
20, 22

ร้อยละ  
20

ร้อยละ 
20

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษี 475 587 315 403

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อน 1 (14) - -

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้
และค่าใช้จ่ายทางภาษี (80) (223) (297) (290)

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 396 350 18 113

 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์	(หนี้สิน)	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	

เงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้ารับจากลูกค้า 44 52 14 12

รายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (52) (44) (26) (29)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5 5 5 5

รายได้รับล่วงหน้า (273) (237) - -

อื่น ๆ 53 41 - -

รวม (223) (183) (7) (12)

โดยแสดงเป็น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20 25 - -

หนิ้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (243) (208) (7) (12)

รวม (223) (183) (7) (12)

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมรีายการผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้จ�านวน 134 ล้านบาท (2557: 45 ล้านบาท) 

ที่ไม่ได้บนัทกึสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีเนือ่งจากพจิารณาแล้วเหน็ว่าอาจไม่มกี�าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะน�า

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้ ผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์

ภายในปี 2563
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23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ต้นทุนที่ดินและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 736 1,242 705 516

การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ

ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต 774 922 (278) 734

ค่าจ้างผลิตและบ�ารุงรักษาระบบผลิตน�้า 318 282 - -

ต้นทุนค่าน�้าดิบ 127 126 - -

ต้นทุนค่าบ�ารุงสาธารณูปโภคส่วนกลาง 224 234 - -

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 292 226 132 115

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 109 182 44 115

ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินและภาษีอื่น 64 90 13 37

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 324 352 56 66

ค่าไฟฟ้า 138 132 1 2

24. การส่งเสริมการลงทุน
 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้รับสทิธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนภายใต้เงือ่นไขท่ีก�าหนดบางประการ สทิธพิเิศษ

ดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

 ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในภาษีอากรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็น

จ�านวน 2,419 ล้านบาท และเฉพาะของบรษิทัฯ เป็นจ�านวน 1,305 ล้านบาท (2557: 4,042 ล้านบาท และ 2,953 ล้านบาท ตามล�าดบั)

25. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
 ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบรษัิทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่) ด้วยจ�านวน

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

26. ส่วนงานด�าเนินงาน
 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน 

ได้รบัและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด�าเนนิงานของ

ส่วนงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก�าหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

 ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้
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 ส่วนงานทางธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนงานพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค

ส่วนงาน
ให้เช่าทรัพย์สิน

การตัดรายการ
บัญชีระหว่างกัน งบการเงินรวม

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

รายได้จากภายนอก 3,069 5,299 1,431 1,359 615 688 - - 5,115 7,346

รายได้ระหว่างส่วนงาน 615 441 27 54 41 40 (683) (535) - -

รายได้ทั้งสิ้น 3,684 5,740 1,458 1,413 656 728 (683) (535) 5,115 7,346

ก�าไรจากการด�าเนนิงานตามส่วนงาน 1,559 3,135 289 222 443 449 2,291 3,806

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:

รายได้จากการให้ใช้สทิธิเหนอืพืน้ดนิ 55 11

ดอกเบี้ยรับ 46 90

ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 
การลงทุนเข้ากองทรัสต์ฯ 857 -

รายได้อื่น 165 155

ค่าใช้จ่ายในการขาย (248) (358)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (724) (660)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 153 226

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (306) (360)

ภาษีเงินได้ (396) (350)

ก�าไรส�าหรับปี 1,893 2,560

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ส่วนงานในประเทศไทย ส่วนงานในต่างประเทศ รวม 

2558 2557 2558 2557 2558 2557

รายได้จากการด�าเนินงานตามส่วนงาน 4,387 6,797 728 549 5,115 7,346

ก�าไรจากการด�าเนินงานตามส่วนงาน 1,952 3,580 339 226 2,291 3,806

27. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง

ร้อยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จ�ากัด และจะจ่าย

ให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย

ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน 9 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจ�านวนเงิน 6 ล้านบาท (2557: 9 ล้านบาท และ 

6 ล้านบาท ตามล�าดับ)
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28. เงินปันผล 
 เงินปันผลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปันผล

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินปันผลประจ�าปี 2557 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯเมือ่

วันที่ 22 เมษายน 2558 533 0.50

เงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับปี 2558 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯเมือ่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 235 0.22

รวมเงินปันผลจ่ายส�าหรับปี 2558 768 0.72

เงินปันผลประจ�าปี 2556 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯเมือ่

วันที่ 21 เมษายน 2557 267 0.25

เงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับปี 2557 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯเมือ่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 213 0.20

รวมเงินปันผลจ่ายส�าหรับปี 2557 480 0.45

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาระยะยาว
 บริษัทฯ

 บรษัิทฯ มภีาระทีจ่ะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามสญัญาร่วมด�าเนนิงานโครงการ

นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยจะต้องจ่ายช�าระค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายตามสัญญาเป็นจ�านวน 10,000 บาทต่อไร่ 

เงินกองทุนเพื่อบ�ารุงรักษาฯ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ�านวน 98 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ช�าระ

แล้วเป็นจ�านวน 97 ล้านบาท) และค่าก�ากับการบริการตามพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่าปีละประมาณ 9 ล้านบาท

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 บริษัทฯได้ท�าสัญญาให้เช่าที่ดินและขายที่ดินกับบริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อจัดท�าสนามกอล์ฟในนิคมอมตะนคร โดยมีเงื่อนไขที่ส�าคัญในสัญญาดังนี้

1. บริษัทฯ ให้เช่าที่ดินรวม 274,653 ตารางวา (ประมาณ 687 ไร่) โดยบริษัทฯ คิดค่าเช่าปีละ 2 ล้านบาท เริ่มคิดค่าเช่า

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 สัญญาเช่าที่ดินมีระยะเวลา 30 ปี และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแล้ว ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาตาม

เงื่อนไขเดิมได้อีก 30 ปี 

2. บริษัทฯ จะขายที่ดินจ�านวน 46,443 ตารางวา (ประมาณ 116 ไร่) ในราคาตารางวาละ 7,300 บาท โดยผู้ซื้อที่ดินจะต้อง

จ่ายเงนิมดัจ�าค่าทีด่นิจ�านวน 30 ล้านบาท โดยจ่ายปีละไม่ต�า่กว่า 6 ล้านบาท ซึง่จะต้องช�าระให้เสร็จสิน้ภายใน 5 ปี และเมือ่

บริษัทฯ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่ละเฟสให้กับผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าที่ดินให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี นับจากวันโอนที่ดิน

 บริษัท	อมตะ	ซิตี้	จ�ากัด

 บรษัิทย่อยมีภาระท่ีจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามสญัญาร่วมด�าเนนิงานโครงการ

นคิมอมตะซติี ้จงัหวัดระยอง โดยจะต้องจ่ายช�าระค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายตามสญัญาเป็นจ�านวน 10,000 บาทต่อไร่ เงนิกองทนุ

เพือ่บ�ารงุรกัษาฯนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้จ�านวน 101 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บรษัิทย่อยได้ช�าระแล้วเป็นจ�านวน 

62 ล้านบาท) และค่าก�ากับการบริการตามพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่าปีละประมาณ 5 ล้านบาท

 Amata	(Vietnam)	Joint	Stock	Company

 บรษิทัย่อยมีภาระท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าทีดิ่นให้กบัหน่วยงานราชการของรฐับาลเวียดนามโดยจะต้องจ่ายช�าระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเช่า

พื้นที่ตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสัญญาเช่าในอัตราค่าเช่าดังนี้
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 พื้นที่จ�านวน 241.04 เฮคแทร์ ในอัตรา 1,000 เหรียญสหรัฐต่อพื้นที่ 1 เฮคแทร์ต่อปี และจะปรับเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 

15 ทุกๆ 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 

 พืน้ทีจ่�านวน 0.47 เฮคแทร์ ในอตัรา 58 ล้านเวยีดนามด่งต่อพืน้ที ่1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก และหลงัจากนัน้ 

จะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม

 พืน้ท่ีจ�านวน 140.75 เฮคแทร์ ในอตัรา 145 ล้านเวยีดนามด่งต่อพืน้ที ่1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก และหลงัจากนัน้ 

จะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม

 พืน้ทีจ่�านวน 67.97 เฮคแทร์ ในอตัรา 20.995 ล้านเวียดนามด่งต่อพ้ืนท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก และหลงัจากนัน้ 

จะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม

 พืน้ทีจ่�านวน 17.10 เฮคแทร์ ในอตัรา 36.225 ล้านเวียดนามด่งต่อพ้ืนท่ี 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก และหลงัจากนัน้ 

จะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม

 พื้นที่พาณิชยกรรมจ�านวน 15.39 เฮคแทร์ ในอัตรา 750 ล้านเวียดนามด่งต่อพื้นที่ 1 เฮคแทร์ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรก และ

หลังจากนั้นจะถูกปรับตามความเห็นชอบของหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม

 Amata	Asia	Ltd.

 บรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่ายค่าตอบแทนจากการรบัโอนสทิธกิารร่วมพฒันาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในต่างประเทศจากบรษิทั

ที่ไม่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่งเป็นจ�านวน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจะต้องจ่ายค่าตอบแทนอีกร้อยละ 5 ของรายได้ค่าเช่า 

ที่เรียกเก็บจากผู้เช่าช่วง

 บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จ�ากัด 

 เพ่ือประโยชน์ในการจัดหาน�้าให้พอเพียงต่อความต้องการใช้น�้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

บรษิทัย่อยได้ท�าสญัญาระยะยาวเพ่ือซือ้น�า้ดบิและผลติน�า้ประปากบับรษิทัต่างๆ หลายสญัญา ในราคาและปรมิาณการใช้น�า้ตาม

ที่ก�าหนดในสัญญาทั้งนี้ราคาสามารถปรับเพิ่มได้ในอนาคตตามดัชนีราคาผู้บริโภค สัญญาเหล่านี้จะสิ้นสุดในปี 2560 ถึงปี 2573

29.2 การค�้าประกัน
(1) ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯมภีาระค�า้ประกนัวงเงินสนิเชือ่ต่อสถาบนัการเงนิให้กบับรษัิทย่อยเป็นมูลค่ารวมประมาณ 

32 ล้านบาท (2557: 32 ล้านบาท)

(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ 

และของบริษทัย่อยเพ่ือค�า้ประกนัการร่วมลงทุนในบรษัิท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร์ 4 จ�ากัด บรษัิท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 5 

จ�ากัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ�ากัด เป็นจ�านวนเงินรวม 851 ล้านบาท (2557: 577 ล้านบาท) 

และเฉพาะของบริษัทฯ 577 ล้านบาท (2557: 577 ล้านบาท)

(3) ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯและบรษัิทย่อยมหีนงัสอืค�า้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบรษัิทฯและบรษิทัย่อย

เหลืออยู่เป็นจ�านวนเงินประมาณ 27 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 3 ล้านบาท (2557: 25 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท 

ตามล�าดับ) เพื่อค�้าประกันการใช้ไฟฟ้าและการปฏิบัติงานตามสัญญาของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

(4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารให้กับ การนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทยเพื่อค�้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาร่วมด�าเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

และโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เป็นจ�านวนเงินรวม 1,096 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ  

445 ล้านบาท (2557: 1,024 ล้านบาท และ 441 ล้านบาท ตามล�าดับ)

30. สัญญาเช่าด�าเนินงานซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้เช่า
 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมสีญัญาเช่าด�าเนนิงานท่ีเกีย่วข้องกบัการให้เช่าท่ีดนิ อาคารส�านกังาน และอาคารโรงงาน อายุของสญัญา

มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 48 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สัญญาเช่าด�าเนินงานดังกล่าวจะก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าขั้นต�่า

ในอนาคตดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

   ภายใน 1 ปี 345 492 50 22

   1 ถึง 5 ปี 530 530 110 47

   มากกว่า 5 ปี 88 276 19 93

31. เครื่องมือทางการเงิน
31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมือทางการเงนิ” ประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิลงทุนชัว่คราว ลกูหนีก้ารค้า

และลกูหนีอ้ืน่ เงนิให้กูย้มื เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกู้ยมืระยะยาว บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมคีวามเสีย่งท่ี

เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหาร

ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึง 

ไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคัญจากการให้สนิเชือ่ นอกจากนี ้การให้สนิเชือ่ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยไม่มกีาร 

กระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและ

บริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ใน 

งบแสดงฐานะการเงิน

	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีส�าคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว  

เงินเบิกเกินบัญชี เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สิน

ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า

	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต�่า เนื่องจากธุรกรรมทางการเงินโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ

และบริษทัย่อยอยู่ในสกุลเงนิของท้องถิน่น้ัน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บรษัิทย่อยในประเทศเวียดนามมยีอดคงเหลอืของเงนิฝาก

ที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจ�านวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2557: 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม

มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน

ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

32. การบริหารจัดการทุน 
 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทนุทีส่�าคญัของบริษทัฯคอืการจดัให้มซ่ึีงโครงสร้างทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

เท่ากับ 1.07:1 (2557: 0.98:1) และเฉพาะของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.80:1 (2557: 0.89:1)

33. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
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Creating Cities: 
more than 6,000 hectares of 
IndustrIal estate development

amata’s sites in thailand and 
vietnam cover an area more than 6,000 
hectares, with heavy expansion 
underway.



นายยุทธ โรจน์วีระสิงห์

นาง ซุน ชุน อึง (Lena) นายสุรกิจ เกียรติธนากร

นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์

นาย โค ชวน  ชิว

6. นายวิวัฒน์  กรมดิษฐ์

ประวัติ 
ผู้บริหาร
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นายก�าจร วรวงศากุล

นางจิณณ์ดาณัช เพ็ชรวงศ์

นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์

นายยาซูโอะ ซึซึอิ

นางสาวจินดารัตน์  อังศุกุลชัย
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



1. นาง ซุน ชุน อึง (Lena)
ต�าแหน่งในบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

อายุ 41 ปี 

การศึกษา

 Bachelor of Business Administration (Honors), National University of Singapore Major in IT and Logistics (1996)

 Executive MBA/GMP, National University of Singapore (2009)

 Executive Programme , Harvard University, John F. Kennedy School of Government (2014)

ต�าแหน่งอื่น 

 กรรมการ, AMATA Global Pte Ltd

 Chairperson (Audit) & Board Member, Singapore National Paralympic Council 

ประสบการณ์การท�างาน

2011 - 2015 Executive Vice President, Korvac Holdings Pte Ltd 

2008 - 2011 Director (Infocomms & Technology), International Enterprise Singapore

2004 - 2007 First Secretary (Commercial), Ministry of Foreign Affairs (Singapore Embassy in Bangkok) 

2004 - 2007 Center Director (Thailand), International Enterprise Singapore

2000 - 2003 Global Project Manager, Creative Technology Ltd

ระยะเวลาการท�างานในบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน) 

 1 เดือน 

การถือหุ้นในบริษัท 

 ไม่มี

2. นายสุรกิจ เกียรติธนากร
ต�าแหน่งในบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)

รองประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

อายุ	49 ปี 

การศึกษา

 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท สาขา Communication & DSP จาก Imperial College London 

ต�าแหน่งอื่น 

 Vice President, Amata (Vietnam) Joint Stock Company

 กรรมการ Amata City Long Thanh Joint Stock Company

ประสบการณ์การท�างาน 

2539 - 2552 vice president Siemens communication Thailand

2553 - 2555 Head of sale Business solutions Nokia Siemens networks Thailand

2556 - 2557 senior vice president business development Loxley wireless

ระยะเวลาการท�างานในบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน) 

 1 ปี 3 เดือน 
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3. นาย โค ชวน ชิว
ต�าแหน่งในบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

อายุ 48 ปี 

การศึกษา

 ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงินจากมหาวิทยาลัยกริฟฟี่, บริสเบน, ประเทศออสเตรเลีย

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ASCPA) ประเทศออสเตรเลีย 

ต�าแหน่งอื่น 

 ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 

บริษัท ชไนเดอร์ อิเลคทริค เซาท์อีสต์เอเชีย ประเทศฝรั่งเศส

2539 - 2548 ไฟแนนเชียลคอนโทรลเลอร์ และผู้อ�านวยการการเงินส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 บริษัท เอ็มจีอี เอเชีย ประเทศสิงคโปร์

2548 - 2552 ผู้อ�านวยการการเงินประจ�าประเทศอินโดนีเซีย บริษัท พีที ชไนเดอร์ ประเทศอินโดนีเซีย

2552 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และผู้อ�านวยการประจ�าประเทศไทย บริษัท ชไนเดอร์ (ประเทศไทย)

2555 - 2556 ผู้อ�านวยการโครงการด้านการเงิน (เอเชียตะวันออก) บริษัท ชไนเดอร์อิเลคทริคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 (ส�านักงานใหญ่) ประเทศสิงคโปร์

ระยะเวลาการท�างานในบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)	

 2 ปี 10 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท 

 ไม่มี

4. นายยุทธ โรจน์วีระสิงห์
ต�าแหน่งในบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่การบริหารกลาง

อายุ 52 ปี 

การศึกษา

 ปริญญาโท สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ปริญญาโท สาขาบริหารงานก่อสร้าง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ต�าแหน่งอื่น -

ประสบการณ์การท�างาน

2546 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.สวนอุตสาหกรรม 304

2543 - 2546 ผู้อ�านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, ส�านักงานพัsฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ระยะเวลาการท�างานในบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน) 

 2 ปี 7 เดือน 

การถือหุ้นในบริษัท 

 ไม่มี
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



5. นางสาว ทรงโฉม ตั้งนวพันธ์
ต�าแหน่งใน	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)

ผู้อ�านวยการสายการตลาดและการขาย

อายุ 54 ปี

การศึกษา

 ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ต�าแหน่งอื่น 

 กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company

 กรรมการ บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)

 กรรมการ Amata Global Ltd.

ระยะเวลาการท�างานใน	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน) 

 26 ปี

นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์
ต�าแหน่งในบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)

ผู้อ�านวยการสายงานพัฒนาที่ดิน

อายุ 53 ปี 

การศึกษา

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ต�าแหน่งอื่น 

 ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

2546 - 2554 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จ�ากัด

ระยะเวลาการท�างานในบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน) 

 4 ปี 

7. นายก�าจร วรวงศากุล
ต�าแหน่งใน	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)

ผู้อ�านวยการสายงานวิเทศสัมพันธ์

อายุ 60 ปี

การศึกษา

 ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�าแหน่งอื่น

 ไม่มี

ระยะเวลาการท�างานใน	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน) 

 27 ปี
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8. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์
ต�าแหน่งใน	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)

เลขานุการบริษัท กลุ่มอมตะ

อายุ 57 ปี

การศึกษา

 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 การเข้ารับการอบรบจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 Company Secretary Program เมื่อ 2546

 Effective Minute Taking เมื่อ 2549

 Board Reporting Program เมื่อ 2556

ต�าแหน่งอื่น

 กรรมการบริษัท แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 กรรมการบริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ากัด

 กรรมการบริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จ�ากัด

ระยะเวลาการท�างานใน	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)	

 26 ปี

9. นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย
ต�าแหน่งในบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)

ผู้อ�านวยการสายงานบัญชีและภาษี

อายุ 54 ปี

การศึกษา

 ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ต�าแหน่งอื่น

 กรรมการ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จ�ากัด

 Inspection Committee, Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ประสบการณ์การท�างาน

2536 - 2557 Senior Manager - Finance & Control, Schneider Group

ระยะเวลาการท�างานในบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน) 

 1 ปี 9 เดือน 

การถือหุ้นในบริษัท 

 ไม่มี
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10. นางจิณณ์ดาณัช เพ็ชรวงศ์
ต�าแหน่งใน	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

อายุ 59 ปี

การศึกษา

 ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่น

 ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

2539 - 2545 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซยู (ประเทศไทย) จ�ากัด

2545 - 2551 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

2551 - 2552 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จ�ากัด

ระยะเวลาการท�างานใน	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน) 

 4 ปี 4 เดือน

11. นายยาซูโอะ ซึซึอิ
ต�าแหน่งใน	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)

ผู้จัดการการตลาด

อายุ 44 ปี

การศึกษา

 ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ Kansai Gaidai University, Japan

ต�าแหน่งอื่น

 ไม่มี

ระยะเวลาการท�างานใน	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน) 

 17 ปี
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นางสมหะทัย พานิชชีวะ

นายชูชาติ สายถิ่น

นายกัมพล ตติยกวี

นางสาวจันจิรา แย้มยิ้ม

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ

นายอัครเรศร์ ชูช่วย

ประวัติผู้บริหาร 
ในบริษัทย่อย
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน)



1. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
ต�าแหน่งใน	บริษัท	อมตะ	วีเอ็น	จ�ากัด	(มหาชน) 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ	50 ปี

การศึกษา

 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งอื่น

 กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) 

 กรรมการและประธานกรรมการ Amata Asia Ltd.

 กรรมการและPresident Amata (Vietnam) Joint Stock Company

 กรรมการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท ชาติชีวะ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จ�ากัด

 กรรมการ มูลนิธิ อมตะ

ระยะเวลาการท�างานในกลุ่ม	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	(มหาชน)	

 10 ปี

2. นายกัมพล ตติยกวี
ต�าแหน่งในบริษัท	อมตะ	วีเอ็น	จ�ากัด	(มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

อายุ	56 ปี 

การศึกษา

 ปริญญาโท สาขาScience in Industrial Engineering จาก The university of Texas at Arlington 

ต�าแหน่งอื่น

 กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company

 กรรมการ Amata City Long Thanh Joint Stock Company

ประสบการณ์การท�างาน

2551 - 2553  CEO, Pataya Food Industries Limited

2553 - 2556  CEO, Daidomon Group PCL.

ระยะเวลาการท�างานในบริษัท	อมตะ	วีเอ็น	จ�ากัด	(มหาชน)	

 2 ปี 7เดือน 
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3. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ
ต�าแหน่งใน	บริษัท	อมตะ	ซัมมิท	รีทส์	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	

กรรมการผู้จัดการ

อายุ	54 ปี

การศึกษา

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ต�าแหน่งอื่น

 กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด

 กรรมการ Amata Global Ltd.

 Chairman of Inspection Committee, Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ระยะเวลาการท�างานใน	บริษัท	อมตะ	ซัมมิท	รีทส์	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	

 1 ปี

4. นายชูชาติ สายถิ่น
ต�าแหน่งใน	บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จ�ากัด

กรรมการผู้จัดการ

อายุ	54 ปี

การศึกษา

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ต�าแหน่งอื่น

 กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด

ระยะเวลาการท�างานใน	บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จ�ากัด	

 14 ปี

5. นางสาวจันจิรา แย้มยิ้ม
ต�าแหน่งใน	บริษัท	อมตะซัมมิท	เรดดี้	บิลท์	จ�ากัด

กรรมการผู้จัดการ

อายุ	48 ปี

การศึกษา

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ, Boston University, U.S.A.

ต�าแหน่งอื่น

 ไม่มี

ระยะเวลาการท�างานใน	บริษัท	อมตะซัมมิต	เรดี้	บิลท์	จ�ากัด	

 11 ปี
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6. นายอัครเรศร์ ชูช่วย
อายุ	48 ปี

ต�าแหน่งใน	บริษัท	อมตะ	ฟาซิลิตี้	เซอร์วิส	จ�ากัด

กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา

 ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจและการจัดการ Southwest Missouri State University U.S.A.

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งอื่น

 กรรมการ บริษัท อมตะ จัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท สตราทีจิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอดวานสท์ โลจิสทิคส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด

 กรรมการ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จ�ากัด

ระยะเวลาการท�างานใน	กลุ่มอมตะ	

 16 ปี
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ตารางแสดงการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหาร 
และผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม  
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บร
ิษัท

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท Ci
ty
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ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ x   x        

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ /, // /, // X,//  /  

นายวิกรม กรมดิษฐ์ /, //,** /, //     /     /  

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ /, //,** /, // /, // / /, // /,//        

นายอนุชา สิหนาทกถากุล /  /  / /    / / / / /    / /

นายนพพันธป์ เมืองโคตร /              

รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ /              

นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ // / / / /

นายยุทธ โรจน์วีระสิงห์ **

นาย โค ชวน ชิว **

นาง ซุน ชุน อึง ** /

นายสุรกิจ เกียรติธนากร * /

นางสาวทรงโฉม ต้ังนวพนัธ์ *   /     / /        

นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ *

นายก�าจร วรวงศากุล *              

นางวราภรณ์ วชัรานเุคราะห์ *      / /    /  

นางสาวจินดารัตน์  
อังศุกุลชัย

* /

หมายเหตุ
 City = บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด
 AVN =   Amata (Vietnam) Joint Stock Company
 AW =   บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด
 AFS =   บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด
 AAsia =   Amata Asia Ltd.
 ASRB =   บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด
 Amata VN =   บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)
 TCR =   บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จ�ากัด
 Global = Amata Global Pte. Ltd.
 ASRB-R = บจก. อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเน้นท์
 BIP-D =   บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
 VIA =   บริษัท แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 ANGD =   บริษัท อมตะ จัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด
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 ABP =   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด
 SEALS =   บริษัท สตราทีจิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แอดวานสท์ โลจิสทิคส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด
 ABP 4 =   บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 4 จ�ากัด
 ABP 5 =   บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 5 จ�ากัด
 ABP 3 =   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จ�ากัด
 BIP-S =   บริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จ�ากัด
 APBH =   บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (เบียนหัว) จ�ากัด
 ABPR 1 =   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จ�ากัด
 ABPR 2 =   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จ�ากัด
 ABPR 3 =   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ�ากัด
 ABPR 4 =   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ�ากัด
 ALT =   Amata City Long Thanh Joint Stock Company
 Sodexo =   บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จ�ากัด
 X =   ประธานกรรมการ
 / =   กรรมการ
 // =   กรรมการบริหาร
 ** = ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.
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รายละเอียดเกี่ยวกับ 
กรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ

บริษัทย่อย

บจก. 
อมตะ
ซิตี้

Amata 
(Vietnam) 

JSC

บจก. 
อมตะ 

วอเตอร์

บจก. 
อมตะ 

ฟาซิลิตี้ 
เซอร์วิส 

Amata 
Asia 
Ltd. 

บจก. 
อมตะ
ซัมมิท  

เรดดี้บิลท์

บมจ. 
อมตะ 
วีเอ็น

บจก. พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

เพื่อการ
อุตสาหกรรม

ระยอง (ไทย-จีน)

Amata 
Global  

Pte.Ltd.

บจก. อมตะ 
ซัมมิท รีทส์ 
แมเนจเน้นท์

Amata City 
Long Thanh 

JSC

นายอาสา สารสิน X

พล.ต.อ.ชวลิต ยอดมณี /, // X

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ X

นายวิกรม กรมดิษฐ์ /, //

นายฮาราลด์ ลิงค์ /

นายอนุชา สิหนาทกถากุล / / /

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ /, // X, // /

นายวิบูลย์  กรมดิษฐ์ /, // /, // / /, // /, //

นางสมหะทัย พานิชชีวะ / X /

ดร. วรภัทร โตธนะเกษม /

นายภราดร  สรงสุวรรณ /, // /, // /

นายกมลชัย ภัทโรดม /, //

นายธนภัทร  ศรกุล /, // /

นายชูชาติ สายถิ่น /, // /

นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ / / /

นางสาวจันจิรา  แย้มยิ้ม /, //

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ /, // / /

Ms.Ng Choon Soon /

นายอัคร์เรศร์ ชูช่วย /, //

นายชูทอง พัฒนะเมลือง X, //

นายสันติ พัฒนะเมลือง /, //

นายทวีฉัตร จุฬางกูร /

นายกรกฤช จุฬางกูร /

นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ /

Mr. Mats Anders Lundqvist /

Mr. Do Ngoc Son / /

Mr. Huynh Ngoc Phien X /

Mrs. Pham Thi Thanh Huong /

นายกัมพล ตติยกวี / / /

นายสุรกิจ  เกียรติธนากร /
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รายชื่อกรรมการ

บริษัทย่อย

บจก. 
อมตะ
ซิตี้

Amata 
(Vietnam) 

JSC

บจก. 
อมตะ 

วอเตอร์

บจก. 
อมตะ 

ฟาซิลิตี้ 
เซอร์วิส 

Amata 
Asia 
Ltd. 

บจก. 
อมตะ
ซัมมิท  

เรดดี้บิลท์

บมจ. 
อมตะ 
วีเอ็น

บจก. พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

เพื่อการ
อุตสาหกรรม

ระยอง (ไทย-จีน)

Amata 
Global  

Pte.Ltd.

บจก. อมตะ 
ซัมมิท รีทส์ 
แมเนจเน้นท์

Amata City 
Long Thanh 

JSC

นายชิดชัย วรรณสถิตย์ X

นายหวัง ลี เซง /

นายเซียว ฉี จิง /

นายฉวี่ เกิง โหล่ว /, //

นายจ้าว ปิง /, //

นายอภินันท์  ณ ระนอง /

นายสรวง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา /

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร
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ประเทศไทย:
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำ�กัด (มห�ชน)
นิคมอุตส�หกรรมอมตะนคร
700 หมู่ที่ 1 ตำ�บลคลองตำ�หรุ 
อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : +66 38 939 007  
โทรส�ร  : +66 38 939 000

บริษัท อมตะ ซิตี้ จำ�กัด
นิคมอุตส�หกรรมอมตะซิตี้
7 หมู่ที่ 3 ตำ�บลบ่อวิน 
อำ�เภอศรีร�ช� จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : +66 38 497 007  
โทรส�ร  : +66 38 497 000

สำ�นักง�นกรุงเทพฯ:
2126 อ�ค�รกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง 
กรุงเทพมห�นคร 10310
โทรศัพท์ : +66 2 792 0000
โทรส�ร  : +66 2 318 1096

VIETNAM
Amata (Vietnam) Joint Stock Company
Long Binh Ward, Bien Hoa City, 
Dong Nai Province, Vietnam
Tel : (84) 61 3991 007 
Fax : (84) 61 3892 895
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