
Perfect Blending

บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2550

ETree.ai   4/9/08   3:02:02 AM



AMATA - The Perfect Blending of Business, Commnunity and Nature

Raising Environmental Awareness in the Workplace
Promoting Welfare, Quality of Life, and Developing Human Capacity of the Company’s Staff
Promoting Knowledge and Innovations Generated from the Company’s Practices and the Company’s
Social and Environmentally Responsible Activities
Improving Quality of Life of the Local Community
Corporate Social Responsibility Activities from the Amata Foundation

Amata’s Corporate Social Responsibility (CSR)
Amata’s vision for the future plan is the perfect industrial estate to function as the 
complete town, with strong environment protections, to better serve the communities 
that work and live together.  During the year 2007,  Amata undertook various CSR 
practices that may be divided into five interrelated sets of activities as follows :
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	 กระผม	ยินดี	ที่ 	จะ	เรียน	ให้ท่า	นท	ราบ	ว่า	 ใน	ปี	 2550 
เป็น	ปี	ที่	บริษัท	ประสบ	ความ	สำเร็จ	อย่าง	มาก	 สถานการณ์	ทางการ	
เมือง	ใน	ประเทศไทย	คลี่คลาย	 มี	การ	เลือก	ตั้ง	รัฐบาล	ใหม่	 ส่วน	 
ใน	ประเทศ	เวียดนาม	มี	ลูกค้า	ที่	ต้องการ	พื้นที่	สำหรับ	สร้าง	โรงงาน	 
ยัง	มี	อยู่	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	

	 นิคม	อุตสาหกรรม	ทั้ง	 2	 แห่ง	ใน	ประเทศไทย	 คือ	 นิคม	 
อุตสาหกรรม	อมตะ	นคร	 และ	นิคม	อุตสาหกรรม	อมตะ	ซิตี้	 ใน	ปี 
2550	 มี	ยอด	ขาย	ที่ดิน	รวม	กัน	 1,722	 ไร่	 ซึ่ง	เป็น	ยอด	ขาย	สูงสุด 
	เท่า	ที่	เคย	มี	มา	ตั้งแต่	ก่อ	ตั้ง	บริษัท	 โดย	เป็น	ลูกค้า	เดิม	ที่	ขยาย	และ	เป็น	 
ลูกค้า	ใหม่

	 เรา	มี	ความ	ยินดี	ที่	ลูกค้า	ใน	นิคม	อุตสาหกรรม	ทั้ง	 2	 แห่ง	
ขยาย	โรงงาน	และ	ขยาย	การ	ส่ง	ออก	 ลูกค้า	ใหม่	หลาย	ราย	ของ	เรา	

พลตำรวจเอก  

ชวลิต ยอดมณี

สารจากประธานคณะกรรมการ

สามารถ	สรา้ง	โรงงาน	และ	เริม่	ประสบ	ความ	สำเรจ็	เรา	ยงั	คง	เหน็	ผู	้ผลติ	
สินค้า	อุปโภค		 และ	บริโภค	รวม	ทั้ง	ชิ้น	ส่วน	ยาน	ยนต์	เข้า	มา	ใน	นิ	คมฯ	
อย่าง	ต่อ	เนื่อง

	 ใน	ปี	 2550	 อมตะ	ยัง	คง	พัฒนา	ระบบ	สาธารณูปโภค	
และ	บริการ	ต่างๆ	 	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	เพื่อ	อำนวย	ความ	สะดวก	แก่	ลูกค้า 
	ให้	สามารถ	ผลิต	สินค้า	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	 และ	ได้	รับ	ผล	ดี	จาก	
หน่วย	งาน	ของ	รัฐ	ที่	ขยาย	ระบบ	คมนาคม	ให้	สะดวก	ยิ่ง	ขึ้น	 เช่น 
สนาม	บิน	สุวรรณภูมิ	 ที่	เพิ่ง	เปิด	ให้	บริการ	ใน	ปี	 2550	และ	การ	ขยาย	
ท่าเรือ	แหลม	ฉบัง	สิ่ง	เหล่า	นี้	ล้วน	อำนวย	ความ	สะดวก	แก่	ระบบ	ขนส่ง	
ของ	ลูกค้า	ใน	นิ	คมฯ

	 การ	ลงทุน	โดยตรง	จาก	ต่าง	ประเทศ	ใน	ปี	 2550	นอกจาก	
การ	ลงทุน	จาก	ญี่ปุ่น	แล้ว	 ยัง	มี	การ	ลงทุน	จาก	ประเทศ	จีน	 โดย	กลุ่ม	
Holley	 ใน	นิ	คมฯ	 	อมตะ	ซิตี้	 การ	ลงทุน	โดยตรง	จาก	ต่าง	ประเทศ	ที่	 
เข้า	มา	ประเทศไทย	เนื่องจาก	ประเทศไทย	มี	ต้นทุน	ที่	ถูก	มี	ทรัพยากร	
บุคคล	ที่	มี	ประสิทธิภาพ	 รวม	ทั้ง	ระบบ	สาธารณูปโภค	ที่	ดี	ต่อ	การ	 
ทำ	ธุรกิจ	 นัก	ลงทุน	ยัง	คง	เข้า	มา	ลงทุน	ใน	ประเทศไทย	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	
ทำให้	เรา	มั่นใจ	ว่า	ปี	นี้	บริษัท	จะ	มี	ผล	ประกอบ	การ	ที่	ดี	เป็น	ที่	พอใจ	 
แก่	ผู้	ถือ	หุ้น	

	 สำหรับ	ปี	 2551	 เรา	หวัง	เป็น	อย่าง	ยิ่ง	ว่า	จะ	เป็น	ปี	ที่	ประสบ	
ความ	สำเร็จ	อีก	ปี	หนึ่ง	 เรา	ยัง	คง	เน้น	การ	ขาย	ที่ดิน	ทำการ	ตลาด	ทั้ง	ใน	
เอเชยี	ยโุรป	และ	อเมรกิา	พรอ้ม	ไป	กบั	การ	เพิม่	ราย	ไดท้ี	่เกดิ	เปน็	ประจำ	
และ	ต่อ	เนื่อง	เพื่อ	ให้	เกิด	ความ	สมดุล	ของ	ราย	ได้	และ	ความ	ยั่งยืน	 
ของ	บริษัท

	 ขอ	แสดง	ความ	นับถือ

	 (พล	ตำรวจ	เอก	ชวลิต	ยอด	มณี)

	 ประธาน	กรรมการ

เรียน		ท่านผู้ถือหุ้น	
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Perfect Life 
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ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำกัด	(มหาชน)	และ	บริษัทย่อย

2550 2549 2548 2547

งบกำไรและขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้รวม 4,398.63 3,421.90 4,443.89 3,005.66
รายได้จากการขาย 4,310.94 3,345.81 4,344.13 2,878.75
กำไรขั้นต้น 2,116.30 1,802.41 2,090.66 1,280.07
กำไรสุทธิ 1,055.04 780.87 1,057.58 927.07

งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 9,754.82 9,230.52 7,819.04 6,630.77
หนี้สินรวม 4,807.57 4,923.64 3,608.33 3,000.51
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,947.25 4,306.88 4,210.70 3,630.26

ต่อหุ้นสามัญมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท
กำไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	(บาท) 0.99 0.73 0.99 0.87
การจ่ายปันผล	(ล้านบาท) 426.80 633.20 640.20 586.85

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	(%) 23.99 22.82 23.80 30.84
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%) 26.23 21.19 30.91 30.60
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%) 16.75 15.39 22.17 15.85
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(เท่า) 0.97 1.14 0.86 0.83

ผล	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	บริษัท	อมตะ	คอร์	ปอเร	ชัน	จำกัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	ย่อย
ยอดขายที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม*
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 754 345 826 611
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 968 202 653 396
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	&	นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 1,722 547 1479 1007
ส่วนแบ่งตลาด	ของนิคมฯ	อมตะนครและนิคมฯ	อมตะซิตี้	เปรียบเทียบ 
กับยอดขายรวมของที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมในประเทศไทย	(1)

36% 21% 37% 37%

จำนวนลูกค้าที่ได้เซ็นต์สัญญาไปแล้ว
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 492 439 407 350
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 135 115 103 85
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	(เบียนหัว)	ในเวียดนาม 106 87 78 66

หมายเหตุ :  *	ที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	(เบียนหัว)	ให้เช่าเท่านั้น
	 (1)	แหล่งข้อมูลจากบริษัท	ซีบี	ริชาร์ด	แอล	ลิส	(ประเทศไทย)	จำกัด

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
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ผลประกอบการตามงบการเงินรวม 2547-2550

รายได้รวม (ล้านบาท)

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

กำไรต่อหุ้น (บาท)

กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

2550 2550

25502550
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Improving Quality of Life
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ข้อมูลของอมตะ

	 บริษัท	อมตะ	เป็น	ผู้นำ	ใน	วงการ	นิคม	อุตสาหกรรม	ที่	มีชื่อ	เสียง		 และ	ทำเล	ที่	ดี	ที่สุด	ใน 
เอเชีย	ตะวัน	ออก	เฉียง	ใต้	 โดย	เฉพาะ	ใน	ประเทศ	ไทย	และ	เวีย	ตนาม	ซึ่ง	เป็น	ประเทศ	ที่	ดี	ที่สุด	
สำหรับ	การ	ลงทุน	ด้าน	อุตสาหกรรม	ใน	ภูมิภาค	และ	ได้	รับ	การ	ยอมรับ	ให้	เป็น	ประเทศ	คู่	แข่ง	
สำคญัของ	จนี	ใน	ฐานะ	ทาง	เลอืก	การ	ลงทนุ	ทาง	ดา้น	อตุสาหกรรม	นคิม	อตุสาหกรรม	ของ	อมตะ	
นั้น	ตั้ง	อยู่	ใน	ทำเล	ที่	ดี	ที่สุด	สำหรับ	การ	ลงทุน	อุตสาหกรรม	จาก	คุณภาพ	ของ	โครงสร้าง	พื้น	ฐาน 
ที่	มี	คุณภาพ	สูง	 และ	จาก	ทำเล	ที่	ใกล้	ทางหลวง	 สนามบิน	 และ	ท่าเรือ	น้ำ	ลึก	 และ	ชื่อ	เสียง 
ของ	อมตะ	นั้น	ได้	รับ	การ	สะสม	มา	จาก	แนวทาง	การ	ดำเนิน	การ	ที่	เน้น	การ	ให้	บริการ	ครบ	วงจร 
ที่	ทำให้	ลูกค้า	ของ	เรา	ประหยัด	ทั้ง	เวลา	และ	ต้นทุน

	 ด้วย	ประสบการณ์	ของ	อมตะ	ใน	การ	ลงทุน	เป็น	เวลา	เกือบ	สอง	ทศวรรษ	อมตะ	จึง	ได้	รับ	ความ	ไว้	วางใจ	จาก	บริษัท	ต่างๆ	 	ที่	ต้องการ	
ความ	สำเร็จ	และ	ความ	พร้อม	ใน	การ	ดำเนิน	การ	อย่าง	รวดเร็ว	 อมตะ	ให้	คำ	ปรึกษา	แก่	ลูกค้า	ของ	บริษัท		 โดย	ไม่	คิด	ค่า	ใช้	จ่าย	ใน	หลายๆ 
ด้านอาทิ	 ทา	งด้า	นกฏ	หมาย	 กฏ	ระเบียบ	 นโยบาย	ของ	รัฐ	 ขั้น	ตอน	ศุลกากร	 การ	บริหาร	ทรัพยา	กร	มนุษย์	 การ	ให้	คำ	ปรึกษา	 	และ	 
ความ	ช่วย	เหลือ	จาก	เรา	นั้น	เริ่ม	ต้น	นับ	ตั้งแต่	การ	พบ	กัน	ครั้ง	แรก	 รวม	ไป	ถึง	การ	ช่วย	เหลือ	ทาง	ด้าน	การ	ทำการ	วิจัย	ความ	เป็น	ไป	ได้	ใน	การ	
ดำเนิน	การ	 จน	กระทั่ง	โรงงาน	ของ	ท่าน	นั้น	เปิด	ดำเนิน	การ	ได้	เป็น	ผล	สำเร็จ	 นอกจาก	นี้	อมตะ	และ	กลุ่ม	พันธมิตร	ของ	เรา	ยัง	ให้	บริการ	 
ทาง	ด้าน	การ	ก่อสร้าง	โรงงาน	สำเร็จรูป	การ	ให้	บริการ	ทาง	ด้าน	พลังงาน	น้ำ	การ	บำบัด	น้ำ	เสีย	 ข้อมูล	สารสนเทศ	การ	เช่า	ยาน	พาหนะ	ที่พัก	
อาศัย	 การ	จับ	จ่าย	ใช้สอย	 การ	สาธารณสุข	 โรงเรียน	และภัตตาคาร	ทั้งนี้	เพราะ	มี	ความ	มุ่ง	หวัง	ที่	จะ	ทำให้	นิคม	อุตสาหกรรม	ของ	เรา	นั้น	
เป็น	เสมือน	ชุมชน	เมือง	ที่	มี	ความ	น่า	อยู่	และ	ยั่งยืน	 ซึ่ง	ครอบคลุม	ถึง	การ	ให้	ความ	สำคัญ	กับ	มาตรการ	รักษา	สิ่ง	แวดล้อม	อย่าง	เข้ม	งวด	และ	 
การ	ให้	บริการ	กับ	ชุมชน	ที่	เข้า	มา	ทำงาน	และ	พัก	อาศัย	ใน	พื้นที่	ของ	เรา	และ	พื้นที่	โดย	รอบ

นิคม	อุ	ตสา	หกร	รม	ของ	อมตะ	ใน	ประเทศไทย	:
	 ปัจจุบัน	นี้	มี	ด้วย	กัน	สอง	แห่ง	ตั้ง	อยู่	ใน	พื้นที่	อิส	เทิร์น	ซี	บอร์ด	ซึ่ง	เป็น	พื้นที่	ที่	ได้	รับ	การ	ส่ง	เสริม	การ	ลงทุน	ขนาด	ใหญ่	ที่สุด	จาก	รัฐบาล	
และ	เป็น	พื้นที่	ที่	ได้	รับ	ความ	สนใจ	ใน	การ	ลงทุน	เป็น	อย่าง	มาก	ใน	ภูมิภาค	เอเชีย	ตะวัน	ออก	เฉียง	ใต้				

- อมตะ นคร จังหวัด ชลบุรี : เป็น	นิคม	อุตสาหกรรม	ที่	ใหญ่	ที่สุด	ใน	เครือ	อมตะ 
ภาย	ใต้	พื้นที่	 16,000	 ไร่	 ซึ่ง	เป็น	ที่	ตั้ง	ของ	โครงการ	อุตสาหกรรม	464	 โครงการ 
(เปดิ	ดำเนนิ	การ	แลว้	และกำลงั	อยู	่ใน	ระหวา่ง	ดำเนนิ	การ	กอ่สรา้ง	จรงิ	424	โครงการ)	
จังหวัด	ชลบุรี	ซึ่ง	เป็น	ที่	ตั้ง	ของ	อมตะ	นคร	นี้	จัด	อยู่	ใน	พื้นที่	โซน	ที่	 2	 ที่	ได้	รับ	กา	ร 
สนับส	นุน	จาก	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	ส่ง	เสริม	การ	ลงทุน	แห่ง	ชาติ	 นอกจาก	นี้	
สถาน	ที่	ตั้ง	ของ	อมตะ	นคร	นี้	ยัง	อยู่	ห่าง	จาก	กรุงเทพมหานคร	เพียง	 57	กิโลเมตร	
และห่าง	จาก	สนาม	บิน	นานาชาติ	สุวรรณภูมิ	เพียง	42	กิโลเมตร

- อมตะ ซิตี้ จัง ห วัดระยอง :	เป็น	นิคม	อุตสาหกรรม	ภาย	ใต้	พื้นที่	7,100	ไร่	ซึ่ง	เป็น	
ที่	ตั้ง	ของ	โครงการ	อุตสาหกรรม	119	โครงการ	(เปิด	ดำเนิน	การ	แล้ว	และ	กำลัง	 
อยู่	ใน	ระหว่าง	ดำเนิน	การ	ก่อสร้าง		 99	 โครงการ)	 จังหวัด	ระยอง	ซึ่ง	เป็น	ที่	ตั้ง	ของ 
อมตะ	ซิตี้	 นั้น	อยู่	ห่าง	จาก	ส่วน	ต่อ	ขยาย	ของ	ท่าเรือ	น้ำ	ลึก	แหลม	ฉบัง	เพียง 
27	กิโลเมตร	และอยู่	ห่าง	จาก	สนาม	บิน	นานาชาติ	สุวรรณภูมิ	เพียง	99	กิโลเมตร	
พื้นที่	ดัง	กล่าว	นี้	ยัง	อยู่	ใน	พื้นที่	ส่ง	เสริม	อุตสาหกรรม	โซน	 3	 ของ	คณะ	กรรมการ 
ส่ง	เสริม	การ	ลงทุน	แห่ง	ชาติ

นิคมอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุด	ในทำเลที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
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	 อมตะ	เปิด	ดำเนิน	การ	ตั้งแต่	พ.ศ.	 2532	และ	เข้า	สู่	ตลาดหลักทรัพย์	แห่ง	ประเทศไทย	 
ใน	ปี	 2540	 ลูกค้า	ของ	อมตะ	ที่	เป็น	บริษัท	ชั้น	นำ	ใน	ระดับ	โลก	นั้น	ได้แก่	 ยาง	ซู	มิ	โต	โม	 
ยาง	โย	โก	ฮา	มา	 แค	นา	ดอล	 มอ	เต	อร์	ไซด์	ไท	รอัมพ์	 แอร์	ได	กิ้น	 โซนี่	เทคโนโลยี	 เสริมสุข 
บริดจสโตน	 สยามโต	โย	ต้า	 คอล	เกต	ปาล์ม	โอ	ลีฟ	 คา	โอ	 แอร์มิตซูบิชิ	 ลิฟท์	มิต	ซู	บิ	ชิ 
ฮี	โน	่มอเตอร์ส	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	ยัง	รวม	ถึง	บริษัท	ชั้น	นำ	ที่	ประสบ	ความ	สำเร็จ	ของ	ประเทศไทย	
อีก	จำนวน	มาก	 ซึ่ง	ทำให้	ยอด	ขาย	สุทธิ	ของ	ลูกค้า	อมตะ	ใน	ประเทศไทย	นั้น	อยู่	ที่	ประมาณ	
570,000,000	บาท	หรือ	ประมาณ	ร้อย	ละ	7	ของ	ราย	ได้	ประชาชาติ

นิคม	อุตสาหกรรม	ของ	อมตะ	ใน	ประเทศ	เวียดนาม	:
	 อมตะ	ได้	ดำเนิน	การ	ให้	บริการ	ทาง	ด้าน	นิคม	อุตสาหกรรม	ใน	แบบ	ครบ	วงจร	ใน	เวียดนาม	มา	เป็น	เวลา	13	ปี	แล้ว	ใน	ปัจจุบัน	นี้	อม	ตะ	
อิน	ดัส	เต	รี	ยล	ปาร์ค	ที่	เบียน	หัว	มี	ผู้	เช่า	พื้นที่	จำนวน	106	ราย	ใน	พื้นที่	4,375	ไร่	ซึ่ง	เป็น	ทำเล	ที่	ใกล้	กับ	เมือง	โฮ	จิ	มินห์	ซิตี้

	 การ	ให้	บริการ	ของ	อมตะ	ใน	ประ	เทศ	เวีย	ดนา	มนั้น	ยึด		 การ	ดำเนิน	งาน	แบบ	ครบ	วงจร	ด้วย	มาตรฐาน	เดียว	กับ	ประเทศไทย	ที่	ทำให้	
อมตะ	เป็น	ผู้	ให้	บริการ	ที่	ได้	รับ	การ	ยอมรับ	ใน	ฐานะ	ผู้นำ	นิคม	อุตสาหกรรม	ทั้ง	ใน	ด้าน	ของ	สาธารณูปโภค	และ	สาธารณูปการ	 โครงสร้าง	พื้นที่	
และ	การ	ให	้บรกิาร	นอกจาก	นี	้อมตะ	ยงั	ให	้บรกิาร	ทาง	ดา้น	การ	สรา้ง	โรงงาน	สำเรจ็รปู	และโรงงาน	ที	่กอ่สรา้ง	ตาม	ความ	ตอ้งการ	ของ	ลกูคา้	เพือ่	
ให้การ	เปิด	ดำเนิน	การ	นั้น	เป็น	ไป	ตาม	มาตรฐาน	และ	เปิด	ดำเนิน	การ	ได้	อย่าง	รวดเร็ว	สำหรับ	ลูกค้า	ที่	เพิ่ง	เริ่ม	ดำเนิน	การ	ใน	อีก	ไม่	นาน	นี้	อม	ตะฯ	 
จะ	เพิ่ม	ส่วน	ของ	วิลล่า	 อ	พาร์	ท	เม้น	ต์	 และสิ่ง	อำนวย	ความ	สะดวก	สำหรับ	ไลฟ์	สไตล์	ต่างๆ	เพื่อ	รองรับ	การ	เติบโต	ขึ้น	ของ	ชุมชน	ธุรกิจ	ระดับ	
นานาชาติ	ใน	พื้นที่	ดัง	กล่าว

	 เบียน	หัว	นั้น	เป็น	เมือง	ที่	เป็น	สวรรค์	ของ	นัก	ลงทุน	 เพราะ	เป็น	เมือง	ใหญ่	อันดับ	สอง	ของ	พื้นที่	ทาง	ตอน	ใต้	ของ	เวีย	ดนาม	
อัน	เป็น	ที่ 	อยู่	อาศัย	ของ	ประชากร	จำนวน	 600,000	 คน	 จำนวน	ประชากร	 บริการ	สาธารณะ	 และที่พัก	อาศัย	ใน	เมือง	ดัง	กล่าว	 
มี	ส่วน	สำคัญ	ใน	การ	ส่ง	เสริม	ให้	เกิด	การ	พัฒนา	อุตสาหกรรม	ใน	พื้นที่	 เบียน	หัว	นั้น	ยัง	เป็น	หัว	เมือง	หลัก	ของ	จังหวัด	ดอง	ไน	ซึ่ง	เป็น	พื้นที่	ที่	ได้	รับ	
ความ	นิยม	ใน	การ	ลงทุน	ทาง	ด้าน	อุตสาหกรรม	จาก	นัก	ลงทุน	จาก	ต่าง	ประเทศ	 เนื่องจาก	นโยบาย	การ	สนับสนุน	ด้าน	การ	ลงทุน	แก่	ภาค	เอกชน	
ซึ่ง	รวม	ไป	ถึง	กระบวนการ	ออก	ใบ	อนุญาต	ใน	การ	ลงทุน	แก่	นัก	ลงทุน	ต่าง	ชาติ	ที่	มี	ความ	รวดเร็ว	สะดวก	สบาย	
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Zero-Discharge
Waste Management
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อมตะตระหนักในความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

	 อมตะ	ให้	ความ	สำคัญ	กับ	การ	ประกอบ	กิจการ	ด้าน	ธุรกิจ	ควบคู่	ไป	กับ	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	
ต่อ	สังคม	 โดย	เฉพาะ	ใน	เรื่อง	ของ	การ	ประกอบ	ธุรกิจ	ที่	รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	สังคม	นั้น	อมตะ	ให้	ความ	
สนใจ	กับ	การ	ประกอบ	ธุรกิจ	ตาม	หลัก	การ	ของ	การ	รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	สังคม	 (Corporate	Social	
Responsibility)	 ใน	ทุก	ระดับ	 เริ่ม	ตั้งแต่	ใน	ระดับ	ของ	การ	ปฏิบัติ	ตาม	ข้อ	กฏ	หมาย	ต่างๆ	 	ที่	 
รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	ผู้	บริโภค	คุ้มครอง	การ	จ้าง	งาน	และการ	จ่าย	ภาษี	 ซึ่ง	ถือ	เป็น	ระดับ	ข้อ	บังคับ 
มา	ถึง	ใน	ระดับ	ของ	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ใน	การ	ตรวจ	สอบ	ว่า	ธุรกิจ	ที่	ดำเนิน	การ	อยู่	นั้น	จะ	ต้อง 
	ไม่	สร้าง	ผล	ตอบแทน	และ	กำไร	ที่	ก่อ	ให้	เกิด	การ	เบียดเบียน	ทาง	สังคม	

	 นอกจาก	นี้	แล้ว	บริษัทฯ	 	ยัง	ยึด	มั่น	ใน	หลัก	การ	ของ	การ	ประกอบ	กิจการ	ภาย	ใต้	จรรยา	บรรณ	ทาง	ธุรกิจ	 โดย	การ	ประกอบ	ธุรกิจ	ด้วย	
ความ	เป็น	ธรรม	พร้อม	กับ	ใส่ใจ	ที่	จะ	ตอบแทน	สังคม	ให้	มาก	ขึ้น	 โดย	เฉพาะ	สังคม	ที่	อยู่	รอบๆ	 	พื้นที่	ที่	มี	ความ	คาด	หวัง	ว่า	จะ	ได้	รับ	ดูแล	จาก	 
ผู้	ประกอบ	ธุรกิจ	ใน	พื้นที่	รวม	ทั้ง	สังคม	ใน	วง	กว้าง

	 และ	ใน	ประการ	สุดท้าย	 บริษัทฯ	 	ได้	คำนึง	ถึง	หลัก	การ	ของ	การ	ดำเนิน	ธุรกิจ	ควบคู่	ไป	กับ	การ	ปฏิบัติ	ตาม	แนวทาง	ของ	การ	 
	รับ	ผิด	ชอบต่อ	สังคม	ด้วย	ความ	สมัคร	ใจ	 โดย	ไม่	ได้	ถูก	เรียก	ร้อง	จาก	สังคม	แต่	อย่าง	ใด	ซึ่ง	หลัก	การ	ของ	การ	ประกอบ	ธุรกิจ	ที่	มี	ความ	รับ	ผิด	ชอบ 
	ต่อ	สังคม	ด้วย	ความ	สมัคร	ใจ	นี้	ถือว่า	เป็น	หลัก	การ	ของ	การ	ประกอบ	ธุรกิจ	ที่	มี	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	สังคม	ใน	ขั้น	สูงสุด	และ	เป็น	สิ่ง	ที่	ทา	งบ	ริษัทฯ	
ยึดถือ	ใน	การ	ประกอบ	กิจการ	มา	โดย	ตลอด	

	 ใน	รอบ	ป	ีที	่ผา่น	มา	บรษิทัฯ		ได	้ม	ีกจิกรรม	ที	่ยดึ	หลกั	ของ	การ	ประกอบ	ธรุกจิ	ที	่ม	ีความ	รบั	ผดิ	ชอบ	ตอ่	สงัคม	หลาย	กจิกรรม	โดย	สามารถ	
แบ่ง	กลุ่ม	กิจกรรม	ออก	เป็น	5	กลุ่ม	กิจกรรม	ซึ่ง	มี	ความ	สอดคล้อง	เชื่อม	โยง	กัน	ดังนี้

1.	 กิจกรรม	ด้าน	การ	รณรงค์	รักษา	สิ่ง	แวดล้อม	ใน	สถาน	ประกอบ	การ	:	
	 นอก	เหนือ	จาก	การ	ประกอบ	กิจการ	ภาย	ใต้	มาตรฐาน	การ	รักษา	สิ่ง	แวดล้อม	ตาม	ข้อ	กำหนด	ทา	งกฏ	หมาย	แล้ว	 กิจกรรม	ที่	บริษัทฯ	
รณรงค์	เพิ่ม	ขึ้น	ใน	ปี	นี้	ได้แก่	 กิจกรรม	สถาน	ประกอบ	การ	สี	เขียว	 (Green	Office)	 ซึ่ง	เป็นการ	รณรงค์	ให้	ทุก	สำนักงาน	ลด	การ	ใช้	กระดาษ	ใน	
งาน	เอกสาร	ลง	หรือ	เปลี่ยน	มา	ใช้	กระดาษ	รี	ไซ	เคิ่ล	 โดย	มี	เป้า	หมาย	ที่	จะ	เปลี่ยน	ระบบ	งาน	เอกสาร	ให้	มี	ลักษณะ	ของ	การ	จัด	เก็บ	ด้วย	ระบบ	 
อิเลค	ทรอ	นิค	ใน	รูป	แบบ	Soft	File	มาก	ขึ้น	นอกจาก	นั้น	ทา	งบ	ริษัทฯ		ยัง	รณรงค์	ให้	มี	การ	ประหยัด	น้ำ	และประหยัด	ไฟ	ของ	ทุก	แผนก	โดย	จะ	มี	
การนำ	เสนอ	ข้อมูล	สถิติ	ของ	แต่ละ	แผนก	ให้	ทราบ	โดย	ทั่ว	กัน	

2.	 กิจกรรม	ด้าน	การ	ส่ง	เสริม	สวัสดิการ	คุณภาพ	ชีวิต	และ	พัฒนา	ศักยภาพ	ของ	บุคคลากร	ใน	สถาน	ประกอบ	การ	:	
	 กิจกรรม	ที่	สำคัญ	ใน	ส่วน	นี้	ได้แก่	 การ	รณรงค์	ลด	อุบัติเหตุ	ใน	นิคม	อุตสาหกรรม	 เพื่อ	ทำให้	ระดับ	ของ	อุบัติเหตุ	นั้น	ลด	ลง	กว่า	เกณฑ์	
มาตรฐาน	ที่	มี	การ	กำหนด	ไว้	ใน	สถาน	ประกอบ	การ	และกิจกรรม	ส่ง	เสริม	การ	เล่น	กีฬา	ของ	บุคคลากร	ขอ	งบ	ริษัทฯ	และ	ระหว่าง	กลุ่ม	บริษัท	ที่	 
เข้า	มา	ประกอบ	การ	ใน	พื้นที่	 ซึ่ง	นอก	เหนือ	จาก	เป็นการ	เสริม	สร้าง	คุณภาพ	ชีวิต	ที่	ดีแล้ว	 ยัง	มี	เป้า	หมาย	ใน	การ	รณรงค์	ต่อ	ต้าน	ยา	เสพ	ติด	อีก	
ดว้ย	กจิกรรม	การ	ลด	อบุตัเิหต	ุและ	การ	สง่	เสรมิ	กฬีา	นี	้นอกจาก	จะ	เปน็การ	สง่	เสรมิ	คณุภาพ	ชวีติ	ของ	บคุลากร	แลว้	ยงั	สง่	ผล	ด	ีตอ่	ชมุชน	ทอ้ง	ถิน่ 
	ที่	อยู่	รอบ	บริษัทฯ		 อีก	ด้วย	 เพราะ	ทำให้	บุคลากร	ซึ่ง	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ของ	ชุมชน	ท้อง	ถิ่น	นั้น	ลด	ความ	เสี่ยง	ต่อ	อุบัติเหตุ	 มี	สุขภาพ	แข็ง	แรง 
และ	ห่าง	ไกล	จาก	ยา	เสพ	ติด	

	 นอกจาก	นี้	แล้ว	ทา	งบ	ริษัทฯ		ยัง	ได้	จัด	ให้	มี	การ	อบรม	ทาง	วิชาการ	ให้	กับ	บุคคลากร	
ของ	บริษัท		 และ	ลูกค้า	ที่	ประกอบ	การ	ใน	พื้นที่	นิ	คมฯ	ซึ่ง	ประกอบ	ไป	ด้วย	สถาน	ประกอบ	การ	 
ประมาณ	 500	 แห่ง		 โดย	ไม่	คิด	ค่า	ใช้	จ่าย	 ซึ่ง	กิจกรรม	การ	ส่ง	เสริม	ความ	รู้ 	เหล่า	นี้ 	 
ถือ	เป็น	กิจกรรม	สำคัญ	ใน	การ	พัฒนา	ทรัพยากร	มนุษย์	 ให้	กับ	พื้นที่	โดย	รวม	และ	ทำให้	เกิด	 
ประสทิธผิล	แก	่สถาน	ประกอบ	การ	เอง	และ	ทำให้	บคุคลากร	ใน	สถาน	ประกอบ	การ	นัน้	ม	ีโอกาส	
ใน	ชีวิต	เพิ่ม	ขึ้น	ใน	ด้าน	การ	จ้าง	งาน	และ	การ	ประกอบ	การ	ใน	อนาคต
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3.	 กิจกรรม	ใน	ด้าน	การ	เผย	แพร่	ความ	รู้	และ	นวัตกรรม	ที่	พัฒนา	ขึ้น	จาก	การ	ประกอบ	การ	ขอ	งบ	ริษัทฯ		และ	ความ	รู้		
ทาง	ด้าน	การ	ประกอบ	ธุรกิจ	ที่	รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	สังคม	และ	สิ่ง	แวดล้อม

	 ใน	ฐานะ	ที่	เป็น	บริษัท	ชั้น	นำ	ที่	ได้	รับ	การ	ยอมรับ	ใน	ด้าน	การ	ประกอบ	ธุรกิจ	ที่	รับ	ผิด	ชอบ	
ต่อ	สังคม	และ	สิ่ง	แวดล้อม	 โดย	เฉพาะ	ใน	เรื่อง	การ	บริหาร	จัดการ	นิคม	อุตสาหกรรม		 และ 
	การ	จัดการ	สิ่ง	แวดล้อม	เพื่อ	ให้	เป็น	เมือง	ที่	สมบูรณ์	แบบ	 อมตะ	จึง	กลาย	เป็น	ทั้ง	ต้นแบบ	 
และ	กรณี	ศึกษา	ที่	น่า	สนใจ	ของ	องค์กร	 	ทั้ง	จาก	ใน	และ	นอก	ประเทศ	และ	สถาน	ศึกษา	ต่างๆ 
ซึ่ง	เข้า	มา	เยี่ยม	ชม	เพื่อ	ศึกษา	ดู	งาน	ใน	พื้นที่	มา	โดย	ตลอด	 เฉลี่ย	ราว	หนึ่ง	คณะ	ต่อ	สัปดาห์ 
และ	บริษัทฯ	มี	ความ	ยินดี	ที่	จะ	เผย	แพร่	ความ	สำเร็จ	ดัง	กล่าว	ที่	ทำให้	บริษัท	เป็น	ที่	ยอมรับ	ใน	
ระดับ	มาตรฐาน	โลก	ใน	ด้าน		การ	บริหาร	จัดการ	นิคม	อุตสาหกรรม	และ	สิ่ง	แวดล้อม	ต่อ	ไป

 นอกจาก	การ	บริหาร	จัดการ	ใน	พื้นที่	แล้ว	 ทาง	บริษัท	ยัง	มี	ความ	ภูมิใจ	ที่	ได้	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ใน	การ	เผย	แพร่	ความ	รู้	และ	นวัตกรรม	 
จาก	การ	ประกอบ	การ	ของ	บรษิทั	ตอ่	สงัคม	ดงั	จะ	เหน็	ได	้จาก	การ	ที	่ผู	้บรหิาร	ขอ	งบ	รษิทัฯ		นัน้	ได	้รบั	การ	ยอมรบั	จาก	สงัคม	ใน	ฐานะ	ผู	้ที	่ประสบ	ความ	
สำเร็จ	ทาง	ด้าน	การ	บริหาร	 โดย	ได้	รับ	เชิญ	จาก	องค์กร	และ	สถาน	ศึกษา	ต่างๆ	 	ทั้ง	ใน	และ	นอก	ประเทศ	ให้	ไป	บรรยาย	แสดง	ทัศนคติ	และแลก	
เปลี่ยน	ประสบการณ์	กับ	ภาค	ส่วน	ต่างๆ		มา	โดย	ตลอด	

	 อีก	โครงการ	ที่	ทา	งบ	ริษัทฯ	มี	ความ	ภูมิใจ	ที่	ได้	มี	ส่วน	ใน	การ	รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	สังคม	ด้วย	ความ	เต็มใจ	และ	สมัคร	ใจ	ได้แก่	 โครงการ	รอบ	
รั้ว	สี	เขียว	 ซึ่ง	เป็นการ	เผย	แพร่	ความ	รู้	ทาง	ด้าน	การ	บริหาร	จัดการ	นิคม	อุตสาหกรรม		 และ	สิ่ง	แวดล้อม	ให้	กับ	นักเรียน	จาก	โรงเรียน	ที่	อยู่	รอบ	 
นิ	คมฯ	 โดย	จัด	เป็น	กิจกรรม	ที่	ส่ง	เสริม	การ	เรียน	รู้	นอก	ห้องเรียน	ใน	ด้าน	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	อุตสาหกรรม		และ	สิ่ง	แวดล้อม	ที่	สามารถ	เกิด	ขึ้น	
ได้	จาก	การ	บริหาร	จัดการ	ที่	ดี	 ใน	โครงการ	ดัง	กล่าว	นี้	จะ	ได้	นำ	เอา	เยาวชน	จาก	สถาน	ศึกษา	ใน	ท้อง	ถิ่น	 	โดย	เริ่ม	จาก	ใน	ละแวก	ใกล้	เคียง	จำนวน	
50	คน	จาก	แต่ละ	สถาบัน	มา	ร่วม	ทำ	กิจกรรม	ใน	การ	เยี่ยม	ชม	และ	เรียน	รู้	การ	บริหาร	จัดการ	สิ่ง	แวดล้อม	ขอ	งบ	ริษัทฯ	รวม	ทั้ง	เสริม	ทักษะ	ใน	ด้าน	
อื่นๆ	 	เช่น		ด้าน	ศิลปะ	กิจกรรม	รอบ	รั้ว	สี	เขียว	นี้	ได้	รับ	การ	ตอบ	รับ	เป็น	อย่าง	ดี	จาก	สถาน	ศึกษา	รอบ	นิ	คมฯ	 โดย	มี	การ	จัด	ขึ้น	จำนวน	4	ครั้ง	ต่อ	ปี 
และ	ได้	ดำเนิน	การ	ติดต่อ	กัน	ย่าง	เข้า	ปี	ที่	3	จนถึง	ขณะ	นี้

4.	 กิจกรรม	ที่	ส่ง	เสริม	คุณภาพ	ชีวิต	ของ	ท้อง	ถิ่น	ชุมชน	รอบ	นิ	คมฯ	:
	 คณุภาพ	ชวีติ	ของ	ชมุชน	รอบ	นคิม	อตุสาหกรรม	นัน้	ถอื	เปน็	หลกั	คำ้จนุ	ตอ่	การ	ประกอบ	
กิจการ	ของ	บริษัท	เป็น	อย่าง	ยิ่ง	 ซึ่ง	ทา	งบ	ริษัทฯ	 	นั้น	ได้	ให้	ความ	สำคัญ	ใน	การ	ส่ง	เสริม	ทั้ง	โอกาส	
ใน	การ	จ้าง	งาน	และ	เพิ่ม	คุณภาพ	ให้	กับ	ชุมชน		 โดย	รอบ	นิ	คมฯ	ทั้ง	ทาง	ด้าน	กายภาพ	และ	ทาง	
ด้าน	สังคม-วัฒนธรรม	 โดย	ให้การ	สนับสนุน	แก่	สถาน	พยาบาล	หน่วย	การ	ปกครอง	ท้อง	ถิ่น	
และ	องค์กร	ทาง	วัฒนธรรม	ใน	พื้นที่	ทั้ง	การ	สนับสนุน	ด้าน	การ	เงิน	ด้าน	อื่นๆ	ตลอด	จน	เข้า	ร่วม	
กิจกรรม	ใน	พื้นที่	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	

	 การ	สนับสนุน	การ	เรียน	รู้	แก่	สถาน	ศึกษา	ใน	พื้นที่	ทั้ง	ใน	ด้าน	ทุน	การ	ศึกษา	และ	การ	
เปดิ	ให	้เขา้	เยีย่ม	ชม	พืน้ที	่น	ิคมฯ		นัน้	ม	ีสว่น	สง่	เสรมิ	ให	้เกดิ	การ	สรา้ง	บคุคลากร	ใน	พืน้ที	่ใน	รุน่	ตอ่	ไป 
	ที่	มี	สำนึก	รัก	สิ่ง	แวดล้อม	และ	รัก		และ	ร่วมพัฒนา	พื้นที่	ท้อง	ถิ่น	ของ	ตัว	เอง	นอกจาก	นี้	ยัง	รวม	ไป	
ถงึ	การ	จดั	งาน	นดั	พบ	แรงงาน	เพือ่	เปดิ	โอกาส	และ	อำนวย	ความ	สะดวก	แก	่แรงงาน	ใน	พืน้ที	่ให	้ม	ี
โอกาส	ใน	การ	ทำงาน	ใน	แหลง่	งาน	ที	่ม	ีคณุภาพ	ใน	พืน้ที	่และ	รว่ม	เปน็	สว่น	หนึง่	ใน	การ	ขบั	เคลือ่น	
การ	เติบโต	ทาง	เศรษฐกิจ	ที่	ให้	ประโยชน์	แก่	ท้อง	ถิ่น	ของ	ตน

	 การ	จัด	กิจกรรม	บริจาค	โลหิต	ใน	นิ	คมฯ	 ถือ	เป็น	กิจกรรม	ที่	สำคัญ	ใน	การ	สร้าง	 
หลกั	ประกนั	ตอ่	ระบบ	สาธารณสขุ	ใน	ทอ้ง	ถิน่	และ	นอกจาก	นี	้แลว้	บรษิทัฯ		ยงั	สนบัสนนุ	กจิกรรม	
ทาง	วัฒนธรรม	ของ	ชุมชน	โดย	เฉพาะ	กิจกรรม	ทาง	ศาสนา	และ	การ	เฉลิม	ฉลอง	ทาง	วัฒนธรรม	
ของ	ท้อง	ถิ่น	มา	โดย	ตลอด	

5.	 กิจกรรม	ของ	มูลนิธิ	อมตะ	:
	 มูลนิธิ	อมตะ	ซึ่ง	ก่อ	ตั้ง	ตั้งแต่	ปี	 2539	 โดย	มี	 นาย	วิกรม	กรม	ดิษฐ์	 ประธาน	เจ้า	หน้าที่	บริหาร	บริษัท	 อมตะ	คอร์	ปอเร	ชัน	 จำกัด	
(มหาชน)	เปน็	ผู	้เริม่	กอ่	ตัง้		และ	ดำรง	ตำแหนง่	เปน็	ประธาน	มลูนธิ	ิม	ีสว่น	สำคญั	ใน	การ	ผลกั	ดนั	โครงการ	จำนวน	มาก	ที	่สง่	เสรมิ	คณุภาพ	ชวีติ	ให	้กบั	 

สังคม	ไทย	 	และ	สังคม	ทั้ง	ภูมิภาค	สุวรรณภูมิ	ให้	ดี	ขึ้น		และ	สามารถ	อยู่	ร่วม	กัน	อย่าง	มี	ความ	สุข 
	ใน	สังคม	ร่วม	กัน	 โดย	มุ่ง	มั่น	สร้างสรรค์	การ	ศึกษา	ให้	กับ	เยาวชน	ของ	ชาติ	 และ	ผู้	ด้อย	โอกาส 
รวม	ทั้ง	กิจกรรม	ทาง	ด้าน	กีฬา	 การ	จัดการ	เรื่อง	สิ่ง	แวดล้อม	 การ	อนุรักษ์	ป่า	ไม้	และ	สัตว์	ป่า	 
หา	ยาก	รวม	ทั้ง	การ	ส่ง	เสริม		และ	อนุรักษ์	ศิลป	วัฒนธรรม	ของ	ชาติ	และ	ของ	ภูมิภาค	

	 กิจกรรม	ที่	สำคัญ	ใน	ปี	นี้	ได้แก่	การ	มอบ	รางวัล		อมตะ อาร์ต อ วอร์ด, การ ประกวด 
ศิลปกรรม เฉลิมพระเกียรติ	และ	รางวัล นัก เขียน อมตะ	ซึ่ง	กิจกรรม	เหล่า	นี้	มี	ส่วน	สำคัญ	
ใน	การ	ส่ง	เสริม	การ	เรียน	รู้	ให้	กับ	สังคม	มา	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การ	ปฏิบัติ	ตาม	หลัก	การ	กำกับ	ดูแล	กิจการ	ที่	ดี

วิสัย ทัศน์ ของ อมตะ คือ การ พัฒนา “เมือง ที่ สมบูรณ์ แบบ” 

	 อมตะ	ได้	กำหนด	วิสัย	ทัศน์	ไว้	คือ	จะ	พัฒนา	ให้	นิคม	อุตสาหกรรม	ทุก	แห่ง	ของ	บริษัทฯ	เป็น	“เมือง	สมบูรณ์	แบบ”	ที่	ประกอบ	ไป	ด้วย	
พื้นที่	สำหรับ	อุตสาหกรรม	การ	ศึกษา	และ	ฝึก	อบรม	การ	ค้า	ธนาคาร	สถาน	พยาบาล	สันทนาการ	และ	ที่	อยู่	อาศัย	ที่	มี	สภาวะ	แวดล้อม	ที่	ดี 
พรั่ง	พร้อม	ไป	ด้วย	สาธารณูปโภค	และ	สิ่ง	อำนวย	ความ	สะดวก	ต่างๆ		ที่	ได้	มาตรฐาน	ครบ	ครัน	 เพื่อ	ความ	สุข	และ	ความ	สำเร็จ	ของ	ผู้	ประกอบ	
กิจการ	และ	อยู่	อาศัย	ใน	โครงการ	

	 ใน	ดา้น	การ	บรหิาร	จดัการ	อมตะ	ได้	ใช	้หลกั	กา	รบรรษทัภิ	บาล	ที	่ด	ีเปน็	บรรทดัฐาน	ใน	การ	ควบคมุ	การ	บรหิาร	จดัการ	ธรุกจิ	ให้	มี	ความ	
โปร่งใส	และ	มี	ประสิทธิภาพ	เพียง	พอที่	จะ	แข่งขัน	ได้	ใน	ระดับ	สากล	โดย	ปฏิบัติ	ตาม	หลัก	การ	กำกับ	ดูแล	กิจการ	ที่	ดี	ดังนี้

1.	สิทธิ	ของ	ผู้	ถือ	หุ้น	(The	Rights	of	Shareholders)	
	 สิทธิ	ของ	ผู้	ถือ	หุ้น	ครอบคลุม	ถึง	สิทธิ	พื้น	ฐาน	ต่างๆ	ทั้ง	ใน	ฐานะ	ของ	นัก	ลงทุน	ใน	หลัก	ทรัพย์	และ	ใน	ฐานะ	เจ้าของ	บริษัท	เช่น	สิทธิ	ใน	
การ	ซื้อ	ขาย	โอน	หลัก	ทรัพย์	ที่	ถือ	อยู่	สิทธิ	ใน	การ	ที่	จะ	ได้	รับ	ส่วน	แบ่ง	ผล	กำไร	จาก	บริษัท	สิทธิ	ต่างๆ	ใน	การ	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	สิทธิ	ใน	การ	แสดง	
ความ	คิด	เห็น	สิทธิ	ใน	การ	ร่วม	ตัดสิน	ใจ	ใน	เรื่อง	สำคัญ	ของ	บริษัท	เช่น	การ	เลือก	ตั้ง	กรรมการ	การ	อนุมัติ	ธุรกรรม	ที่	สำคัญ	และ	มี	ผล	ต่อ	ทิศทาง	
ใน	การ	ดำเนิน	ธุรกิจ	ของ	บริษัท	การ	แก้ไข	หนังสือ	บริคณห์สนธิ	และ	ข้อ	บังคับ	ของ	บริษัท	เป็นต้น

	 บริษัทฯ	 	ได้	กำหนด	ให้	มี	การ	ประชุม	สามัญ	ผู้	ถือ	หุ้น	ปี	ละ	ครั้ง	ภายใน	เวลา	ไม่	เกิน	 4	 เดือน		นับ	แต่	วัน	สิ้น	สุด	รอบ	ปี	บัญชี	ขอ	งบ	ริษัทฯ 
และ	หาก	มี	ความ	จำเป็น	เร่ง	ด่วน	ต้อง	เสนอ	วาระ	เป็น	กรณี	พิเศษ		ซึ่ง	เป็น	เรื่อง	ที่	กระทบ	หรือ	เกี่ยวข้อง	กับ	ผล	ประโยชน์	ของ	ผู้	ถือ	หุ้น	หรือ	เกี่ยว	กับ	
เงื่อนไข	หรือ	กฎ	เกณฑ์	กฎหมาย	ที่	ใช้	บังคับ	ที่	ต้อง	ได้	รับ	การ	อนุมัติ	จาก	ผู้	ถือ	หุ้น	แล้ว	บริษัท	จะ	เรียก	ประชุม	วิสามัญ	ผู้	ถือ	หุ้น	เป็น	กรณี	ไป

	 ใน	ปี	 2550	นอก	เหนือ	จาก	สิทธิ	พื้น	ฐาน	ต่างๆ	 ข้าง	ต้น	แล้ว	บริษัท	ยัง	ได้	ดำเนิน	การ	ใน	เรื่อง	ต่างๆ	ที่	เป็นการ	ส่ง	เสริม	 และ	อำนวย 
	ความ	สะดวก	ใน	การ	ใช้	สิทธิ	ของ	ผู้	ถือ	หุ้น	ดังนี้	

1.1	 บริษัทฯ	จัด	ให้	มี	การ	ประชุม	สามัญ	ผู้	ถือ	หุ้น	1	ครั้ง	 เมื่อ	วัน	ที่	 27	 เมษายน	2550	ณ	สำนักงาน	ขอ	งบ	ริษัทฯ	 เพื่อ	ให้	ผู้	ถือ	หุ้น	
ได้	พิจารณา		และ	ออก	เสียง	ใน	กิจกรรม	ต่างๆ	ขอ	งบ	ริษัทฯ	ตาม	ที่	กฎหมาย	กำหนด	 โดย	บริษัท	ได้	มอบ	ให้	บริษัท	ศูนย์	รับ	ฝาก 
	หลัก	ทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 จัด	ส่ง	หนังสือ	เชิญ	ประชุม	พร้อม	ทั้ง	เอกสาร	ประกอบ	การ	ประชุม	แก่	ผู้	ถือ	หุ้น	ล่วง	หน้า 
	ไม่	น้อย	กว่า	 7	 วัน	 	ก่อน	วัน	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	 ซึ่ง	เป็น	ระยะ	เวลา	ที่	เพียง	พอ	ต่อ	การ	ศึกษา	ข้อมูล	ของ	การ	ประ	ชุมฯ	 โดย	จัด	ส่ง	 
ให้	กับ	ผู้	ถือ	หุ้น	ทุก	ราย	ที่	มี	ราย	ชื่อ	ปรากฏ	ใน	สมุด	ทะเบียน	ผู้	ถือ	หุ้น	ณ	วัน	ปิด	ทะเบียน	ผู้	ถือ	หุ้น	ขอ	งบ	ริษัทฯ	 เอกสาร	ประกอบ 
	การ	ประชุม	ที่	บริษัทฯ	 ได้	ส่ง	ให้	ผู้	ถือ	หุ้น	ประกอบ	ด้วย	ราย	ละเอียด	วาระ	การ	ประชุม	 รายงาน	ประจำ	ปี	 งบ	การ	เงิน	 และ	 
หนังสือ	มอบ	ฉันทะ	 ซึ่ง	เป็น	เอกสาร	ที่	มี	ข้อมูล	ครบ	ถ้วน	เพียง	พอ	ให้	ผู้	ถือ	หุ้น	ใช้	ประกอบ	การ	ตัดสิน	ใจ	ลง	คะแนน	ใน	วาระ	 
ต่างๆ	 และ	ได้	ทำการ	ประกาศ	ลง	หนังสือพิมพ์	ราย	วัน	 ทั้ง	ฉบับ	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	อย่าง	ละ	 1	 ฉบับ	 ติดต่อ	กัน	 
ไม่	น้อย	กว่า	3	วัน	และ	ก่อน	วัน	ประชุม	ไม่	น้อย	กว่า	3	วัน	เพื่อ	บอก	กล่าว	เรียก	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	

1.2	 เผย	แพร่	ข้อมูล	ประกอบ	วาระ	การ	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	ล่วง	หน้า	ประมาณ	1	 เดือน		 ก่อน	วัน	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	ใน	เว็บ	ไซด์	ของ	บริษัท	
(www.amata.com)	นอกจาก	นี้	ยัง	ได้	ชี้แจง	สิทธิ	ของ	ผู้	ถือ	หุ้น	ใน	การ	เข้า	ประชุม	และ	สิทธิ	ออก	เสียง	ลง	มติ	ของ	ผู้	ถือ	หุ้น	ไว้	ด้วย

1.3	 ใน	กรณี	ที่	ผู้	ถือ	หุ้น	ไม่	สามารถ	เข้า	ร่วม	ประชุม	ด้วย	ตนเอง	บริษัท	เปิด	โอกาส	ให้	สามารถ	มอบ	ฉันทะ	ให้	ประธาน	กรรมการ	หรือ	
บุคคล	อื่น	 เข้า	ร่วม	ประชุม	แทน	ตน	ได้	 โดย	ให้	ใช้	หนังสือ	มอบ	ฉันทะ	แบบ	หนึ่ง	แบบ	ใด	 	ที่	บริษัท	ได้	จัด	ส่ง	ไป	พร้อม	กับ	หนังสือ	 
นัด	ประชุม	นอกจาก	นี้	ผู้	ถือ	หุ้น	สามารถ	Download	หนังสือ	มอบ	ฉันทะ	ผ่าน	ทาง	หน้า	เว็บ	ไซด์	ของ	บริษัท	ได้	อีก	ทาง	หนึ่ง	ด้วย
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1.4	 ใน	การ	ประชุม	บริษัทฯ		ได้	เปิด	โอกาส	ให้	ผู้	ถือ	หุ้น	แสดง	ความ	คิด	เห็น	ข้อ	เสนอ	แนะ	หรือ	ตั้ง	คำถาม	ใน	วาระ	ต่างๆ	อย่าง	อิสระ	
ก่อน	การ	ลง	มติ	ใน	ทุก	วาระ	ทั้งนี้	 ใน	การ	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	บริษัท	ได้	ให้	ข้อมูล	ราย	ละเอียด	ใน	เรื่อง	ดัง	กล่าว	อย่าง	เพียง	พอ	แก่	 
ผู	้ถอื	หุน้	โดย	ใน	วาระ	ที	่ผู	้ถอื	หุน้	ม	ีขอ้	สงสยั	ขอ้	ซกั	ถาม	บรษิทัฯ	ได	้จดั	เต	ร	ียม	บคุคล	า	กร	ที	่ม	ีความ	รู	้ความ	เชีย่วชาญ	ใน	แตล่ะ	สาขา	
เป็น	ผู้	ให้	คำ	ตอบ	ภาย	ใต้	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ของ	คณะ	กรรม	กา	รบ	ริษัทฯ	พร้อม	ทั้ง	มี	การ	บันทึก	การ	ประชุม	อย่าง	ถูก	ต้อง	ครบ	ถ้วน	
และ	สรุป	ด้วย	การ	ลง	มติ	และ	คะแนน	เสียง	รวม	ระยะ	เวลา	ที่	ใช้	ใน	การ	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	ประมาณ	1	ชั่วโมง	30	นาที

2.	ความ	เท่า	เทียม	กัน	ของ	ผู้	ถือ	หุ้น	(The	Equitable	Treatment	of	Shareholders)	
	 การ	สร้าง	ความ	เท่า	เทียม	กัน	ให้	เกิด	ขึ้น	กับ	ผู้	ถือ	หุ้น	ทุก	ราย	ทุก	กลุ่ม	ไม่	ว่า	จะ	เป็น	ผู้	ถือ	หุ้น	ราย	ใหญ่	 ผู้	ถือ	หุ้น	ส่วน	น้อย	ผู้	ถือ	หุ้น	ที่	เป็น	 
ผู้	บริหาร	นัก	ลงทุน	สถาบัน	หรือ	ผู้	ถือ	หุ้น	ต่าง	ชาติ	 เป็น	เรื่อง	ที่	 อมตะ	คำนึง	ถึง	และ	พยายาม	สร้าง	เครื่อง	มือ	ที่	ช่วย	ให้	เกิด	ความ	เท่า	เทียม	กัน	 
อย่าง	แท้จริง	โดย	เฉพาะ	กับ	ผู้	ถือ	หุ้น	ส่วน	น้อย	เช่น	

2.1	 การ	กำหนด	ให้	สิทธิ	ออก	เสียง	ใน	ที่	ประชุม	เป็น	ไป	ตาม	จำนวน	หุ้น	ที่	ผู้	ถือ	หุ้น	ถือ	อยู่	โดย	หนึ่ง	หุ้น	มี	สิทธิ	เท่ากับ	หนึ่ง	เสียง

2.2	 คณะ	กรรม	กา	รบ	รษิทัฯ	ได	้กำหนด	มาตรการ	ปอ้งกนั	การ	ใช	้ขอ้มลู	ภายใน	โดย	ม	ิชอบ	(Insider	Trading)	ของ	บคุคล	ที	่เกีย่วขอ้ง	
ซึ่ง	หมาย	ถึง	คณะ	กรรมการ	ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง	ขอ	งบ	ริษัทฯ	และ	พนักงาน	ใน	หน่วย	งาน	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	ข้อมูล	 (รวม	ทั้ง	คู่	สมรส	
และ	บุตร	ที่	ยัง	ไม่	บรรลุ	นิติภาวะ	ของ	บุคคล	ดัง	กล่าว)	ดังนี้

	 2.2.1	 หา้ม	บคุคล	ที	่เกีย่วขอ้ง	ทำการ	ซือ้	ขาย	หลกั	ทรพัย	์ของ	บรษิทั	ภายใน	2	สปัดาห	์	กอ่น	ม	ีการ	เปดิ	เผย	งบ	การ	เงนิ	ราย	ไตรมาส	 
	 และ	งบ	การ	เงิน	ประจำ	ปี	และ	ภายใน	24	ชั่วโมง	หลัง	การ	เปิด	เผย	งบ	การ	เงิน	ดัง	กล่าว	(Blackout	Period)	

	 2.2.2	 ใน	กรณี	ที่	ทราบ	ข้อ	มูล	ใดๆ	ที่	ยัง	ไม่	เปิด	เผย		ซึ่ง	อาจ	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ราคา	หลัก	ทรัพย์	ของ	บริษัท	ต้อง	ไม่	ทำการ	ซื้อ	ขาย	 
	 หลัก	ทรัพย์	ของ	บริษัท	จนกว่า	จะ	พ้น	ระยะ	เวลา	24	ชั่วโมง	นับ	แต่	ได้	มี	การ	เปิด	เผย	ข้อมูล	นั้น	สู่	สาธารณะ	ทั้งหมด	แล้ว	 
	 รวม	ทั้ง	ห้าม	มิ	ให้	ผู้	บริหาร	หรือ	หน่วย	งาน	ที่	ได้	รับ	ทราบ	ข้อมูล	ภายใน	เปิด	เผย	ข้อมูล	ภายใน	แก่	บุคคล	ภายนอก	หรือ	 
	 บุคคล	ที่	ไม่มี	หน้าที่	เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	เพื่อ	เป็นการ	ป้องกัน	ไม่	ให้	นำ	ข้อมูล	ภายใน	ไป	ใช้	ใน	ทาง	มิ	ชอบ

	 2.2.3	 ใน	กรณ	ีที	่กรรมการ	บรษิทั	และ	ผู	้บรหิาร	ซึง่	หมาย	รวม	ถงึ	คู	่สมรส	และ	บตุร	ที	่ยงั	ไม	่บรรล	ุนติภิาวะ	เมือ่	ม	ีการ	เปลีย่นแปลง	 
	 จำนวน	หุ้น	ที่	ถือ	อยู่	 จะ	ต้อง	แจ้ง	รายงาน	การ	เปลี่ยนแปลง	การ	ถือ	หลัก	ทรัพย์	ต่อ	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	กำกับ	 
	 หลกั	ทรพัย	์	และ	ตลาดหลกัทรพัย์	ตาม	มาตรา	59	แหง่	พระ	ราช	บญัญตั	ิหลกั	ทรพัย	์	และ	ตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2533	 
	 ภายใน	3	วัน	ทำการ	นับ	จาก	วัน	ที่	ซื้อ	ขาย	โอน	หรือ	รับ	โอน

2.3	 คณะ	กรรม	กา	รบ	ริษัทฯ	 ได้	กำหนด	นโยบาย	เกี่ยว	กับ	ความ	ขัด	แย้ง	ทาง	ผล	ประโยชน์	บน	หลัก	การ	ที่	ว่า	 การ	ตัดสิน	ใจ	ใดๆ 
ขอ	งบุค	คลา	กร	ทุก	ระดับ	ใน	การ	ดำเนิน	กิจกรรม	ทาง	ธุรกิจ	 ต้อง	ทำ	เพื่อ	ประโยชน์	สูงสุด	ขอ	งบ	ริษัทฯ	 เท่านั้น	 และ	ถือ	เป็น	 
หน้าท่ี	ขอ	งบคุ	คลา	กร	ทกุ	ระดบั	ที	่จะ	หลกี	เลีย่ง	การ	ม	ีสว่น	เกีย่วขอ้ง	ทางการ	เงนิ	และ/หรอื	ความ	สมัพนัธ	์กบั	บคุคล	ภาย	นอ	กอืน่ๆ 
ซึ่ง	จะ	ส่ง	ผล	ให้	บริษัทฯ	ต้อง	เสีย	ผล	ประโยชน์	หรือ	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	ขัด	แย้ง	ใน	ด้าน	ผล	ประโยชน์	หรือ	ขัด	ขวาง	การ	ปฏิบัติ	งาน	
อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	 โดย	กำหนด	ให้	ผู้	ที่	มี	ส่วน	เกี่ยวข้อง	หรือ	เกี่ยว	โยง	กับ	รายการ	ที่	พิจารณา	ต้อง	แจ้ง	ให้	บริษัทฯ	ทราบ	ถึง	
ความ	สมัพนัธ	์หรอื	การ	เกีย่ว	โยง	ของ	ตน	ใน	รายการ	ดงั	กลา่ว	และ	ตอ้ง	ไม	่เขา้	รว่ม	การ	พจิารณา	ตดัสนิ	รวม	ถงึ	ไมม่	ีอำนาจ	อนมุตั	ิ
ใน	ธุรกรรม	นั้นๆ	และ	ใน	การ	อนุมัติ	ใดๆ	สำหรับ	กรณี	ดัง	กล่าว	ต้อง	ยึดถือ	หลัก	การ	ไม่	ให้	มี	การ	กำหนด	เงื่อนไข	หรือ	ข้อ	กำหนด	
พิเศษ	จาก	ปกติ

	 	 คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	จะ	นำ	เสนอ	คณะ	กรรมการ	บริษัท	 เกี่ยว	กับ	รายการ	ที่	เกี่ยว	โยง	กัน	 และ	รายการ	ที่	มี	 
ความ	ขัด	แย้ง	ทาง	ผล	ประโยชน์	 ซึ่ง	ได้	มี	การ	พิจารณา	ความ	เห	มาะ	สมอ	ย่าง	รอบคอบ	 และ	ได้	ปฏิบัติ	ตาม	หลัก	เกณฑ์	ที่	
ตลาดหลักทรัพย	์แห่ง	ประเทศไทย	กำหนด	และ	มี	การ	เปิด	เผย	ไว้	ใน	รายงาน	ประจำ	ปี	 และ	แบบ	แสดง	รายการ	ข้อมูล	ประจำ	ปี 
(แบบ	56-1)	ด้วย

2.4	 ใน	วาระ	การ	เลือก	ตั้ง	กรรมการ	บริษัท	ได้	ใช้	วิธี	เลือก	กรรมการ	เป็น	ราย	คน	

2.5	 เพื่อ	ความ	สะดวก	ของ	ผู้	ถือ	หุ้น	บริษัทฯ		ได้	นำ	ระบบ	อิเล็กทรอนิกส์	มา	ใช้	ใน	การ	ลง	ทะเบียน		และ	ตรวจ	นับ	องค์	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	
โดย	เมื่อ	จบ	การ	ประชุม	แล้ว	ผู้	ถือ	หุ้น	สามารถ	ขอ	ตรวจ	สอบ	ความ	ถูก	ต้อง	ได้

3.	บทบาท	ของ	ผู้	มี	ส่วน	ได้	เสีย	(The	Role	of	Stakeholders)
	 บริษัทฯ	 ได้	ให้	ความ	สำคัญ	ใน	การ	ดูแล	และ	คำนึง	ถึง	ผู้	มี	ส่วน	ได้	เสีย	ทุก	กลุ่ม	ทั้ง	ภายใน	และ	ภายนอก	บริษัท	ตั้งแต่	ลูกค้า	ผู้	ถือ	หุ้น	
และ	พนักงาน	รวม	ทั้ง	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	สังคม	และ	สิ่ง	แวดล้อม	ดังนี้

3.1	 ผู ้ถอื หุน้	บรษิทั	ม	ีความ	มุง่	มัน่	ที	่จะ	เปน็	ตวัแทน	ที	่ด	ีของ	ผู	้ถอื	หุน้	ใน	การ	ดำเนนิ	ธรุกจิ	อยา่ง	โปรง่ใส	โดย	คำนงึ	ถงึ	การ	เจรญิเตบิโต	
ของ	มูลค่า	บริษัท	ใน	ระยะ	ยาว	มี	ผล	ตอบแทน	ที่	ดี	และ	ให้	ข้อมูล	ข่าวสาร	แก่	ทุก	ฝ่าย	อย่าง	เท่า	เทียม	กัน



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550

15

สารบัญ

3.2	 พนักงาน	 บริษัท	ถือว่า	พนักงาน	เป็น	ปัจจัย	ความ	สำเร็จ	ขอ	งบ	ริษัทฯ	บริษัทฯ	 จะ	สนับสนุน	พัฒนา	ความ	สามารถ	ใน	การ	
ทำงาน	ให้	เป็น	ระดับ	มือ	อาชีพ	ให้	ความ	มั่นใจ	ใน	คุณภาพ	ชีวติ	การ	ทำงาน	อย่าง	เทา่	เทยีม	เสมอ	ภาค	และ	ได้	รับ	ผล	ตอบแทน	ที่	 
เหมาะ	สม	เป็น	ธรรม

3.3	 คู่ ค้า บริษัทฯ	จะ	สร้าง	ความ	สัมพันธ์	ที่	ดี	และ	เอื้อ	ประโยชน์	ร่วม	กัน	และ	ปฏิบัติ	ตาม	เงื่อนไข	ต่างๆ	ที่	มี	ต่อ	คู่	ค้า	อย่าง	เคร่งครัด

3.4	 คู่ แข่ง	 บริษัทฯ	 จะ	ปฏิบัติ	ตาม	กรอบ	กติกา	ของ	การ	แข่งขัน	ที่	ดี	 ไม่	ทำลาย	ชื่อ	เสียง	ของ	คู่	แข่ง	ทางการ	ค้า	ด้วย	การก	ล่า	วหา 
	ใน	ทาง	ร้าย	โดย	ปราศจาก	ซึ่ง	มูล	ความ	จริง

3.5	 เจ้า หนี้ บริษัทฯ	จะ	รักษา	และ	ปฏิบัติ	ตาม	เงื่อนไข	ที่	มี	ต่อ	เจ้า	หนี้	อย่าง	เคร่งครัด

3.6	 ลกูคา้	บรษิทัฯ		ม	ีความ	มุง่	มัน่	ใน	การ	สรา้ง	ความ	พงึ	พอใจ	และ	ความ	มัน่ใจ	ให	้กบั	ลกูคา้	เพือ่	ให	้ได	้รบั	ผลติภณัฑ	์และ	การ	บรกิาร	
ที่	ดี	มี	คุณภาพ	ใน	ระดับ	ราคา	ที่	เหมาะ	สม

3.7	 ชุมชน และ สังคม	 บริษัทฯ	ตระหนัก	และ	ห่วงใย	ถึง	ความ	ปลอดภัย	ของ	สังคม	สิ่ง	แวดล้อม	และ	คุณภาพ	สังคม	ชีวิต	ของ	
ชมุชน	รวม	ทัง้	ให	้ความ	สำคญั	ตอ่	กจิกรรม	ของ	ชมุชน	และ	สงัคม	อยา่ง	สมำ่เสมอ	โดย	ปฏบิตั	ิตาม	เจตนารมณ	์ของ	กฎหมาย	และ	 
กฎ	ระเบียบ	อย่าง	เคร่งครัด

3.8	 สิ่ง แวดล้อม ธุรกิจ	หลัก	ของ	บริษัท		 คือ	การ	พัฒนา	และ	ขาย	ที่ดิน	ใน	นิคม	อุตสาหกรรม	 	ที่	ได้	จัด	ให้	มี	สาธารณูปโภค	ที่	มี	 
คุณภาพ	และ	เพียง	พอ	สำหรับ	ลูกค้า	ซึ่ง	จะ	สร้าง	โรงงาน	 ประโยชน์	หลัก	ของ	นิคม	อุตสาหกรรม	คือ	การ	รวบรวม	โรงงาน	
อุตสาหกรรม	ต่างๆ	มา	อยู่	รวม	กัน	เพื่อ	ความ	สะดวก	และ	ประหยัด	ใน	ควบคุม	และ	บำบัด	มลภาวะ	ดัง	นั้น	การ	ควบคุม	มลภาวะ	
จึง	เป็น	สิ่ง	สำคัญ	สำหรับ	ผู้	ประกอบ	การ	นิคม	อุตสาหกรรม	บริษัทฯ	 ได้	จัดการ	ดูแล	และ	รักษา	สภาวะ	แวดล้อม	อย่าง	ดี	โดย	ได้	
รับ	การ	รับรอง	มาตรฐาน	ISO	14001	จาก	สถาบัน	TUV	Anlagentechnik	GmbH	ทั้ง	ที่	นิคม	อุตสาหกรรม	อมตะ	นคร		และ	
นคิม	อตุสาหกรรม	อมตะ	ซติี	้ตัง้แต	่เมือ่	วนั	ที	่26	มถินุายน	2543	นอกจาก	นี	้บรษิทัฯ	ยงั	ได	้ยงั	ปลกู	ฝงั	จติสำนกึ	ดา้น	การ	อนรุกัษ	์
ทรพัยากรธรรมชาต	ิ	และ	สิง่	แวดลอ้ม	ให	้กบั	พนกังาน	ทกุ	คน	โดย	เริม่	จาก	สิง่	ใกล	้ตวั	เชน่	ลด	การ	ใช	้พลงังาน	อยา่ง	ไม	่จำเปน็	ดบั	
ไฟฟ้า	เวลา	พัก	เที่ยง	เปิด	เครื่อง	ปรับ	อากาศ	เมื่อ	ใช้	ทั้ง	ส่ง	เสริม	ให้	ดำเนิน	การ	ทุก	วิถี	ทาง	เพื่อ	ลด	ปริมาณ	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ซึ่ง	จะ	
ช่วย	ลด	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	หรือ	ภาวะ	โลก	ร้อน	

4.	การ	เปิด	เผย	ข้อมูล	และ	ความ	โปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)
	 นอก	เหนือ	ไป	จาก	การ	เปิด	เผย	รายงาน	ทางการ	เงิน	หรือ	สาร	สน	เท	ศอื่นๆ	ต่อ	สาธารณะ	ผ่าน	ช่อง	ทาง	ต่างๆ	ตาม	เงื่อนไข	ที่	กฎหมาย	
กำหนด	อย่าง	เคร่งครัด	ครบ	ถ้วน	และ	ตรง	เวลา	แล้ว	นั้น	บริษัท	ยัง	ได้	เปิด	เผย	ข้อมูล	ต่อ	ไป	นี้		เพื่อ	แสดง	ถึง	ความ	โปร่งใส	ใน	การ	ดำเนิน	ธุรกิจ	คือ

4.1	 เปิด	เผย	ข้อมูล	การ	ปฏิบัติ	หน้าที่	ของ	คณะ	กรรมการ	ชุด	ต่างๆ	เช่น	จำนวน	ครั้ง	การ	เข้า	ประชุม	

4.2	 เปิด	เผย	นโยบาย	การ	จ่าย	ค่า	ตอบแทน	แก่	กรรมการ	ซึ่ง	เป็น	ไป	ตาม	มติ	ที่	ได้	รับ	การ	อนุมัติ	จาก	การ	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	แล้ว	ทั้งนี้	 
ราย	ละเอียด	ค่า	ตอบแทน	กรรมการ	ได้	เปิด	เผย	ข้อมูล	ไว้	ใน	หัวข้อ	ค่า	ตอบแทน	กรรมการ	

4.3	 รายงาน	ของ	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	 	ซึ่ง	ทำ	หน้าที่	สอบ	ทาน	รายงาน	ทางการ	เงิน	 และ	นำ	เสนอ	รายงาน	ทางการ	เงิน	ต่อ	 
คณะ	กรรม	กา	รบ	ริษัทฯ	 โดย	คณะ	กรรม	กา	รบ	ริษัทฯ		 เป็น	ผู้รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	งบ	การ	เงิน	เฉพาะ	บริษัท	 งบ	การ	เงิน	รวม	ของ	บริษัท 
และ	บริษัท	ย่อย	 งบ	การ	เงิน	ดัง	กล่าว	จัด	ทำ	ขึ้น	ตาม	มาตรฐาน	การ	บัญชี	 รับรอง	และ	ตรวจ	สอบ		 โดย	นาย	ณรงค์	พันตา	วงษ์ 
ผู้	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต	บริษัท	 สำนักงาน	 เอินส์ท	 แอนด์	 ยัง	 จำกัด	มี	การ	เปิด	เผย	ข้อมูล	สารสนเทศ	ที่	สำคัญ	ทั้ง	ข้อมูล 
	ทางการ	เงิน	และ	ไม่ใช่	การ	เงิน	ดำเนิน	การ	บน	พื้น	ฐาน	ของ	ข้อ	เท็จ	จริง	อย่าง	ครบ	ถ้วน	และ	สม่ำเสมอ

4.4	 เปิด	โอกาส	ให้	บุคคล	ทั่วไป	สามารถ	ซัก	ถาม	ข้อ	สงสัย	ต่างๆ	 ผ่าน	หน่วย	งาน	นัก	ลงทุน	สัมพันธ์	 ใน	ปี	 2550	 บริษัท	 
เข้า	ร่วม	Conference	 ซึ่ง	จัด	โดย	สถาบัน	ต่างๆ	 รวม	ทั้ง	นัก	วิเคราะห์	 นัก	ลงทุน	และ	ผู้	เกี่ยวข้อง	สามารถ	ทำการ	นัด	หมาย 
(Company	Visit)	เข้า	พบ	ผู้	บริหาร	ขอ	งบ	ริษัทฯ	เพื่อ	สอบถาม	ข้อมูล	และ	ความ	คืบ	หน้า	การ	ดำเนิน	กิจการ	ต่างๆ	ดังนี้

	 Road	show	 12	 ครั้ง

	 เข้า	ร่วม	(Opportunity	Day)	 4	 ครั้ง

	 นำ	นัก	ลงทุน	ราย	ย่อย	เข้า	เยี่ยม	ชม	นิคม	 2	 ครั้ง

	 Company	Visit/	Conference	Call	 156	 ครั้ง

	 ทัง้นี	้ขอ้มลู	ตา่งๆ	เหลา่	นี	้	นอกจาก	จะ	ได	้เปดิ	เผย	สู	่สาธารณะ	ผา่น	ทาง	สำนกังาน	ก.ล.ต.	หรอื	ตลาดหลกัทรพัย์	แหง่	ประเทศไทย	แลว้	
ยัง	ได้	เปิด	เผย	ทาง	เว็บ	ไซด์	ของ	บริษัท	ทั้ง	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	อีก	ด้วย
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5.	 ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ของ	คณะ	กรรมการ	โครงสร้าง	และ	คณะ	อนุกรรมการ	ต่างๆ	(The	Responsibilities	of	the	
Board,	Structure,	and	the	Subcommittee)

โครงสร้าง	คณะ	กรรมการ	บริษัท
	 คณะ	กรรมการ	บริษัท	ประกอบ	ด้วย	บุคคล		ซึ่ง	มี	ความ	รู้	ความ	สามารถ	เป็น	ที่	ยอมรับ	ใน	ระดับ	ประเทศ	โดย	เป็น	ผู้	มี	บทบาท	สำคัญ	ใน	
การ	กำหนด	นโยบาย	ของ	บริษัท	 โดย	ร่วม	กับ	ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง	วางแผน	การ	ดำเนิน	งาน	ทั้ง	ระยะ	สั้น	 ระยะ	ยาว	ตลอด	จน	กำหนด	นโยบาย	การ	
เงนิ	การ	บรหิาร	ความ	เสีย่ง	และ	ภาพ	รวม	ของ	องคก์ร	ม	ีบทบาท	สำคญั	ใน	การ	กำกบั	ดแูล	ตรวจ	สอบ	และ	ประเมนิ	ผล	การ	ดำเนนิ	งาน	ของ	บรษิทั 
	และ	ผล	การ	ปฏิบัติ	งาน	ของ	ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง	ให้	เป็น	ไป	ตาม	แผนที่	วาง	ไว้	อย่าง	เป็น	อิสระ

	 ปัจจุบัน	คณะ	กรรมการ	บริษัท	มี	จำนวน	10	คน	ประกอบ	ด้วย	กรรมการ	บริษัท	ที่	ไม่	เป็น	ผู้	บริหาร	จำนวน	1	คน	และ	กรรมการ	บริษัท	
ที่มา	จาก	ฝ่าย	บริหาร	จำนวน	4	คน	และ	มี	กรรมการ	ที่	มี	คุณสมบัติ	เป็น	อิสระ	จำนวน	5	คน	ตาม	หลัก	เกณฑ์	ของ	บริษัท		ซึ่ง	ได้	กำหนด	ไว้	เข้ม	งวด	
กว่า	ที่	ก.ล.ต.	กำหนด	(ราย	ละเอียด	เพิ่ม	เติม	ใน	หน้า	33	)

	 นอกจาก	นี้	คณะ	กรรมการ	บริษัท	ยัง	ได้	แต่ง	ตั้ง	คณะ	อนุกรรมการ	ชุด	ต่างๆ	ได้แก่	คณะ	กรรมการ	บริหาร	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	
และ	คณะ	กรรมการ	สรรหา	และกำหนด	ค่า	ตอบแทน	 เพื่อ	ปฏิบัติ	หน้าที่	เฉพาะ	เรื่อง		 และ	เสนอ	เรื่อง	ให้	คณะ	กรรมการ	บริษัท	พิจารณา	หรือ 
	รับ	ทราบ	ซึ่ง	คณะ	อนุกรรมการ	แต่ละ	ชุด	มีหน้า	ที่	ตาม	ราย	ละเอียด	ใน	หน้า	37

	 บริษัท	ได้	แบ่ง	แยก	บทบาท	หน้าที่	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ระหว่าง	คณะ	กรรมการ	บริษัท	กับ	ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง	อย่าง	ชัดเจน	 	โดย	กรรมการ	
บริษัท	ทำ	หน้าที่	ใน	การ	กำหนด	นโยบาย		 และ	กำกับ	ดูแล	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง	ใน	ระดับ	นโยบาย	 ขณะ	ที่	ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง	 
ทำ	หน้าที่	บริหาร	งาน	ของ	บริษัท	ใน	ด้าน	ต่างๆ	ให้	เป็น	ไป	ตาม	นโยบาย	ที่	กำหนด	ดัง	นั้น	ประธาน	กรรมการ	บริษัท	และ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
จึง	เป็น	บุคคล	คนละ	คน	กัน	

การ	ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริษัท
	 ถือ	เป็น	หน้าที่	สำคัญ	ใน	ฐานะ	กรรมการ	บริษัท	ที่	ต้อง	เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริษัท	อย่าง	สม่ำเสมอ	 เพื่อ	รับ	ทราบ	และ	ร่วม	
กัน	ตัดสิน	ใจ	ใน	การ	ดำเนิน	ธุรกิจ	ของ	บริษัท	 โดย	ใน	แต่ละ	ปี	จะ	มี	การ	จัด	ประชุม	อย่าง	น้อย	5	ครั้ง	 แต่ละ	ครั้ง	จะ	มี	การ	กำหนด	วาระ	การ	ประชุม 
	ล่วง	หน้า	ไว้	ชัดเจน	และ	อาจ	มี	การ	ประชุม	ครั้ง	พิเศษ	เพิ่ม	เติม	เพื่อ	พิจารณา	เรื่อง	ที่	มี	ความ	สำคัญ	เร่ง	ด่วน

	 ใน	การ	ประชุม	ประธาน	กรรมการ	บริษัท	และ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 เป็น	ผู้	ร่วม	กัน	กำหนด	วาระ	การ	ประชุม	และ	พิจารณา	เรื่อง	
เข้า	วาระ	การ	ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริษัท	 โดย	เปิด	โอกาส	ให้	กรรมการ	แต่ละ	คน	สามารถ	เสนอ	เรื่อง	ต่างๆ	 เพื่อ	เข้า	รับ	การ	พิจารณา	เป็น	วาระ 
	การ	ประชุม	ได้

	 ใน	ปี	 2550	 ได้	มี	การ	ประชุม	คณะ	กรรมการ	จำนวน	5	ครั้ง	 เป็นการ	ประชุม	ที่	ได้	กำหนด	ไว้	ล่วง	หน้า	ทั้งหมด	ทั้งนี้	 ใน	การ	ประชุม	 
แต่ละ	ครั้ง	บริษัท	ได้	จัด	ส่ง	เอกสาร	ประกอบ	วาระ	ประชุม	ล่วง	หน้า	เพื่อ	ให้	กรรมการ	บริษัท	มี	เวลา	ที่	จะ	ศึกษา	ข้อมูล	ใน	เรื่อง	ต่างๆ	อย่าง	เพียง	พอ

	 ใน	การ	พิจารณา	เรื่อง	ต่างๆ	 ประธาน	กรรมการ	บริษัท		 ซึ่ง	ทำ	หน้าที่	ประธาน	ใน	ที่	ประชุม	ได้	เปิด	โอกาส	ให้	กรรมการ	แสดง 
	ความ	คิด	เห็น	ได้	อย่าง	อิสระ	 ทั้งนี้	 ใน	การ	ลง	มติ	ให้	ถือ	ตาม	เสียง	ข้าง	มาก	 โดย	ให้	กรรมการ	คน	หนึ่ง	มี	เสียง	หนึ่ง	เสียง	 และ	กรรมการ	ที่	มี	 
ส่วน	ได้	เสีย	จะ	ไม่	เข้า	ร่วม	ประชุม		 และ/หรือ	 	ไม่	ใช้	สิทธิ	ออก	เสียง	ลง	คะแนน	ใน	เรื่อง	นั้น	 ถ้า	คะแนน	เสียง	เท่า	กัน	 ประธาน	ใน	ที่	ประชุม 
	จะ	ออก	เสียง	เพิ่ม	ขึ้น	อีก	หนึ่ง	เสียง	เพื่อ	เป็น	เสียง	ชี้ขาด

	 ใน	การ	ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริษัท	 ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง	ได้	เข้า	ร่วม	ด้วย	เพื่อ	ให้	ข้อมูล	ที่	เป็น	ประโยชน์	และ	รับ	ทราบ	นโยบาย 
	โดยตรง	เพือ่	ให	้สามารถ	นำ	ไป	ปฏบิตั	ิอยา่ง	ม	ีประสทิธภิาพ	เวน้	แต	่ใน	บาง	วาระ	ที	่ประชมุ	เฉพาะ	คณะ	กรรมการ	บรษิทั		หรอื	เฉพาะ	คณะ	กรรมการ	
บริษัท	ที่	ไม่	เป็น	ผู้	บริหาร	ทั้งนี้	เพื่อ	ความ	เป็น	อิสระ	ใน	การ	พิจารณา	เรื่อง	ต่างๆ	ของ	คณะ	กรรมการ

	 เมื่อ	สิ้น	สุด	การ	ประชุม	เลขานุการ	บริษัท	เป็น	ผู้	ที่	มีหน้า	ที่	จัด	ทำ	รายงาน	การ	ประชุม	และ	จัด	ส่ง	ให้	ประธาน	กรรมการ	บริษัท	พิจารณา	
ลง	ลายมือ	ชื่อ	รับรอง	ความ	ถูก	ต้อง	 	โดย	เสนอ	ให้	ที่	ประชุม	รับรอง	ใน	วาระ	แรก	ของ	การ	ประชุม	ครั้ง	ถัด	ไป	ทั้งนี้	 กรรมการ	บริษัท	สามารถ	แสดง	
ความ	คิด	เห็น	ขอ	แก้ไข	เพิ่ม	เติม	รายงาน	การ	ประชุม	ให้	มี	ความ	ละเอียด	ถูก	ต้อง	มาก	ที่สุด	ได้

	 รายงาน	การ	ประชุม	ที่	ประชุม	รับรอง	แล้ว	จะ	ถูก	จัด	เก็บ	อย่าง	เป็น	ระบบ	ใน	รูป	แบบ	ของ	เอกสาร	ชั้น	ความ	ลับ	ของ	บริษัท	ณ	สำนักงาน	
บริษัท	และ	จัด	เก็บ	ใน	รูป	แบบ	เอกสาร	อิเล็กทรอนิกส์	พร้อม	กับ	เอกสาร	แนบ	ประกอบ	วาระ	การ	ประชุม	ต่างๆ	เพื่อ	สะดวก	ใน	การ	สืบค้น	อ้างอิง

ค่า	ตอบแทน	คณะ	กรรมการ	บริษัท	และ	ผู้	บริหาร
	 บรษิทั	ให	้คา่	ตอบแทน	ที	่เหมาะ	สม	แก	่คณะ	กรรมการ	บรษิทั	และ	ผู	้บรหิาร	โดย	บรษิทั	ได	้ม	ีการ	เสนอ	ขอ	อนมุตั	ิตอ่	ที	่ประชมุ	ผู	้ถอื	หุน้	เพือ่	
จา่ย	คา่	ตอบแทน	ให	้แก	่คณะ	กรรมการ	บรษิทั		โดย	จำนวน	เงนิ	ที	่จา่ย	จะ	พจิารณา	จาก	ความ	เหมาะ	สมใน	การ	ทำ	หนา้ที	่กรรมการ	สว่น	คา่	ตอบแทน	
ผู	้บรหิาร	คณะ	กรรมการ	บรษิทั	เปน็	ผู	้พจิารณา	จาก	หนา้ที	่ความ	รบั	ผดิ	ชอบ		และ	ผล	การ	ปฏบิตั	ิงาน	ของ	แตล่ะ	คน	ประกอบ	กบั	ผล	การ	ดำเนนิ	งาน	
ของ	บริษัท
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	 นอกจาก	ค่า	ตอบแทน	ตาม	ปกติ	แล้ว	บริษัทฯ	ยัง	จ่าย	ค่า	ตอบแทน	พิเศษ	ให้	แก่	ผู้	บริหาร		 โดย	พิจารณา	จาก	ผล	การ	ปฏิบัติ	งาน	 	และ	
ผล	การ	ดำเนิน	งาน	 ซึ่ง	วิธี	การ	จ่าย	ค่า	ตอบแทน	ที่	บริษัท	ปฏิบัติ	อยู่	นี้	สอดคล้อง	กับ	ผล	การ	ปฏิบัติ	งาน	ของ	พนักงาน	 	และ	สะท้อน	ถึง	ผล	การ 
	ดำเนิน	งาน	ของ	บริษัท	อย่าง	แท้จริง

	 สำหรับ	ราย	ละเอียด	เกี่ยว	กับ	ค่า	ตอบแทน	กรรมการ	บริษัท	ส่วน	ที่	เป็น	ค่า	ตอบแทน	ราย	เดือน	 เบี้ย	ประชุม	และ	โบนัส	ซึ่ง	ได้	รับ	อนุมัติ	
จาก	ที่	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	 รวม	ทั้ง	ค่า	ตอบแทน	ใน	ฐานะ	อนุกรรมการ	เฉพาะ	เรื่อง	ของ	ปี	 2550	บริษัท	ได้	เปิด	เผย	จำนวน	เงิน	รวม	เป็น	ราย	บุคคล	ใน	
รายงาน	ประจำ	ปี	นี้	ใน	หน้าที่	35

การ	ดูแล	เรื่อง	การ	ใช้	ข้อมูล	ภายใน
	 บริษัท	ปฏิบัติ	ตาม	กฎ	เกณฑ์	ของ	ก.ล.ต.	และ	ตลาด	หลัก	ทรัพย์ฯ	อย่าง	เคร่งครัด	โดย	คณะ	กรรมการ	บริษัท	ให้	ความ	สำคัญ	ใน	เรื่อง	
การ	จัดการ	เกี่ยว	กับ	ความ	ขัด	แย้ง	ของ	ผล	ประโยชน์	ของ	ผู้	เกี่ยวข้อง	อย่าง	รอบคอบ	เป็น	ธรรม	และ	โปร่งใส	หาก	มี	รายการ	ที่	เกี่ยว	โยง	กัน	จะ	ต้อง	
พิจารณา	อย่าง	รอบคอบ	เปิด	เผย	ข้อมูล	ดัง	กล่าว	อย่าง	ชัดเจน		และ	ทัน	เวลา	เพื่อ	ผล	ประโยชน์	ของ	บริษัท	โดย	รวม	เป็น	สำคัญ

	 บริษัท	จะ	ปกป้อง	ความ	ลับ	ของ	ลูกค้า	และ	ของ	ผู้	ถือ	หุ้น	 รักษา	ความ	เชื่อ	ถือ	ของ	ลูกค้า	 โดย	ให้	ความ	มั่นใจ	ว่า	จะ	รักษา	ความ	ลับ	ทาง	
ธรุกจิ	ของ	ลกูคา้	นอกจาก	วา่	จะ	ได	้รบั	ความ	ยนิยอม	ให	้เปดิ	เผย	ขอ้มลู	ได	้บรษิทัฯ	ได	้นำ	เอา	ระบบ	ระบบ	อ	ีเลค	โทร	นคิส	์มา	ใช	้ใน	การ	สือ่สาร	ภายใน	
เพื่อ	เป็นการ	ประหยัด	และ	เพิ่ม	ประสิทธิภาพ	ได้	มี	การ	กำหนด	มาตรการ	และ	กฎ	ระเบียบ	ต่าง	ๆ	เพื่อ	หลีก	เลี่ยง	การ	ใช้	ข้อมูล	และ	เอกสาร	อย่าง 
	ไม่	ถูก	ต้อง	ทั้งนี้	บริษัทฯ	 ได้	แต่ง	ตั้ง	บริษัท	ศูนย์	รับ	ฝาก	หลัก	ทรัพย์	 (ประเทศไทย)	จำกัด	 ให้	จัด	ทำ	ราย	ชื่อ	ของ	ผู้	ถือ	หุ้น	ใน	แต่ละ	เดือน	การ	ใช้	
ข้อมูล	อย่าง	ผิด	กฎหมาย	ไม่	เหมาะ	สม	และ	ผิด	จริยธรรม	หรือ	ใช้	ไม่	ถูก	ต้อง	ตาม	อำนาจ	หน้าที่	จะ	มี	ผล	ให้	ถูก	ลงโทษ	ตาม	กฎ	ระเบียบ	ของ	บริษัท 
นอกจาก	นี	้ยงั	หา้ม	ซือ้	ขาย	หลกั	ทรพัย	์ของ	บรษิทั	ใน	ชว่ง	เวลา	ที	่กำหนด	(Blackout	Period)	ซึง่	นอกจาก	จะ	รกัษา	สทิธ	ิของ	ผู	้ถอื	หุน้	แลว้	ยงั	เปน็การ	
ป้องกัน	ความ	ขัด	แย้ง	ของ	ผล	ประโยชน์	อีก	ทาง	หนึ่ง	ด้วย

	 บรษิทั	ม	ีโครงสรา้ง	การ	ถอื	หุน้	ชดัเจน	โปรง่ใส	ไมม่	ีการ	ถอื	หุน้	ไขว	้กนั	กบั	ผู	้ถอื	หุน้	ราย	ใหญ	่จงึ	ทำให	้ไมม่	ีความ	ขดั	แยง้	ของ	ผล	ประโยชน	์
นอกจาก	นี	้ยงั	แบง่	หนา้ที	่ความ	รบั	ผดิ	ชอบ	อยา่ง	ชดัเจน	ระหวา่ง		คณะ	กรรมการ	บรษิทั	ฝา่ย	บรหิาร	และ	ผู	้ถอื	หุน้	จงึ	ปราศจาก	ปญัหา	การ	กา้วกา่ย	
หน้าที่	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	 ใน	กรณี	ที่	กรรมการ	บริษัท	หรือ	ผู้	บริหาร	คน	หนึ่ง	คน	ใด	มี	ส่วน	ได้	ส่วน	เสีย	กับ	ผล	ประโยชน์		 ใน	เรื่อง	ที่	กำลัง	พิจารณา 
ก็	จะ	ไม่	เข้า	ร่วม	ประชุม	หรือ	งด	ออก	เสียง	 เพื่อ	ให้การ	ตัดสิน	ใจ	ของ	คณะ	กรรมการ	บริษัท	และ	ผู้	บริหาร	เป็น	ไป	อย่าง	ยุติธรรม	 เพื่อ	ผล	ประโยชน์	
ของ	ผู้	ถือ	หุ้น	อย่าง	แท้จริง

	 บริษัท	เปิด	เผย	โครงสร้าง	การ	ถือ	หุ้น	ของ	บริษัท	 ไว้	ใน	รายงาน	ประจำ	ปี	อย่าง	ชัดเจน	 รวม	ทั้ง	เปิด	เผย	การ	ถือ	หุ้น	สามัญ	ใน	บริษัท	ของ	
คณะ	กรรมการ	บริษัท	อย่าง	ครบ	ถ้วน

การ	ตรวจ	สอบ	ภายใน
	 บริษัทฯ		 ให้	ความ	สำคัญ	เกี่ยว	กับ	ความ	เหมาะ	สม		และ	ความ	พอ	เพียง	ของ	ระบบ	ควบคุม	ภายใน	และ	การ	ตรวจ	สอบ	ภายใน	 ใน	ปี 
พ.ศ.	 2550	 คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	ได้	ประชุม	ร่วม	กับ	ผู้	สอบ	บัญชี	ภายนอก	เพื่อ	ขอ	ทราบ	จุด	อ่อนข	อง	ระบบ	การ	ควบคุม	ภายใน	ที่	มี	อยู่ 
คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	ได้	ประชุม	ร่วม	กับ	คณะ	กรรมการ	บริษัท		 และ	รายงาน	ให้	ทราบ	ถึง	ความ	เหมาะ	สม		 และ	เพียง	พอ	ของ	ระบบ	 
ควบคุม	ภายใน

	 ใน	ปี	 2550	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	ได้	รายงาน	ผล	การ	ตรวจ	สอบ	ให้	คณะ	กรรมการ	ทราบ	 	ใน	การ	ประชุม	คณะ	กรรมการ	ครั้ง	ที่ 
1/2008	 เมื่อ	วัน	ที่	 22	กุมภาพันธ์	 2551	 ว่า	บริษัท		 และ	บริษัท	ย่อย	มี	ระบบ	ควบคุม	ภายใน	ที่	มี	ประสิทธิภาพ	เพียง	พอที่	จะ	สามารถ	ป้องกัน	 
ทรัพย์สิน	ของ	บริษัท		 และ	บริษัท	ย่อย	อัน	เกิด	จาก	การนำ	ไป	ใช้	โดย	มิ	ชอบ	 และ	ใน	รอบ	ระยะ	เวลา	บัญชี	สิ้น	สุด	วัน	ที่	 31	 ธันวาคม	 2550 
คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	ไม่	พบ	ว่า	มี	การก	ระ	ทำ	ดัง	กล่าว

	 ขณะ	นี้	ได้	อยู่	ระหว่าง	การ	จัดหา	บริษัท	ภายนอก	ที่	มี	คุณสมบัติ	เหมาะ	สม	มา	เป็น	ผู้	สอบ	ภายใน	ของ	บริษัท

การ	บริหาร	ความ	เสี่ยง
	 คณะ	ผู้	บริหาร	ขอ	งบ	ริษัทฯ	 	และ	บริษัท	ย่อย	กล่าว	คือ	บริษัท	 อมตะ	ซิตี้	 จำกัด	บริษัท	 อมตะ	ฟา	ซิ	ลิ	ตี้	 จำกัด	และบริษัท	 อมตะ 
วอเตอร์	 จำกัด	ประชุม	ร่วม	กัน	 2	 ครั้ง	ต่อ	เดือน	ตลอด	ทั้ง	ปี	 การ	ประชุม	ดัง	กล่าว	มี	วัตถุประสงค์	ใน	การ	หารือ	แก้ไข	ปัญหา	ต่างๆ		 ที่	เกี่ยว	กับ 
	การ	ปฏบิตั	ิงาน	ใน	แตล่ะ	วนั	เพือ่	บรรล	ุเปา้	หมาย	และ	ให	้ได	้ผลลพัธ	์ตาม	ที	่ตอ้งการ	รวม	ทัง้	ปรบัปรงุ	หรอื	เพิม่	ประสทิธภิาพ	การ	ให	้บรกิาร	แก	่ลกูคา้	
และ	เพิ่ม	ความ	เข้าใจ	และ	ความ	สัมพันธ์	อัน	ดี	ระหว่าง	คน	ทำงาน

	 การ	ประชุม	ประกอบ	ไป	ด้วย	ผู้	บริหาร	ทุก	ท่าน	ดัง	นั้น	 การ	ประชุม	ดัง	กล่าว	สามารถ	ลด	ความ	เสี่ยง	ใน	การ	ปฏิบัติ	งาน	และ	ป้องกัน	
ปัญหา	หรือ	สถานการณ	์ความ	รุนแรง	ที่	อาจ	จะ	เกดิ	ขึ้น	ได้	การ	ประชุม	ช่วย	ปรับปรุง	การ	สื่อสาร	ระหวา่ง	หนว่ย	งาน	รวม	ถงึ	สร้าง	ความ	เข้าใจ	อัน	ดี 
การ	ประชุม	ยัง	เอื้อ	ใน	การ	เป็น	เวที	ทาง	ความ	คิด	หรือ	ข้อ	เสนอ	แนะ	ต่างๆ		เพื่อ	การ	ปรับปรุง	ธุรกิจ	ขอ	งบ	ริษัทฯ		ใน	ทุก	ส่วน	งาน

	 ประธาน	คณะ	กรรมการ	ทำ	หน้าที่	เป็น	ประธาน	ใน	การ	ประชุม
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การ	พัฒนา	ความ	รู้
	 เพื่อ	เพิ่ม	ประสิทธิภาพ	ใน	การ	ปฏิบัติ	งาน	ของ	คณะ	กรรมการ	ชุด	ต่างๆ	บริษัท	สนับสนุน	ให้	คณะ	กรรมการ	บริษัท	และ	ผู้	บริหาร	ระดับ	
สงู	เขา้	รว่ม	สมัมนา	หลกัสตูร	ที	่เปน็	ประโยชน	์ตอ่	การ	ปฏบิตั	ิหนา้ที	่รวม	ทัง้	พบปะ	แลก	เปลีย่น	ความ	คดิ	เหน็	กบั	คณะ	กรรมการ	บรษิทั	และ	ผู	้บรหิาร	
ระดับ	สูง	ของ	องค์กร	ต่างๆ	อยู่	เสมอ	ทั้ง	หลักสูตร	ที่	จัด	โดย	หน่วย	งาน	ที่	ดูแล	การ	ฝึก	อบรม	พนักงาน	ของ	บริษัท	และ	หลักสูตร	ที่	จัด	โดย	หน่วย	งาน	
กำกบั	ดแูล	ของ	รฐั	หรอื	องคก์ร	อสิระ	เชน่	หลกัสตูร	กรรมการ	บรษิทั	ของ	สมาคม	สง่	เสรมิ	สถาบนั	กรรมการ	บรษิทั	ไทย	ที	่สำนกังาน	ก.ล.ต.	กำหนด	
ให	้กรรมการ	ของ	บรษิทั	จด	ทะเบยีน	ตอ้ง	ผา่น	การ	อบรม	อยา่ง	นอ้ยห	นึง่	หลกัสตูร	ซึง่	ไดแ้ก	่Directors	Certification	Program	(DCP),	Directors	
Accreditation	Program	(DAP)	และ	Audit	Committee	Program	(ACP)	ทั้งนี้	เพื่อ	นำ	ความ	รู้	และ	ประสบการณ์	มา	พัฒนา	บริษัท	ต่อ	ไป

	 ใน	ด้าน	การ	สนับสนุน	การ	ปฏิบัติ	หน้าที่	ของ	คณะ	กรรมการ	บริษัท	นั้น	 บริษัท	มี	เลขานุการ	บริษัท	ทำ	หน้าที่	ประสาน	งาน	ระหว่าง	
กรรมการ	บริษัท	 	และ	ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง	 	และ	ทำ	หน้าที่	ดูแล	ประสาน	งาน	ด้าน	กฎหมาย	กฎ	เกณฑ์	ต่างๆ	ที่	เกี่ยวข้อง	รวม	ทั้ง	ดูแล	กิจกรรม	ของ	
คณะ	กรรมการ	บริษัท	ดำเนิน	การ	ประสาน	งาน	ให้	มี	การ	ปฏิบัติ	ตาม	มติ	คณะ	กรรมการ	บริษัท

การ	สรรหา	กรรมการ	บริษัท
	 คณะ	กรรมการ	สรรหา		และ	กำหนด	ค่า	ตอบแทน	มีหน้า	ที่	สรรหา	บุคคล	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	เป็น	กรรมการ	ที่	ครบ	กำหนด	ออก	ตาม	วาระ	หรือ	
ใน	กรณี	อื่นๆ	 เสนอ	ต่อ	คณะ	กรรมการ	บริษัท	 เพื่อ	พิจารณา	บุคคล	ที่	จะ	ได้	รับ	การ	เสนอ	ชื่อ	เข้า	รับ	การ	เลือก	ตั้ง	จาก	ที่	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	ต่อ	ไป	 โดย	 
คณะ	กรรมการ	สรรหาฯ	 	คัด	เลือก	จาก	ผู้ทรง	คุณวุฒิ		 และ	มี	ความ	เชี่ยวชาญ	จาก	หลาก	หลาย	อาชีพ	มี	ภาวะ	ผู้นำ	 วิสัย	ทัศน์	กว้าง	ไกล	 เป็น	ผู้	มี	
คุณธรรม	และ	จริยธรรม	มี	ประวัติการ	ทำงาน	โปร่งใส	ไม่	ด่าง	พร้อย	รวม	ทั้ง	มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	แสดง	ความ	คิด	เห็น	อย่าง	เป็น	อิสระ

	 บริษัท	ไม่	ได้	กำหนด	อายุ	ของ	กรรมการ	บริษัท	ที่	จะ	ไม่	ถูก	เสนอ	ชื่อ	เข้า	รับ	การ	เลือก	ตั้ง	ใน	วาระ	ถัด	ไป	หรือ	จำนวน	บริษัท	ที่	กรรมการ	
บริษัท	แต่ละ	คน	ดำรง	ตำแหน่ง	 เนื่องจาก	บริษัท	มี	ความ	เชื่อ	ว่า	ความ	สามารถ	ทาง	ธุรกิจ		 และ	ความ	เชี่ยวชาญ	ใน	เรื่อง	ต่างๆ	 ของ	กรรมการ	
บรษิทั	ไม	่ได	้ขึน้	อยู	่กบั	อาย	ุหรอื	จำนวน	บรษิทั	ที	่ดำรง	ตำแหนง่	ตราบ	เทา่	ที	่ยงั	ม	ีความ	สามารถ	และ	อทุศิ	เวลา	ให	้กบั	บรษิทั	ได	้อยา่ง	เตม็	ที	่สามารถ 
	ชว่ย	กำหนด	นโยบาย	ให	้คำ	ปรกึษา	ใน	การ	แกไ้ข	ปญัหา	ตา่งๆ	ใน	การ	ดำเนนิ	ธรุกจิ	ได	้ตาม	มาตรฐาน	ที	่บรษิทั	คาด	หวงั	ไว	้เชน่	เดยีว	กบั	การ	กำหนด	
จำนวน	วาระ	การ	ดำรง	ตำแหน่ง	ติดต่อ	กัน	สูงสุด	ของ	กรรมการ	บริษัท	 เพราะ	บริษัท	เชื่อ	ว่า	อำนาจ	ใน	การ	ตัดสิน	ใจ	ใน	การ	เลือก	ตั้ง	บุคคล	เข้า	 
ดำรง	ตำแหน่ง	กรรมการ	บริษัท	นั้น	เป็น	สิทธิ	ของ	ผู้	ถือ	หุ้น	โดย	แท้	ที่	จะ	คัด	เลือก	บุคคล	เข้า	ทำ	หน้าที่	แทน	ตน		ใน	การ	กำหนด	นโยบาย	และ	ควบคุม	
บริษัท	ที่	ตน	เป็น	เจ้าของ
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 ธุรกิจ	หลัก	ของ	อมตะ	คือ	การ	การ	พัฒนา	และ	บริหาร	นิคม	อุตสาหกรรม	ใน	ประเทศไทย	และ	ประเทศ	เวียดนาม	 โดย	อาศัย	การ	
ลงทุน	โดยตรง	จาก	ต่าง	ประเทศ	(FDI)	เพื่อ	เพิ่ม	ความ	หลาก	หลาย	ของ	แหล่ง	ราย	ได้	อมตะ	จึง	ดำเนิน	การ	ยุทธศาสตร์	สร้าง	ความ	สมดุล	ระหว่าง	
ราย	ได้	จาก	การ	ขาย	พื้นที่	อุตสาหกรรม	ใน	ประเทศไทย	 ใน	เวียดนาม	และ	ราย	ได้ที่	เกิด	ขึ้น	เป็น	ประจำ	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	เช่น	ค่า	เช่า	 และ	บริการ	
สาธารณูปโภค

สภาวะ	เศรษฐกิจ	โลก	
	 ความ	เสีย่ง	หลกั	ตอ่	แผน	ยทุธศาสตร	์และ	ธรุกจิ	ของ	อมตะ	คอื	การ	ชะลอ	ตวั	ของ	เศรษฐกจิ	โลก	หรอื	เกดิ	การ	ตกตำ่	ทาง	เศรษฐกจิ	อยา่ง	
รุนแรง	เช่น	เกิด	วิกฤต	ทางการ	เงิน	ใน	เอเชีย	เมื่อ	ปี	พ.ศ.	2540-2541	หรือ	วิกฤต	สิน	เชื่อ	ที่	เกิด	ขึ้น	เมื่อ	เร็วๆ		นี้	ใน	สหรัฐอเมริกา	และ	แพร่	กระจาย	
ไป	ถึง	ยุโรป	อาจ	ชล	อการ	ลงทุน	โดยตรง	ที่	จะ	เข้า	มา	ใน	เอเซีย		 ซึ่ง	อาจ	ส่ง	ผลก	ระ	ทบ	บ้าง	ใน	ธุรกิจ	ขาย	ที่ดิน		 เพื่อ	อุตสาหกรรม	ทั้ง	ใน	ประเทศไทย	
และ	เวียดนาม	

ภัย	ธรรมชาติ
	 นอกจาก	นี้	วิกฤต	ทาง	ธรรมชาติ	ที่	รุนแรง	เช่น	แผ่น	ดิน	ไหว,	โรค	ระบาด	หรือ	ภัย	ธรรมชาติ	สามารถ	ทำให้	การ	ลงทุน	ใน	ประเทศไทย	
และ	ประเทศ	เวยีดนาม	ชะลอ	ตวั	ลง	ได	้อนั	เปน็	เหต	ุให	้ธรุกจิ	หลกั	ของ	อมตะ	เสยี	หาย	ได	้เหตกุารณ	์ดงั	กลา่ว	จะ	ยบัยัง้	การ	เจรญิ	เตบิโต	ทาง	เศรษฐกจิ	
และ	นำ	ไป	สู่	การ	ตกต่ำ	ทาง	เศรษฐกิจ	และ	ทำให้	ธุรกิจ	ด้าน	อุตสาหกรรม	และ	การ	ขาย	อสังหาริมทรัพย์	ให้	แก่	นัก	ลงทุน	ชาว	ต่าง	ชาติ	ลด	ลง

การเมือง	และ	ความ	มั่นคง	ภายใน	ประเทศ
	 ปัจจัย	หลัก	ของ	ธุรกิจ	ของ	AMATA	คือ	ความ	มั่นคง	และ	น่า	ลงทุน	ของ	ประเทศไทย	และ	ประเทศ	เวียดนาม	ดัง	นั้น	ความ	เสี่ยง	อีก	
อย่าง	หนึ่ง	คือ	เหตุการณ์	ความ	ไม่	มั่นคง	ทางการ	เมือง	ของ	ประเทศไทย	และ	ประเทศ	เวียดนาม	การ	เปลี่ยนแปลง	นโยบาย	อย่าง	กะทันหัน	
ทำให้	เกิด	ความ	ไม่	มั่นใจ	ใน	การ	ลงทุน	หรือ	ขาด	การ	ส่ง	เสริม	การ	ลงทุน	จาก	ต่าง	ประเทศ	ดัง	การ	เคลื่อนไหว	ทางการ	เมือง	ใน	ปี	 พ.ศ.	 2549	
ผล	ที่	เกิด	ขึ้น	คือ	 การ	ลด	ลง	อย่าง	มาก	ของ	เงิน	ลงทุน	โดยตรง	จาก	ต่าง	ประเทศ	 (FDI)	 และ	การ	ค้า	อสังหาริมทรัพย์	เพื่อ	อุตสาหกรรม	ประสบ	
ภาวะ	ชะงัก	งัน	 แต่	เมื่อ	ความ	มั่นคง	ทางการ	เมือง	กลับ	คืน	มา	พบ	ว่า	 FDI	 ก็	กลับ	มา	ด้วย	 ดัง	จะ	เห็น	ได้	จาก	ยอด	ขาย	ที่ดิน	ของ	 AMATA 
ที่	กระเตื้อง	ขึ้น	ใน	ปีพ.ศ.	2550

กลุ่ม	คู่	แข่ง	ราย	ใหม่
	 นิคม	อุตสาหกรรม	ต่างๆ	 	ของ	กลุ่ม	บริษัท	อมตะ	ประสบ	กับ	ปัจจัย	เสี่ยง	จาก	การ	แข่งขัน	ที่	เพิ่ม	ขึ้น		 จาก	บรรดา	คู่	แข่ง	ราย	ใหม่ๆ	มาก 
	ยิ่ง	ขึ้น	เรื่อยๆ	 	ใน	ระดับ	ท้อง	ถิ่น	ภายใน	ประเทศ	 	 โดย	เฉพาะเมื่อ	ประเทศไทย	 	และ	ประเทศ	เวียดนาม	ได้	กลาย	เป็น	จุด	หมาย	ใน	การ	ลงทุน	ที่	 
น่า	สนใจ	นอก	เหนือ	จาก	ประเทศ	อินเดีย		และ	สาธารณรัฐ	ประชาชน	จีน
	 ผล	ประกอบ	การ	ที่	ดี	ของ	อมตะ	เป็น	สิ่ง	ดึงดูด	ใจ	บรรดา	คู่	แข่ง	ราย	ใหม่	ให้	อยาก	เข้า	มา	ทำ	ธุรกิจ	นิคม	อุตสาหกรรม	 โดย	เฉพาะ	เมื่อ	
ประเทศไทย	 เปิด	ให้	บริการ	ท่า	อากาศยาน	สุวรรณภูมิ	ยิ่ง	เป็น	ที่	สนใจ	 ให้	บรรดา	คู่	แข่ง	ราย	ใหม่ๆ	ที่	ต้องการ	หา	ผล	ประโยชน์	จาก	การ	ลงทุน	ใน	
กิจกรรม	ที่	เพิ่ม	ขึ้น	บน	พื้นที่	โดย	รอบ	ท่า	อา	กา	ศ	ยานฯ	แต่	อมตะ	มี	ปัจจัย	ที่	ช่วย	กีดกัน	ไม่	ให้	คู่	แข่ง	ราย	ใหม่	เข้า	มา	 	คือ	ระยะ	เวลา	ที่	ผู้	ประกอบ	การ	
ราย	ใหม่	ต้อง	ใช้	ใน	การ	พัฒนานิคม	อุตสาหกรรม	แห่ง	ใหม่	และ	ต้อง	สร้าง	 สิ่ง	อำนวย	ความ	สะดวก	และ	บริการ	ต่างๆ	 	เพื่อ	เทียบ	เคียง	กับ	นิคม	
อุตสาหกรรม	อมตะ	นคร		

สาธารณูปโภค	และ	การ	จัดการ	บริการ
	 การ	จัดหา	สาธารณูปโภค	เช่น	ก๊าซ	ธรรมชาติ	ระบบ	ไฟฟ้า	การ	สื่อสาร	ระบบ	ประปา	ฯลฯ	อัน	เป็น	สิ่ง	ที่	ลูกค้า	ของ	อมตะ	ต้องการ	ใน	
กิจกรรม	การ	ผลิต	ก็	เป็น	ความ	เสี่ยง	ของ	ธุรกิจ	นิคม	อุตสาหกรรม	ด้วย	เช่น	กัน
	 อมตะ	พยายาม	จัดหา	สาธารณูปโภค	 	เพื่อ	สนอง	ต่อ	ความ	ต้องการ	ของ	ลูกค้า	และ	ลด	อุปสรรค	ด้าน	การ	ดำเนิน	การ	ผลิต	 โรง	ไฟฟ้า 
	อมตะ	 และ	การ	ไฟฟ้า	ส่วน	ภูมิภาค	ได้	ดำเนิน	การ	สำรอง	ไฟฟ้า	ใน	กรณี	ที่	เกิด	กระแสไฟฟ้า	ดับ	 ส่วน	ก๊าซ	ธรรมชาติ	มา	จาก	บริษัท	 อมตะ 
จัด	จำหน่าย	ก๊าซ	ธรรมชาติ	จำกัด	หรือ	ส่ง	ตรง	มา	จาก	บริษัท	ปตท.จำหน่าย	ก๊าซ	ธรรมชาติ	จำกัด
	 บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จำกัด	(AW)	คือ	บริษัท	ใน	เครือ	ของ	อมตะ	มี	แหล่ง	น้ำ	มาก	พอที่	จะ	ไม่	เกิด	ผลก	ระ	ทบ	จาก	ภาวะ	ขาดแคลน	น้ำ	
ดัง	เหตุการณ์	ที่	เคย	เกิด	ขึ้น	กับ	นิคม	อุตสาห	กร	รม	อื่นๆ		ใน	อีส	เทิร์น	ซี	บอร์ด	เมื่อ	กลาง	ปี	2548	บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จำกัด	มี	การ	พัฒนา	แหล่ง	
นำ้	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	เพือ่	ปอ้งกนั	การ	ขาดแคลน	นำ้	ใน	อนาคต	โดย	การ	จดั	สรา้ง	ระบบ	การ	หมนุเวยีน	นำ้	ที	่จะ	นำ	นำ้	เสยี	จาก	อตุสาหกรรม	นำ	กลบั	มา	
ใช้	ใน	โรงงาน	ได้	อีก	จาก	มาตรการ	การ	อนุรักษ์	น้ำ	ทำให้	บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จำกัด	มี	ปริมาณ	แหล่ง	น้ำ	ใช้	มาก	ขึ้น	และ	สามารถ	ใช้	ประโยชน์	
จาก	ทรัพยากร	น้ำ	ได้	อย่าง	สูงสุด		



ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ.	31	ธันวาคม	2550

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ. 31 ธันวาคม 2550 จำนวนหุ้น % การถือหุ้น

1. ตระกูลกรมดิษฐ์ 303,627,970 28.46

นายวิกรม	กรมดิษฐ์	 250,000,000

นายวิฑูรย์	กรมดิษฐ์	 46,912,470

นายวิสุทธิ์	กรมดิษฐ์	 6,415,400

นายวิฑิต	กรมดิษฐ์	 300,100

2. CHASE	NOMINEES	LIMITED	42 104,364,268 9.78

3. SOMERS	(U.K.)	LIMITED 100,231,800 9.39	

4. HSBC	(SINGAPORE)	NOMINEES	PTE	LTD 60,026,500 5.63	

5. STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY	FOR	AUSTRALIA 51,346,400 4.81

6. ITOCHU	MANAGEMENT	(THAILAND)	CO.,LTD. 50,000,000 4.69

7. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำกัด 49,223,854 4.61

8. CHASE	C.S.	CENTRAL	NOMINEES	LIMITED	42 42,107,200 3.95

9. ตระกูลยอดมณี 38,486,970 3.61

พล.ต.อ.	ชวลิต	ยอดมณี	 38,451,170

นายปิยะ	ยอดมณี	 35,800

10. STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY	FOR	LONDON 34,516,000 3.23

นโยบาย	การ	จ่าย	เงินปันผล

	 บรษิทั		อมตะ		คอร	์ปอเร	ชนั	จำกดั	(มหาชน)	และ	บรษิทั	ยอ่ย	มนี	โย	บาย	จา่ย	เงนิปนัผล	ไม	่ตำ่	กวา่	40%	ของ	กำไร	สทุธ	ิ
ใน	แตล่ะ	ป	ีโดย	เริม่	ตัง้แต	่ป	ี2538/2539	ทัง้นี้		ขึน้	อยู	่กบั	สภาพ	เศรษฐกจิ	ของ	ประเทศ	ภาวะ	ตลาด	ของ	ธรุกจิ	นคิม	อตุสาหกรรม	
และ	สภาพ	คล่อง	ขอ	งบ	ริษัทฯ	ด้วย

	 ตั้งแต่	ปี	2550	เมื่อ	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	มาตรฐาน	บัญชี	ตาม	ประกาศ	สภา	วิชาชีพ	บัญชี	ได้	กำหนด	ให้	บริษัท	บันทึก	
เงิน	ลงทุน	ใน	บริษัท	ย่อย	และ	บริษัท	ร่วม	ใน	งบ	เดี่ยว	(เฉพาะ	กิจการ)	ด้วย	วิธี	Cost	Method	ใน	ขณะ	ที่	งบ	รวม	ยัง	ใช้	วิธี	Equity	
Method	นั้น	 ส่ง	ผล	ให้	กำไร	สุทธิ	ของ	งบ	กำไร	ขาดทุน	ใน	งบ	เดี่ยว	และ	งบ	รวม	อาจ	แสดง	ตัวเลข	ต่าง	กัน	ได้	 ดัง	นั้น	อัตรา	จ่าย	
เงินปันผล	จะ	จ่าย	จาก	งบ	เดี่ยว	แต่	บริษัท	จะ	งด	จ่าย	ปันผล	หาก	งบ	รวม	ของ	บริษัท	ยัง	มี	ผล	ขาดทุน	สะสม	หรือ	จ่าย	ปันผล	แล้ว	
กำไร	สะสม	ใน	งบ	รวม	เปลี่ยน	เป็น	ขาดทุน	สะสม
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ประเภท กรรมการ		กรรมการ	ที่	เป็น	ผู้	บริหาร

ตำแหน่ง ใน บริษัท 
-	 ประธาน	กรรมการ
-	 กรรมการบริหาร

การ ศึกษา 
-	 มัธยมศึกษา	ปี	ที่	2	โรงเรียน	วชิราวุธ	วิทยาลัย
-	 มัธยมศึกษา	Worksop	College	Nottinghamshire,	U.K.
-	 ศึกษา	วิชา	ทหาร	Eaton	Hall	Officer	Cadet	School,	U.K.
-	 ศึกษา	วิชา	ตำรวจ	 Hendon	 Detective	 School	 และ 
New	Scotland	Yard,	U.K.

-	 ปริญญา	บัตร	วิทยาลัย	ป้องกัน	ราช	อาณาจักร	(วปอ.)
-	 ปริญญา	ดุษฎี	บัณฑิต	กิตติมศักดิ์	 มหาวิทยาลัย	ราชภัฎ	
อุดรธานี	จ.อุดรธานี

การ อบรม หลักสูตร กรรมการ
Chairman	2000,	สมาคม	ส่ง	เสริม	สถาบัน	กรรมการ
บริษัท	ไทย	(IOD)

ประสบการณ์ การ ทำงาน
เลขาธิการ	คณะ	กรรมการ	ป้องกัน	และ	ปราบ	ปราม	ยา	เสพ	ติด,
สำนัก	นายก	รัฐมนตรี

ตำแหน่ง ใน บริษัท จด ทะเบียน อื่น
ไม่มี

พลตำรวจเอกชวลิต ยอดมณี อายุ 73 ปี

ตำแหน่ง ใน บริษัท อื่น (ที่ ไม่ใช่ บริษัท จด ทะเบียน)
-	 ประธาน	กรรมการ	บริษัท	อมตะ	ฟา	ซิ	ลิ	ต้ี		เซอร์วิส	จำกัด	
-	 ประธาน	กรรมการ	บริษัท	สยาม	อินเตอร์	 ส่ง	เสริม	การเกษตร	
จำกัด

-	 ประธาน	กรรมการ	บริษัท	สุหฤท	จำกัด
-	 ประธาน	กรรมการ	บริษัท	ไท	ยอ	อร์	คิด	ส์	แล๊บ	จำกัด
-	 ประธาน	กรรมการ	บริษัท	ไท	ยอ	อร์	คิด	ส์	แล๊บ	เอ	ส	เตท	จำกัด
-	 ประธาน	กรรมการ	บริษัท	ที	โอ	แอล	เทคโนโลยี	จำกัด
-	 ประธาน	กรรมการ	บริษัท	สเปเช่ี	ยล	ต้ี	เน	เซ	อรัล	โป	รดักส์	จำกัด
-	 คณะ	กรรมการ	บริหาร	บริษัท	นอร์สเค้ส	คู้	ค	 (ประเทศไทย)	
จำกัด

-	 กรรมการ	บริษัท	อมตะ	ซิต้ี	จำกัด
-	 กรรมการ	บริษัท	อมตะ	โฮ	ลด้ิง	จำกัด
-	 กรรมการ	บริษัท	อมตะ	เพา	เวอร์	จำกัด

การ ดำรง ตำแหน่ง ใน กิจการ ที่ แข่งขัน / กิจการ ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ ธุรกิจ ของ บริษัท
ไม่มี

การ เข้า ประชุม ปี 2550
-	 ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริษัท	5/5	ครั้ง
-	 ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	1/1	ครั้ง

จำนวน ปี ที่ เป็น กรรมการ
13		ปี	4		เดือน

การ ถือ หุ้น ใน บริษัท
38,451,170	หุ้น	(3.60%)

ข้อมูล อื่น ๆ
-	 ไม่มี	คดี	ความ	ใน	รอบ	5	ปี	ที่	ผ่าน	มา
-		 ไมม่	ีการ	ทำ	รายการ	ที	่อาจ	เกดิ	ความ	ขดั	แยง้	ทาง	ผล	ประโยชน	์
กับ	บริษัท	ใน	รอบ	ปีที่	ผ่าน	มา

ประวัติคณะกรรมการ
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ประเภท กรรมการ		กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่ง ใน บริษัท		รองประธานกรรมการ

การ ศึกษา 
	 ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์	จาก
	 Kyushu	University,	Japan	

การ อบรม หลักสูตร กรรมการ
ไม่มี

ประสบการณ์ การ ทำงาน
General	Director	บริษัท	บริษัท	อีโตชู	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด
(ประเทศเวียดนาม)

ตำแหน่ง ใน บริษัท จด ทะเบียน อื่น
ไม่มี

ตำแหน่ง ใน บริษัท อื่น (ที่ ไม่ใช่ บริษัท จด ทะเบียน)
-	 General	Manager	for	Indo-China	Region	 
บริษัท	อีโตชู	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด

-	 ประธานกรรมการ	บริษัท	อีโตชู	(ไทยแลนด์)	จำกัด		และ	
บริษัท	อีโตชู		แมนเนจเมนท์	(ไทยแลนด์)	จำกัด

-	 กรรมการ	หอการค้าญี่ปุ่น	(JCC)
-	 กรรมการสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
-	 กรรมการโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

การ ดำรง ตำแหน่ง ใน กิจการ ที่ แข่งขัน / กิจการ ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ ธุรกิจ ของ บริษัท
ไม่มี

การ เข้า ประชุม ปี 2550
-	 ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริษัท	5/5	ครั้ง
-	 ประชุมผู้ถือหุ้น	0/1	ครั้ง

นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ อายุ 57 ปี

จำนวน ปี ที่ เป็น กรรมการ
1		ปี	5	เดือน

การ ถือ หุ้น ใน บริษัท
ไม่มี

ข้อมูล อื่น ๆ
-	 ไม่มี	คดี	ความ	ใน	รอบ	5	ปี	ที่	ผ่าน	มา
-		 ไมม่	ีการ	ทำ	รายการ	ที	่อาจ	เกดิ	ความ	ขดั	แยง้	ทาง	ผล	ประโยชน	์
กับ	บริษัท	ใน	รอบ	ปีที่	ผ่าน	มา
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ประเภท กรรมการ		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่ง ใน บริษัท  
-	 กรรมการ
-	 ประธานกรรมการบริหาร
-	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การ ศึกษา 
	 ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยแห่งชาติ	ไต้หวัน 

การ อบรม หลักสูตร กรรมการ
ไม่มี

ประสบการณ์ การ ทำงาน
-	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	วี	แอนด์	เค	คอร์ปอเรชั่น	 
จำกัด	(มหาชน)

-	 ประธานกรรมการบริษัท	กรมดิษฐ์	โฮลดิ้ง
-	 รองประธานบริษัท	บี	ไอ	พี		แอนจิเนียริ่ง	จำกัด	(มหาชน)
-	 ประธานกรรมการ	บริษัท	อมตะ	(เวียตนาม)	จำกัด
-	 กรรมการบริษัท	อมตะ	เพาเวอร์	จำกัด
-	 กรรมการบริษัท	อมตะ	เอ็กโก้	เพาเวอร์	จำกัด
-	 กรรมการบริษัท	อมตะ	จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ	จำกัด	
-	 กรรมการบริษัท	อมตะ	เพาเวอร์	(ระยอง)	จำกัด
-	 ประธานกรรมการ	บริษัท	อมตะ	เพาเวอร์	(เบียนหัว)		จำกัด
-	 กรรมการบริษัท	อมตะ	เพาเวอร์	(บางปะกง)	จำกัด

ตำแหน่ง ใน บริษัท จด ทะเบียน อื่น
ไม่มี

ตำแหน่ง ใน บริษัท อื่น (ที่ ไม่ใช่ บริษัท จด ทะเบียน)
-	 ประธานกรรมการ	บริษัท	อมตะ	โฮลดิ้ง	จำกัด
-	 กรรมการบริษัท	อมตะ	ดีเวลล็อปเม้นท์	จำกัด
-	 กรรมการบริษัท	อมตะ	แมนชั่น	เซอร์วิส	จำกัด
-	 กรรมการบริษัท	อมตะ	ซิตี้	จำกัด
-	 ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัท	อมตะ	(เวียตนาม)	จำกัด
-	 ประธานมูลนิธิอมตะ

นายวิกรม กรมดิษฐ์ อายุ 55 ปี

การ ดำรง ตำแหน่ง ใน กิจการ ที่ แข่งขัน / กิจการ ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ ธุรกิจ ของ บริษัท
ไม่มี

การ เข้า ประชุม ปี 2550
-	 ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริษัท	4/5	ครั้ง
-	 ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	1/1	ครั้ง

จำนวน ปี ที่ เป็น กรรมการ
17		ปี	10	เดือน

การ ถือ หุ้น ใน บริษัท
250,000,000	หุ้น	(23.43%)

ข้อมูล อื่น ๆ
-	 ไม่มี	คดี	ความ	ใน	รอบ	5	ปี	ที่	ผ่าน	มา
-		 ไม่มี	การ	ทำ	รายการ	ที่	อาจ	เกิด	ความ	ขัด	แย้ง	ทาง	 
ผล	ประโยชน์	กับ	บริษัท	ใน	รอบ	ปีที่	ผ่าน	มา
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ประเภท กรรมการ		กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง ใน บริษัท		กรรมการ	

การ ศึกษา 
-	 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
-	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
-	 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	ชุดที่	48
-	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	33
-	 หลักสูตรพลร่มและจู่โจม	ณ	ฟอร์ดเบนนิ่ง	
โรงเรียนทหารราบ	กองทัพบก	สหรัฐอเมริกา

-	 หลักสูตรชั้นนายพัน	เหล่าทหารราบ	ณ	ฟอร์ดเบนนิ่ง	
โรงเรียนทหารราบ	กองทัพบก	สหรัฐอเมริกา

การ อบรม หลักสูตร กรรมการ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Director	Accreditation	Program	
(DAP)	รุ่น	56/2006	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์ การ ทำงาน
-	 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	1
-	 ปลัดกระทรวงกลาโหม
-	 สมาชิกวุฒิสภา
-	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
-	 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	ด้านความมั่นคง
-	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหม
-	 กรรมการ	การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
-	 กรรมการ	บริษัท	ไทยออยล์	จำกัด
-	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยโอเลฟินส์	จำกัด
-	 กรรมการ	บริษัท	ไทยออยล์เพาเวอร์	จำกัด
-	 กรรมการ	บริษัท	ไดนาสตี้	เซรามิค	จำกัด	(มหาชน)
-	 กรรมการ	บริษัท	อะโรเมติกส์	(ประเทศไทย)	จำกัด		
(มหาชน)

-	 ประธานกรรมการ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-	 นายกสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	(2540-2545)

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา อายุ 71 ปี

-	 ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	(2544-ปัจจุบัน)

-	 นายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย	(2547-2549)
-	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.	เคมิคอล	จำกัด	(มหาชน)
-	 ประธานสหพันธ์กีฬาซีเกมส์	พ.ศ.	2550-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง ใน บริษัท จด ทะเบียน อื่น
-	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแล	
บริษัท	ไดนาสตี้	เซรามิค	จำกัด	(มหาชน)

-	 กรรมการที่ปรึกษา	บริษัท	ปตท.	เคมิคอล	จำกัด	(มหาชน)

ตำแหน่ง ใน บริษัท อื่น (ที่ ไม่ใช่ บริษัท จด ทะเบียน)
-	 ประธานกรรมการ	บริษัท	GPP	INTERNATIONAL	CO.,	LTD.
-	 รองประธาน	บริษัท	แพน	เอเชีย	แพลนเนอร์	จำกัด

การ ดำรง ตำแหน่ง ใน กิจการ ที่ แข่งขัน / กิจการ ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ ธุรกิจ ของ บริษัท
ไม่มี

การ เข้า ประชุม ปี 2550
-	 ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริษัท	5/5	ครั้ง
-	 ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	0/1	ครั้ง

จำนวน ปี ที่ เป็น กรรมการ
5		ปี	1	เดือน

การ ถือ หุ้น ใน บริษัท
ไม่มี

ข้อมูล อื่น ๆ
-	 ไม่มี	คดี	ความ	ใน	รอบ	5	ปี	ที่	ผ่าน	มา
-		 ไมม่	ีการ	ทำ	รายการ	ที	่อาจ	เกดิ	ความ	ขดั	แยง้	ทาง	ผล	ประโยชน	์
กับ	บริษัท	ใน	รอบ	ปีที่	ผ่าน	มา
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ประเภท กรรมการ		กรรมการ	อิสระ

ตำแหน่ง ใน บริษัท  
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ	สรรหา	และ	กำหนด	ค่า	ตอบแทน

การ ศึกษา 
-	 ปริญญา	ตรี	สาขา	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์
-	 เนติ	บัณฑิต	ไทย	สำนัก	อบรม	ศึกษา	กฎหมาย	แห่ง	 
เนติ	บัณฑิต	ย	สภา

-	 ปริญญา	โท	สาขา	นิติศาสตร์	 
มหาวิทยาลัย	แคลิฟอร์เนีย	เบอร์	กเล่ย์	สหรัฐอเมริกา

-	 ปริญญา	เอก	สาขา	นิติศาสตร์	 
มหาวิทยาลัย	แคลิฟอร์เนีย	เบอร์	กเล่ย์	สหรัฐอเมริกา

-	 ปริญญา	เอก	กิตติมศักดิ์	สาขา	นิติศาสตร์	 
จุฬา	ลง	กรณ์	มหาวิทยาลัย

-	 ปริญญา	บัตร	วิทยาลัย	ป้องกัน	ราช	อาณาจักร

การ อบรม หลักสูตร กรรมการ
Director	Accreditation	Program	(DAP)	ปี	2551

ประสบการณ์ การ ทำงาน
-	 ศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-	 รองนายกรัฐมนตรี
-	 กรรมการสภามหาวิทาลัย	(มหาวิทยาลัยทักษิณ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	และสถาบันพระปกเกล้า)

ตำแหน่ง ใน บริษัท จด ทะเบียน อื่น
-	 ประธานบริษัท	ศิครินทร์	จำกัด	(มหาชน)
-	 กรรมการบริษัทหลักทรัพย์	บีฟิท	จำกัด	(มหาชน)

ดร. วิษณุ เครืองาม อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง ใน บริษัท อื่น (ที่ ไม่ใช่ บริษัท จด ทะเบียน)
ไม่มี

การ ดำรง ตำแหน่ง ใน กิจการ ที่ แข่งขัน / กิจการ ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ ธุรกิจ ของ บริษัท
ไม่มี

การ เข้า ประชุม ปี 2550
-	 ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริษัท	1/5	ครั้ง
-	 ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	0/1	ครั้ง

จำนวน ปี ที่ เป็น กรรมการ
9	เดือน

การ ถือ หุ้น ใน บริษัท
ไม่มี

ข้อมูล อื่น ๆ
-	 ไม่มี	คดี	ความ	ใน	รอบ	5	ปี	ที่	ผ่าน	มา
-		 ไม่มี	การ	ทำ	รายการ	ที่	อาจ	เกิด	ความ	ขัด	แย้ง	ทาง 
	ผล	ประโยชน์	กับ	บริษัท	ใน	รอบ	ปี	ที่	ผ่าน	มา
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ประเภท กรรมการ		กรรมการ	ที่	เป็น	ผู้	บริหาร

ตำแหน่ง ใน บริษัท  
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ	บริหาร

การ ศึกษา 
-	 ปริญญา	ตรี	สาขา	วิศวกรรม	ไฟฟ้า		จุฬาลงกรณ์	
มหาวิทยาลัย

-	 ปริญญา	โท	สาขา	วิศวกรรม	ไฟฟ้า	มหาวิทยาลัย	เทกซัส	
ออสติน		ประเทศ	สหรัฐอเมริกา

-	 ปริญญา	บัตร	วิทยาลัย	ป้องกัน	ราช	อาณาจักร	(ว	ปรอ.)

การ อบรม หลักสูตร กรรมการ
-	 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

ประสบการณ์ การ ทำงาน
รอง	เลขาธิการ	คณะ	กรรมการ	ส่ง	เสริม	การ	ลงทุน

ตำแหน่ง ใน บริษัท จด ทะเบียน อื่น
-	 กรรมการ	อิสระ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	และ	ประธาน	 
กรรมการ	สรรหา	และ	กำหนด	ค่า	ตอบแทน	 
บริษัท	เซ็นทรัล	พัฒนา	จำกัด	(มหาชน)

-	 กรรมการ	อิสระ	และ	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	 
บริษัท	สห	ยู	เนี่ยน	จำกัด	(มหาชน)

-	 กรรมการ	อิสระ	และ	ประธาน	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	 
กรรมการ	สรรหา	และ	กำหนด	ค่า	ตอบแทน		 
บริษัท	เทพ	ธานี	กรีฑา	จำกัด	(มหาชน)

-	 กรรมการ	อิสระ	ประธาน	กรรมการ	 
ประธาน	กรรมการ	สรรหา	และ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	 
บริษัท		แมก	เน	คอม	พ์	พรี	ซิซั่น	เทคโนโลยี	จำกัด	(มหาชน)

-	 กรรมการ	อิสระ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	และ 
	ประธาน	กรรมการ	สรรหา	และ	กำหนด	ค่า	ตอบแทน		 
บริษัท	กัน	ยง	อิเลค	ทริก	จำกัด	(มหาชน)

-	 ที่	ปรึกษา	บริษัท	ฐิติ	กร	จำกัด	(มหาชน)

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ อายุ 69 ปี

ตำแหน่ง ใน บริษัท อื่น (ที่ ไม่ใช่ บริษัท จด ทะเบียน)
-	 ประธาน	กรรมการ	บริษัท	พรี	ซิ	พาร์	ท	จำกัด
-	 ประธาน	กรรมการ	บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จำกัด
-	 ประธาน	กรรมการ	บริษัท	อม	ตะ	เวีย	ตนาม	จำกัด
-	 กรรมการ	บริษัท	ยู	เนี่ย	นพาว	เวอร์	จำกัด
-	 กรรมการ	บริษัท	ซาน	มิ	เกล	เบียร์	(ประเทศไทย)	จำกัด
-	 กรรมการ	บริษัท	ซาน	มิ	เกล	มาร์เก็ต	ติ้ง	(ประเทศไทย)	
จำกัด

การ ดำรง ตำแหน่ง ใน กิจการ ที่ แข่งขัน / กิจการ ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ ธุรกิจ ของ บริษัท
ไม่มี

การ เข้า ประชุม ปี 2550
-	 ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริษัท	5/5	ครั้ง
-	 ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	0/1	ครั้ง

จำนวน ปี ที่ เป็น กรรมการ
4		ปี	6	เดือน

การ ถือ หุ้น ใน บริษัท
ไม่มี

ข้อมูล อื่น ๆ
-	 ไม่มี	คดี	ความ	ใน	รอบ	5	ปี	ที่	ผ่าน	มา
-		 ไม่มี	การ	ทำ	รายการ	ที่	อาจ	เกิด	ความ	ขัด	แย้ง	ทาง	 
ผล	ประโยชน์	กับ	บริษัท	ใน	รอบ	ปี	ที่	ผ่าน	มา
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ประเภท กรรมการ		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่ง ใน บริษัท  
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ	บริหาร
-	 ประธาน	เจ้า	หน้าที่	ปฏิบัติ	การ

การ ศึกษา 
-	 ปริญญา	ตรี		คณะ	บริหาร	(คอมพิวเตอร์) 
มหา	วิทยา	ลัย	อัส	สัมชัญ

	-	 ปริญญา	โท	สาขา	รัฐ	ศาต	ร์		มหาวิทยาลัย	ธร	รม	ศาต	ร์

การ อบรม หลักสูตร กรรมการ
-	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	ปี	2547
-	 Director	Certification	Program	(DCP)	ปี	2550

ประสบการณ์ การ ทำงาน
-	 ประธาน	สมาคม	ว่าย	น้ำ	สมาคม	ว่าย	น้ำ	สมัคร	เล่น	 
แห่ง	ประเทศไทย

-	 ประธาน	สมาคม	ว่าย	น้ำ	สมัคร	เล่น	แห่ง	เอเชีย
-	 กรรมการ	บริษัท	ดู	แพ	ลน	อินเตอร์	เนชั่นแนล	จำกัด

ตำแหน่ง ใน บริษัท จด ทะเบียน อื่น
ไม่มี

ตำแหน่ง ใน บริษัท อื่น (ที่ ไม่ใช่ บริษัท จด ทะเบียน)
-	 กรรมการ	บริษัท	อมตะ	ซิตี้	จำกัด
-	 กรรมการ	บริษัท	อมตะ	วอเตอร์		จำกัด
-	 กรรมการ	บริษัท	อมตะ	ฟา	ซิ	ลิ	ตี้	เซอร์วิส	จำกัด
-	 กรรมการ	บริษัท	อมตะ	ซัมมิท	เรด	ดี้	บิล	ท์	จำกัด
-	 กรรมการ	บริษัท	พัฒนา	อสังหาริมทรัพย์	เพื่อ	การ	
อุตสาหกรรม	ระยอง	ไทย-จีน	จำกัด

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ อายุ 47 ปี

การ ดำรง ตำแหน่ง ใน กิจการ ที่ แข่งขัน / กิจการ ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ ธุรกิจ ของ บริษัท
ไม่มี

การ เข้า ประชุม ปี 2550
-	 ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริษัท	5/5	ครั้ง
-	 ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	1/1	ครั้ง

จำนวน ปี ที่ เป็น กรรมการ
1	ปี	9	เดือน

การ ถือ หุ้น ใน บริษัท
250,000	หุ้น	(0.02	%)

ข้อมูล อื่น ๆ
-	 ไม่มี	คดี	ความ	ใน	รอบ	5	ปี	ที่	ผ่าน	มา
-		 ไม่มี	การ	ทำ	รายการ	ที่	อาจ	เกิด	ความ	ขัด	แย้ง	ทาง 
	ผล	ประโยชน์	กับ	บริษัท	ใน	รอบ	ปี	ที่	ผ่าน	มา
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ประเภท กรรมการ		กรรมการ	อิสระ

ตำแหน่ง ใน บริษัท  
-	 กรรมการ
-	 ประธาน	กรรมการ	ตรวจ	สอบ

การ ศึกษา 
-	 ปริญญาตรีสาขาบัญชีและการบริหาร
HoustonBaptistUniversity,ประเทศสหรัฐอเมริกา

-	 ปริญญา	โท	สาขา	บริหารธุรกิจ	(การ	เงิน)
UniversityofHouston,	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา

การ อบรม หลักสูตร กรรมการ
-	 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	

ประสบการณ์ การ ทำงาน
-	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.สำรวจ	และ	ผลิต	ปิโตรเลียม	จำกัด	
(มหาชน)

-	 ที่	ปรึกษา	กิตติมศักดิ์	คณะ	กรรมาธิการ	การ	คลัง 
การ	ธนาคาร	และ	สถาบัน	การ	เงิน	วุฒิสภา

-	 กรรมการ		บริษัท	ไทย	ออ	ยล์	เพา	เวอร์	จำกัด
-	 กรรมการ		บริษัท	นว	ลิส	ซิ่ง	จำกัด	(มหาชน)
-	 กรรมการ		บริษัท	เดอะมอลล์	นครราชสีมา	จำกัด

นายอนุชา สิหนาทกถากุล อายุ 49 ปี

ตำแหน่ง ใน บริษัท จด ทะเบียน อื่น
-	 กรรมการ	และ	รอง	ประธาน	กรรมการ	บริหาร 
บริษัท	หลัก	ทรัพย์	ไซ	รัส	จำกัด(มหาชน)

-	 กรรมการ	และ	ประธาน	กรรมการ	บริหาร	บริษัท	โฟคัส	 
เอ็น	จิ	เนีย	ริ่ง	แอนด์	คอน	สตรัคชั่น	จำกัด	(มหาชน)

ตำแหน่ง ใน บริษัท อื่น (ที่ ไม่ใช่ บริษัท จด ทะเบียน)
-	 กรรมการ	บริษัท	อมตะ	(เวียตนาม)	จำกัด
-	 กรรมการ	บริษัท	ปอง	กมล	จำกัด
-	 ที่	ปรึกษา	McMillen	Advantage	Capital	Ltd., 
Hong	Kong

-	 กรรมการ	บริษัท	โฟคัส	เอน	ไว	รอน	เม	นทัล	จำกัด
-	 กรรมการ	บริษัท	แคปปิตัล	โฟคัส	จำกัด
-	 กรรมการ	บริษัท	สิ	หนา	ท	โฮ	ลดิ้ง	จำกัด

การ ดำรง ตำแหน่ง ใน กิจการ ที่ แข่งขัน / กิจการ ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ ธุรกิจ ของ บริษัท
ไม่มี

การ เข้า ประชุม ปี 2550
-	 ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริษัท	3/5	ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ3/4ครั้ง
-	 ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	0/1	ครั้ง

จำนวน ปี ที่ เป็น กรรมการ
9	เดือน

การ ถือ หุ้น ใน บริษัท
5,534,000	หุ้น	(0.52%)

ข้อมูล อื่น ๆ
- ไม่มี	คดี	ความ	ที่	ขัด	ต่อ	คุณสมบัติ	ของ	กรรมการ	ของ	บริษัท	 
จด	ทะเบียน	ใน	รอบ	5	ปี	ที่	ผ่าน	มา

-		 ไม่มี	การ	ทำ	รายการ	ที่	อาจ	เกิด	ความ	ขัด	แย้ง	ทาง	 
ผล	ประโยชน์	กับ	บริษัท	ใน	รอบ	ปี	ที่	ผ่าน	มา
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ประเภท กรรมการ		กรรมการ	อิสระ

ตำแหน่ง ใน บริษัท  
-	 กรรมการ
-	 กรรมการ	ตรวจ	สอบ
-	 ประธาน	กรรมการ	สรรหา	และ	กำหนด	ค่า	ตอบแทน

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

-	 นิติศาสตร์	บัณฑิต	(เกียรตินิยม	ดี) 
มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์	พ.ศ.2510-2514

-	 ประกาศนียบัตร	เนติ	บัณฑิต	ไทย	เนติ	บัณฑิต	ย	สภา 
พ.ศ.	2515

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

การ อบรม หลักสูตร กรรมการ
-	 Director	Accreditation	Program	(DAP)		43/2548

ประสบการณ์ การ ทำงาน
-	 หัวหน้า	ฝ่าย	กฎหมาย	บริษัท	เงิน	ทุน	หลัก	ทรัพย์	ไอ	ที	เอฟ	
จำกัด	พ.ศ.	2515-2518	

-	 ทนายความ	สำนักงาน	กฎ	หมาย	แชนด์	เล่อ	ร์	และ	ทองเอก	
พ.ศ.	2520-2524

ตำแหน่ง ใน บริษัท จด ทะเบียน อื่น
-	 กรรมการ	อิสระ	และ	ประธาน	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	 
บริษัท	อิ	ออน	ธน	สินทรัพย์	(ไทย	แลนด์)	จำกัด	(มหาชน)

นายนพพันธ์ เมืองโคตร อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง ใน บริษัท อื่น (ที่ ไม่ใช่ บริษัท จด ทะเบียน)
-	 กรรมการ	อิสระ	บริษัท	อิ	ออน	(ประเทศไทย) 
(เดิม	“บริษัท	สยาม-จัส	โก้	จำกัด”)	จำกัด

-	 รอง	ประธาน	กรรมการ	บริษัท	สห	กล	อี	ค	วิป	เม	นท์	จำกัด	
และ	บริษัท	สห	กล	เอน	ยิ	เนีย	จำกัด

-	 ประธาน	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	บริษัท	เจริญ	สิน	พรอพ	เพ	อร์	ตี้	
จำกัด

-	 กรรมการ	บริษัท	โพ	รมิเน	นท์	ฟลู	อิด	คอน	โทร	ลส์	
(ประเทศไทย)	จำกัด

-	 เจ้าของ	สำนักงาน	กฎหมาย	อินเตอร์	เนชั่นแนล	บิส	ซิ	เนส	
ลอว์	เยอ	ร์ส	จำกัด	พ.ศ.2524-ปัจจุบัน

การ ดำรง ตำแหน่ง ใน กิจการ ที่ แข่งขัน / กิจการ ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ ธุรกิจ ของ บริษัท
ไม่มี

การ เข้า ประชุม ปี 2550
-	 ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริษัท	5/5	ครั้ง
-	 ประชุม	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	4/4	ครั้ง
-	 ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	1/1	ครั้ง

จำนวน ปี ที่ เป็น กรรมการ
6	ปี	6	เดือน

การ ถือ หุ้น ใน บริษัท
ไม่มี

ข้อมูล อื่น ๆ
-	 ไม่มี	คดี	ความ	ใน	รอบ	5	ปี	ที่	ผ่าน	มา
-		 ไม่มี	การ	ทำ	รายการ	ที่	อาจ	เกิด	ความ	ขัด	แย้ง	ทาง	 
ผล	ประโยชน์	กับ	บริษัท	ใน	รอบ	ปี	ที่	ผ่าน	มา
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ประเภท กรรมการ		กรรมการ	อิสระ

ตำแหน่ง ใน บริษัท  
-	 กรรมการ
-	 	กรรมการ	ตรวจ	สอบ
-	 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การ ศึกษา 
-	 ปริญญาเอก	Doctor	of	Engineering	(D.	Eng.) 
ปี	พ.ศ.	2523	;	Asian	Institute	of	Technology	(AIT)	
(King’s	Scholarship	(Thailand))

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

-	 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	Bachelor	of	
Engineering	(B.	Eng.)	ปี	พ.ศ.	2514	;	University	of	
Tasmania	(Australia)	(Colombo	Plan	Scholarship)

การ อบรม หลักสูตร กรรมการ
ไม่มี

ประสบการณ์ การ ทำงาน
-	 9	ปี	ในฐานะผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-	 3	ปี	ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่สนามบินสุวรรณภูมิ
-	 รัฐวิสาหกิจต่างๆ	9	แห่ง	ในฐานะกรรมการ

ตำแหน่ง ใน บริษัท จด ทะเบียน อื่น
-	 ประธานที่ปรึกษา	บริษัท	ปรีชากรุ๊ป	จำกัด	(มหาชน)

ตำแหน่ง ใน บริษัท อื่น (ที่ ไม่ใช่ บริษัท จด ทะเบียน)
-	 กรรมการบริหารบริษัท	ยูนิเวอร์แซล	ยูทิลีตี้ส์	จำกัด

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ อายุ 59 ปี

การ ดำรง ตำแหน่ง ใน กิจการ ที่ แข่งขัน / กิจการ ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ ธุรกิจ ของ บริษัท
ไม่มี

การ เข้า ประชุม ปี 2550
-	 ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริษัท	5/5	ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ4/4ครั้ง
-	 ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	0/1	ครั้ง

จำนวน ปี ที่ เป็น กรรมการ
8	ปี

การ ถือ หุ้น ใน บริษัท
ไม่มี

ข้อมูล อื่น ๆ
- ไม่มี	คดี	ความ		ใน	รอบ	5	ปี	ที่	ผ่าน	มา
-		 ไม่มี	การ	ทำ	รายการ	ที่	อาจ	เกิด	ความ	ขัด	แย้ง	ทาง	 
ผล	ประโยชน์	กับ	บริษัท	ใน	รอบ	ปี	ที่	ผ่าน	มา
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ตำแหน่ง ใน บริษัก
เลขานุการบริษัท,	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	
และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และดูแลผลประโยชน์

การ ศึกษา 
-	 ปริญญาการบัญชี	จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-	 การเข้ารับการอบรมจาก	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(IOD)

-	 Company	Secretary	Program	เมื่อ	2546
-	 Effective	Minute	Taking	เมื่อ	2549

ประสบการณ์การทำงาน
ผู้อำนวยการสายการเงิน

นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ อายุ 49 ปี
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คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นอิสระ (*) เลขานุการบริษัท

n	พลตำรวจเอกชวลิต	ยอดมณี

n	นายวิกรม	กรมดิษฐ์	

n	นายจักก์ชัย	พานิชพัฒน์

n	นายวิบูลย์	กรมดิษฐ์

n	นายโทชิฮิเดะ	ฮาชิมะ	 n	พลเอกยุทธศักดิ์	ศศิประภา

n	ดร.วิษณุ	เครืองาม	

n	นายอนุชา	สิหนาทกถากุล

n	นายนพพันธ์	เมืองโคตร

n	รศ.	ดร.	สมเจตน์	ทิณพงษ์

n นางวราภรณ์	วัชรานุเคราะห์

(*)คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

(ก)	ถือ	หุ้นไม่เกิน	ร้อ	ยละ	1	ของ	ทุน	ชํา	ระ	แล้ว	ของ	บริษัท	บริษัท	ใน	เครือ	บริษัท	ร่วม	หรือ	บริษัท	ที่	เกี่ยวข้อง	ทั้ง	นี้	ให้นับ	รวม	หุ้นที่	ถือ	 
โดย	ผู้ที่	เกี่ยวข้องด้วย

(ข)	 เป็นกร	รม	การ	ที่	ไม่มีส่วนร่วม	ใน	การ	บริหาร	งาน	ใน	บริษัท	บริษัท	ใน	เครือ	บริษัท	ร่วม	บริษัท	ที่	เกี่ยวข้อง	หรือ	ผู้ถือ	หุ้นรา	ยใหญ่ 
ของ	บริษัท	 รวม	ทั้ง	ไม่เป็น	ลูก	จ้าง	พนักงาน	หรือ	ที่	ปรึกษา	ที่	ได้รับ	เงิน	เดือน	ประ	จํา	จาก	บริษัท	บริษัท	ใน	เครือ	 บริษัท	ร่วม 
บริษัท	ที่	เกี่ยวข้อง	หรือ	ผู้ถือ	หุ้นรา	ยใหญ่ของ	บริษัท

(ค)		เป็นกร	รม	การ	ที่	ไม่มี	ผล	ประโยชน์หรือ	ส่วน	ได้เสีย	ไม่ว่า	ทาง	ตรง	หรือ	ทา	งอ้อม		ทั้ง	ในด้า	นการ	เงิน	และ	บริหาร	งาน	ของ	บริษัท 
บริษัท	ใน	เครือ	บริษัท	ร่วม	หรือ	ผู้ถือ	หุ้นรา	ยใหญ่ของ	บริษัท	และ	รวม	ถึง	ไม่มี	ผล	ประโยชน์หรือ	ส่วน	ได้เสีย	ใน	ลักษณะ	ดัง	กล่าว	
ใน	เวลา	1	ปี	ก่อน	ได้รับ	การ	แต่ง	ตั้ง	เป็นกร	รม	การ	ตรวจ	สอบ	ยกเว้น	คณะ	กรรมการ	ของ	บริษัท	ได้พิจารณา	อย่าง	รอบคอบ	แล้ว	
เห็น	ว่า	การ	เคย	มี	ผล	ประโยชน์หรือ	ส่วน	ได้เสีย	นั้น	จะไม่มี	ผลก	ระ	ทบต่อการ	ปฏิบัติ	 หน้า	ที่	และ	การ	ให้ความ	เห็น	ที่	เป็นอิ	สระ	 
ของ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ

(ง)	 เป็นกร	รม	การ	ที่	ไม่ใช่เป็นผู้ที่	เกี่ยวข้อง	หรือ	ญาติ	สนิท	ของ	ผู้บริหาร	หรือ	ผู้ถือ	หุ้นรา	ยใหญ่ของ	บริษัท

(จ)	 เป็นกร	รม	การ	ที่	ไม่ได้รับ	การ	แต่ง	ตั้ง	ขึ้น	เป็น	ตัวแทน	เพื่อ	รักษา	ผล	ประโยชน์ของ	กรรมการ	ของ	บริษัท	ผู้ถือ	หุ้นรา	ยใหญ่	หรือ	 
ผู้ถือ	หุ้น		ซึ่ง	เป็นผู้ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	ผู้ถือ	หุ้นรา	ยใหญ่ของ	บริษัท

(ฉ)	สามารถ	ปฏิบัติ	หน้า	ที่	และ	แสดง	ความ	เห็น	หรือ	รายงาน	ผล	การ	ปฏิบัติ	งาน	ตาม	หน้า	ที่		 ที่	ได้รับ	มอบ	หมาย	จาก	คณะ	กรรมการ	
ของ	บริษัท	ได้โดย	อิสระ	 โดย	ไม่อยู่ภาย	ใต้การ	ควบ	คุม	ของ	ผู้บริหาร	หรือ	ผู้ถือ	หุ้นรา	ยใหญ่ของ	บริษัท	 รวม	ทั้ง	ผู้ที่	เกี่ยวข้อง	หรือ	 
ญาติ	สนิท	ของ	บุคคล	ดัง	กล่าว

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
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รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

	 ใน	ปี	2550	มี	การ	ประชุม	คณะ	กรรมการ	5	ครั้ง	ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริหาร	73	ครั้ง	ประชุม	คณะ	กรรมการ	สรรหา	และกำหนด 
ค่า	ตอบแทน	1	ครั้ง	และ	ประชุม	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	4	ครั้ง

ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการ 1/2550 2/2550 3/2550 4/2550 5/2550 รวม

พลตำรวจเอกชวลิต	ยอดมณี 1 1 1 1 1 5

นายโทชิฮิเดะ	ฮาชิมะ 1 1 1 1 1 5

นายวิกรม	กรมดิษฐ์ 1 1 1 0 1 4

พลเอกยุทธศักดิ์	ศศิประภา 1 1 1 1 1 5

ดร.วิษณุ	เครืองาม

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	27	เมย.	50)

- - 0 1 0 1

นายจักก์ชัย	พานิชพัฒน์ 1 1 1 1 1 5

นายวิบูลย์	กรมดิษฐ์	 1 1 1 1 1 5

นายอนุชา	สิหนาทกถากุล

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	27	เมย.	50)

- - 1 1 1 3

นายนพพันธ์	เมืองโคตร 1 1 1 1 1 5

รศ.	ดร.	สมเจตน์	ทิณพงษ์ 1 1 1 1 1 5

ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ 1/2550 2/2550 3/2550 4/2550 รวม

นายอนุชา	สิหนาทกถากุล

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	27	เมย.	50)

- 1 1 1 3

นายนพพันธ์	เมืองโคตร 1 1 1 1 4

รศ.	ดร.	สมเจตน์	ทิณพงษ์ 1 1 1 1 4

หมายเหตุ 1 เข้าร่วมประชุม, 0 ไม่เข้าร่วมประชุม, - ไม่ได้เป็นกรรมการขณะนั้น
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รายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	 บรษิทั	มนี	โย	บาย	กำหนด	ให	้ที	่ประชมุ	ผู	้ถอื	หุน้	เปน็	ผู	้อนมุตั	ิคา่	ตอบแทน	ของ	กรรมการ	ขอ้มลู	ดงั	กลา่ว	จะ	ถกู	เปดิ	เผย	ใน	แบบ	56-1	และ	
รายงาน	ประจำ	ปี	

	 ใน	ปี	2550	คณะ	กรรมการ	ได้	รับ	ผล	ตอบแทน	ใน	รูป	เบี้ย	กรรมการ	เบี้ย	ประชุม	และ	โบนัส	ราย	ละเอียด	ตาม	ตาราง

 เบี้ยกรรมการ + เบี้ยประชุม โบนัส รวม

พลตำรวจเอกชวลิต	ยอดมณี 580,000 150,000 730,000

นายโทชิฮิเดะ	ฮาชิมะ 288,333.33 37,500 325,833.33

นายวิกรม	กรมดิษฐ์ 208,000 	50,000 258,000

พลเอกยุทธศักดิ์		ศศิประภา 230,000 50,000 280,000

ดร.วิษณุ	เครืองาม 102,000 - 102,000

นายจักก์ชัย		พานิชพัฒน์ 110,000 - 110,000

นายวิบูลย์	กรมดิษฐ์ 230,000 50,000 280,000

นายอนุชา	สิหนาทกถากุล 146,000 - 146,000

นายนพพันธ์	เมืองโคตร 230,000 50,000 280,000

รศ.	ดร.	สมเจตน์	ทิณพงษ์ 230,000 50,000 280,000

ใน	ปี	2550	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	ได้	รับ	ผล	ตอบแทน	ใน	รูป	เบี้ย	ประชุม	ราย	ละเอียด	ตาม	ตาราง

 เบี้ยประชุม

นายอนุชา	สิหนาทกถากุล 132,000

นายนพพันธ์	เมืองโคตร 88,000

รศ.	ดร.	สมเจตน์	ทิณพงษ์ 88,000



Way Finding
Traff ic Safty สารบัญ
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ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแต่ละชุด

โครงสร้าง คณะ กรรมการ
บริษัทฯ	มี	คณะ	กรรมการ	ทั้งหมด	4	ชุด

คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ พลตำรวจเอกชวลิต	ยอดมณี

รองประธานกรรมการ นายโทชิฮิเดะ	ฮาชิมะ

กรรมการ นายวิกรม	กรมดิษฐ์,	พลเอกยุทธศักดิ์	ศศิประภา,	

ดร.วิษณุ	เครืองาม,	นายจักก์ชัย	พานิชพัฒน์,	

นายวิบูลย์	กรมดิษฐ์,	นายอนุชา	สิหนาทกถากุล,	

รศ.	ดร.	สมเจตน์	ทิณพงษ์	และ	นายนพพันธ์	เมืองโคตร

คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร นายวิกรม	กรมดิษฐ์

กรรมการบริหาร พลตำรวจเอกชวลิต	ยอดมณี,	นายจักก์ชัย	พานิชพัฒน์	
และนายวิบูลย์	กรมดิษฐ์

คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหา	และ	
กำหนดค่าตอบแทน

นายนพพันธ์	เมืองโคตร

กรรมการสรรหา	และ	
กำหนดค่าตอบแทน

รศ.	ดร.	สมเจตน์	ทิณพงษ์	และ	ดร.วิษณุ	เครืองาม

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนุชา	สิหนาทกถากุล

กรรมการตรวจสอบ นายนพพันธ์	เมืองโคตร	และ	รศ.	ดร.	สมเจตน์	ทิณพงษ์

ขอบเขต หน้าที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ ของ กรรมการ แต่ละ ชุด

คณะ กรรมการ บริษัท

คณะ	กรรมการ	บริษัท	มีหน้า	ที่	และ	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

1)	 มี	ความ	เข้าใจ	ถึง	วิสัย	ทัศน์	เป้า	หมาย	และ	กลยุทธ์	ใน	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	บริษัท	อย่าง	ชัดเจน	ทำให้	สามารถ	ดูแล	การ	ดำเนิน	
งาน	ของ	บริษัท	ให้เป็น	ไป	ใน	แนวทาง	ที่	สอดคล้อง	กับ	นโยบาย	ขอ	งบ	ริษัทฯ

2)	 คณะ	กรรมการ	บริษัท	ได้	ตกลง	ร่วม	กัน	ใน	การ	หา	แนวทาง	ให้	บริษัทฯ	มี	การ	ปฏิบัติ	การ	ที่	ดี	ที่สุด

3)	 ดูแล	ตรวจ	สอบ	ให้	เห็น	ว่า	บริษัทฯ		ดำเนิน	ธุรกิจ	อย่าง	ซื่อสัตย์	เป็น	ที่	ไว้	วางใจ		และ	ให้	เป็น	ไป	ใน	แนวทาง	ที่	สอดคล้อง	กับ	
นโยบาย	ขอ	งบ	ริษัทฯ	ความ	เห็น	โดย	รวม	ของ	ผู้	ถือ	หุ้น

4)	 ปฏิบัติ	และ	ควบคุม	ดูแล	นโยบาย	ต่างๆ		ขอ	งบ	ริษัทฯ		ให้	บรรลุ		และ	เป็น	ไป	ตาม	ข้อ	บังคับ	ของ	กฎหมาย	ทั้งหมด

5)	 มี	ความ	เข้าใจ	ใน	วัตถุประสงค์	และ	บทบาท	หน้าที่	ของ	ตนเอง	คณะ	กรรมการ	บริหาร,	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ		และ	กรรมการ	
สรรหา	และกำหนดค่าตอบแทน

6)	 เปิด	เผย	ข้อมูล	ต่อ	ผู้	ถือ	หุ้น	และ	ประชาชน	ทั่วไป	อย่าง	ถูก	ต้อง	ครบ	ถ้วน	และ	มี	มาตรฐาน

7)	 ทำความ	เข้าใจ		และ	ดูแล	ตรวจ	สอบ	ให้	แน่ใจ	ว่า	มี	การ	ยึดถือ	ปฏิบัติ	ตาม	หลัก	การ	กำกับ	ดูแล	กิจการ	ที่	ดี	ขอ	งบ	ริษัทฯ
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การ สรรหา กรรมการ และ ผู้ บริหาร
	 กรรมการ	สรรหา	และกำหนดค่าตอบแทน	จะ	เป็น	ผู้	พิจารณา	สรรหา	ผู้	มา	ดำรง	ตำแหน่ง	กรรม	กา	รบ	ริษัทฯ	ทดแทน	กรรมการ	ที่	หมด	
วาระ	เพื่อ	เสนอ	ให้	คณะ	กรรม	กา	รบ	ริษัทฯ	และ	ที่	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	พิจารณา	อนุมัติ	จำนวน	กรรมการ	สูงสุด	ของ	บริษัท	มิได้	กำหนด	ไว้	ขึ้น	อยู่	กับ	ที่	
ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	จะ	พิจารณา	ลง	มติ	กรรมการ	อาจ	ถูก	ถอดถอน	ได้	ด้วย	มติ	ที่	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	โดย	คะแนน	เสียง	3	ใน	4	ของ	จำนวน	ผู้	ถือ	หุ้น		ซึ่ง	
มาประชุม	และ	มี	สิทธิ	ออก	เสียง	และ	มี	หุ้น	นับ	รวม	กัน	ได้	ไม่	น้อย	กว่า	กึ่ง	หนึ่ง	ของ	จำนวน	หุ้น	ที่	ถือ	โดย	ผู้	ถือ	หุ้น	ที่มา	ประชุม	และ	มี	สิทธิ	ออก	เสียง

	 ใน	กรณี	ที่	ตำแหน่ง	กรรมการ	ว่าง	ลง	เพราะ	เหตุ	อื่น	นอกจาก	ถึง	คราว	ออก	ตาม	วาระ	ให้	คณะ	กรรมการ	สรรหา	ฯ	เลือก	บุคคล	ใด	บุคคล	
หนึง่		ซึง่	ม	ีคณุสมบตั	ิตาม	ที	่กฎหมาย	กำหนด	เขา้	เปน็	กรรมการ	แทน	ใน	การ	ประชมุ	คณะ	กรรมการ	คราว	ถดั	ไป	เวน้	แต	่วาระ	ของ	กรรมการ	จะ	เหลอื	
นอ้ย	กวา่	สอง	เดอืน	บคุคล	ซึง่	เขา้	เปน็	กรรมการ	แทน	ดงั	กลา่ว	จะ	อยู	่ใน	ตำแหนง่	กรรมการ	ได	้เพยีง	เทา่	วาระ	ที	่ยงั	เหลอื	อยู	่ของ	กรรมการ	ที	่ตน	แทน	
มติ	ของ	กรรมการ	ดัง	กล่าว	นี้	ต้อง	ประกอบ	ด้วย	คะแนน	เสียง	ไม่	ต่ำ	กว่า	3	ใน	4	ของ	จำนวน	กรรมการ	ที่	ยัง	เหลือ	อยู่

	 ส่วน	กรณี	ที่	กรรมการ	พ้น	จาก	ตำแหน่ง	ตาม	วาระ	หรือ	ไม่	ก็ตาม	การ	แต่ง	ตั้ง	กรรมการ	ขึ้น	ใหม่	 ที่	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	จะ	เป็น	ผู้	แต่ง	ตั้ง 
โดย	ผู้ถือ	หุ้น	จะเลือก	ตั้ง	กรรมการ	ตาม	หลัก	เกณฑ์	และ	วิธี	การ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้	โดย	ผ่าน	การก	ลั่น	กรอง	จาก	คณะ	กรรมการ	สรรหาฯ

1.	 ผู้	ถือ	หุ้น	คน	หนึ่ง	มี	คะแนน	เสียง	เท่ากับ	หนึ่ง	หุ้น	ต่อ	หนึ่ง	เสียง

2.	 ผู้	ถือ	หุ้น	แต่ละ	คน	จะ	ต้อง	ใช้	คะแนน	ที่	มี	อยู่	ทั้งหมด	ตาม	 (1)	 เลือก	ตั้ง	บุคคล	เดียว	หรือ	หลาย	คน	เป็น	กรรมการ	ก็ได้	 แต่	จะ	แบ่ง	
คะแนนเสียง	ให้	แก่	ผู้	ใด	มาก	น้อย	เพียง	ใด	ไม่	ได้

3.	 บุคคล	ซึ่ง	ได้	รับ	คะแนน	เสียง	สูงสุด	ตาม	ลำดับ	ลง	มา	 เป็น	ผู้	ได้	รับ	การ	เลือก	ตั้ง	เป็น	กรรมการ	เท่า	จำนวน	กรรมการ	ที่	จะ	พึง	มี	หรือ	
จะ	พึง	เลือก	ตั้ง	ใน	ครั้ง	นั้น	 ใน	กรณี	ที่	บุคคล	ซึ่ง	ได้	รับ	การ	เลือก	ตั้ง	ใน	ลำดับ	ถัด	ลง	มา	มี	คะแนน	เสียง	เท่า	กัน	เกิน	จำนวน	กรรมการ	ที่	
จะ	พึง	มี	หรือ	จะ	พึง	เลือก	ตั้ง	ใน	ครั้ง	นั้น	ให้	ผู้	เป็น	ประธาน	เป็น	ผู้	ออก	เสียง	ชี้ขาด

ระบบ การ เปลี่ยนแปลง คณะ กรรมการ
	 ใน	การ	ประชุม	สามัญ	ประจำ	ปี	ทุก	ครั้ง		 กรรมการ	จะ	ต้อง	ออก	จาก	ตำแหน่ง	อย่าง	น้อย	จำนวน	หนึ่ง	ใน	สาม	 (1/3)	 โดย	อัตรา	 ถ้า	
จำนวนกรรมการ	แบ่ง	ออก	ให้	เป็น	สาม	ส่วน	ไม่	ได้	ก็	ให้	ออก		โดย	จำนวน	ใกล้	เคียง	ที่สุด	กับ	ส่วน	หนึ่ง	ใน	สาม	(1/3)

	 กรรมการ	ที่	จะ	ออก	จาก	ตำแหน่ง	ใน	ปี	แรก	และ	ปี	ที่	สอง	ภาย	หลัง	จด	ทะเบียน	บริษัท	นั้น	 ให้	จับ	สลาก	ว่า	ผู้	ใด	จะ	ออก	ส่วน	ปี	หลังๆ 
ต่อ	ไป	ให้	กรรมการ	ที่	อยู่	ใน	ตำแหน่ง	นาน	ที่สุด	เป็น	ผู้	ออก	จาก	ตำแหน่ง	

	 กรรมการ	ผู้	ออก	จาก	ตำแหน่ง	ไป	นั้น	อาจ	จะ	เลือก	เข้า	รับ	ตำแหน่ง	อีก	ก็ได้

การ ประชุม

	 การ	ประชุม	กรรมการ	อย่าง	น้อย	5	ครั้ง	ต่อ	ปี	โดย	มี	เลขานุการ	บริษัท	เป็น	ผู้รับ	ผิด	ชอบ	ใน	การ	เก็บ	และ	จด	บันทึก	รายงาน	การ	ประชมุ	
แต่ละ	ครั้ง

คณะ กรรมการ บริหาร
คณะ	กรรมการ	บริหาร	มีหน้า	ที่	และ	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

1)	 การ	จัด	ซื้อ	ที่ดิน	ดิบ	เพื่อ	ดำเนิน	โครงการ	จัด	ตั้ง	นิคม	อุตสาหกรรม	ของ	บริษัท	ซึ่ง	ได้	รับ	อนุมัติ	จาก	คณะ	กรรมการ	บริษัท	แล้ว

2)	 การ	จัด	ซื้อ	ทรัพย์สิน	(ยกเว้น	ที่ดิน	ดิบ	ใน	ข้อ	1)	ที่	มี	มูลค่า	ไม่	เกิน	10	ล้าน	บาท	เพื่อ	นำ	มา	ใช้	ใน	กิจการ	ของ	บริษัท

3)	 การ	จด	ทะเบยีน	โอน	กรรมสทิธิ	์เชา่	จำนอง	ทีด่นิ	ของ	บรษิทั	และ	แบง่	แยก	โฉนด	ทีด่นิ	ณ	สำนกังาน	ทีด่นิ	จงัหวดั	การ	ยืน่	ขอ	อนญุาต		
และเปลี่ยนแปลง	แก้ไข	ที่	เป็น	ทางการ	ต่อ	หน่วย	ราชการ	ที่	เกี่ยวข้อง	เพื่อ	ให้	ได้	มา	ซึ่ง	ใบ	อนุญาต		และ	สิทธิ	ใน	การ	ดำเนิน	กิจการ	
ของ	บริษัท

4)	 การ	เปิด	บัญชี	ธนาคาร	ใหม่	หรือ	ฝาก	เงิน	กับ	สถาบัน	การ	เงิน	อื่น	นอก	เหนือ	จาก	บัญชี	ของ	บริษัท	ที่	มี	อยู่	กับ	ธนาคาร	สถาบัน	การ	
เงิน	ที่	มี	อยู่	แล้ว	เพื่อ	ดำเนิน	กิจการ	ปกติ	ของ	บริษัท	การ	กู้	เงิน	และ	ให้	บุคคล	ที่	สาม	กู้	เงิน	ของ	บริษัท

5)	 การ	ค้ำ	ประกัน	การ	กู้	ยืม	เงิน	ให้	แก่	บริษัท	ย่อย	ใน	วงเงิน	รวม	ไม่	เกิน	1,000	ล้าน	บาท

6)	 การ	กู้	ยืม	เงิน	จาก	สถาบัน	การ	เงิน	เพื่อ	การ	ดำเนิน	กิจการ	ใน	วงเงิน	ไม่	เกิน	คราว	ละ	500	ล้าน	บาท	

การ ประชุม
	 การ	ประชุม	จะ	ถูก	กำหนด	ตาม	ความ	จำเป็น	และ	ความเร่ง	ด่วน	ของ	วาระ	ที่	เข้า	ประชุม

คณะ กรรมการ สรรหา และ กำหนด ค่า ตอบแทน
คณะ	กรรมการ	สรรหาฯ		มีหน้า	ที่	และ	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

1)	 จัด	ทำ	แผน	สืบทอด	ตำแหน่ง	และ	กำหนด	กระบวนการ	สรรหา	เพื่อ	ทดแทน	กรรมการ	เดิม	ที่	หมด	วาระ

2)	 พิจารณา	สรรหา	ผู้	มา	ดำรง	ตำแหน่ง	กรรม	กา	รบ	ริษัทฯ	 ทดแทน	กรรมการ	ที่	หมด	วาระ	เพื่อ	เสนอ	ให้	คณะ	กรรม	กา	รบ	ริษัทฯ 
และ	ที่	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้นพิจารณา	อนุมัติ

3)	 จดั	ทำ	แผน	สบืทอด	ตำแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	และ	ฝา่ย	จดัการ	ระดบั	สงู	ขอ	งบ	รษิทัฯ		เพือ่	เสนอ	ให	้คณะ	กรรม	กา	รบ	รษิทัฯ	
พิจารณา
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4)	 เสนอ	แนะ	วิธี	การ	ประเมิน	ผล	การ	ทำงาน	ของ	กรรมการ	และ	คณะ	กรรม	กา	รบ	ริษัทฯ	รวม	ทั้ง	ติดตาม	ผล	การ	ประเมิน

5)	 เสนอ	แนวทาง	และ	วิธี	การ	การ	จ่าย	ค่า	ตอบแทน	ให้	แก่	คณะ	กรรมการ	บริษัท	และ	คณะ	อนุกรรมการ	ชุด	ต่างๆ		ที่	คณะ	กรรมการ	
บริษัท	แต่ง	ตั้ง	ซึ่ง	รวม	ถึง	โบนัส	ประจำ	ปี		และ	เบี้ย	ประชุม

6)	 เสนอ	นโยบาย	พิจารณา	ค่า	ตอบแทน	ให้	แก่	ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง	 (Management	 Incentives)	 ซึ่ง	รวม	ถึง	เงิน	เดือน	โบนัส	ประจำ	ปี 
โดย	สอดคลอ้ง	กบั	ผล	การ	ดำเนนิ	งาน	ของ	บรษิทั		และ	ผล	การ	ปฏบิตังิาน	ของ	ผู	้บรหิาร	ระดบั	สงู	เปน็	ราย	บคุคล	ใน	กรณ	ีที	่เหน็	สมควร	
ให้	ว่า	จ้าง	บริษัท	ที่	ปรึกษา	เพื่อ	ให้	คำ	แนะนำ	การ	ดำเนิน	โครงการ

7)	 ประเมิน	ผล	การ	ปฏิบัติ	งาน	ของ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 เพื่อ	กำหนด	ค่า	ตอบแทน	ก่อน	นำ	เสนอ	ขอ	อนุมัติ	จาก	คณะ	กรรมการ	
บริษัท	เป็น	ประจำ	ทุก	ปี

8)	 ประเมิน	ผล	การ	ปฏิบัติ	งาน	ของ	ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง	เป็น	ราย	บุคคล	ตาม	ข้อ	เสนอ	ของ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 เพื่อ	กำหนด 
	ค่า	ตอบแทน	ก่อน	นำ	เสนอ	ขอ	อนุมัติ	จาก	คณะ	กรรมการ	บริษัท	เป็น	ประจำ	ทุก	ปี

9)	 พิจารณา	งบ	ประมาณ	การ	ขึ้น	ค่า	จ้าง	การ	เปลี่ยนแปลง	ค่า	จ้าง	และ	ผล	ตอบแทน	เงิน	รางวัล	ประจำ	ปี	ของ	พนักงาน	จัดการ	ระดับ	
สูง	ก่อน	เสนอ	คณะ	กรรมการ	บริษัท

10)	พิจารณา	ทบทวน	ศึกษา	ติดตาม	ความ	เปลี่ยนแปลง		 และ	แนว	โน้ม	ใน	เรื่อง	ผล	ตอบแทน	ของ	คณะ	กรรมการ	บริษัท	 รวม	ทั้ง	 
ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง	อย่าง	สม่ำเสมอ	เพื่อ	นำ	เสนอ	คณะ	กรรมการ	บริษัท	อนุมัติ

11)	พิจารณา	การ	จ่าย	ค่า	ตอบแทน	ของ	คณะ	กรรมการ	บริษัท	 	และ	ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง	เปรียบ	เทียบ	กับ	บริษัท	จด	ทะเบียน	ชั้น	นำ	อื่นๆ	 
ที่	มี	การ	ประ	กอบ	ธุ	ริ	กิจ	อย่าง	เดียวกัน	เพื่อ	ให้	AMATA	รักษา	ความ	เป็น	ผู้นำ	ใน	ตลาด	ธุรกิจ	อุตสาห	กร	รม	นั้นๆ	และ	เพื่อ	เป็นการ	
สร้าง	แรง	จูงใจ	ใน	การ	บริหาร	งาน	ให้	เจริญ	ก้าวหน้า

12)	รายงาน	ความ	คืบ	หน้า	และ	ผล	การ	ปฏิบัติ	งาน	ต่อ	คณะ	กรรมการ	บริษัท	ทุก	ครั้ง		 หลัง	มี	การ	ประชุม	คณะ	กรรมการสรรหาฯ 
		อย่าง	สม่ำเสมอ

13)	ประเมิน	ผล	การ	ปฏิบัติ	หน้าที่	ของ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		 และ	รายงาน	ผล	การ	ประเมิน	ให้	คณะ	กรรมการ	 
บริษัท	ทราบ	

14)	พิจารณา	ทบทวน	และ	เสนอ	แนะ	หาก	มี	การ	เปลี่ยน	แป	ลง	ใดๆ	 	เกี่ยว	กับ	ข้อ	บังคับ	 (Charter)	 ของ	คณะ	กรรมการ	สรรหา 
	และกำหนด	ผล	ตอบแทน	ต่อ	คณะ	กรรมการ	บริษัท	เพื่อ	ขอ	อนุมัติ	ปรับปรุง	ให้	เหมาะ	สม	และ	มี	ความ	ทัน	สมัย	อยู่	เสมอ

15)	ปฏิบัติ	หน้าที่	ใน	เรื่อ	งอื่นๆ		ตาม	ที่	คณะ	กรรมการ	บริษัท	มอบ	หมาย

วาระ การ ดำรง ตำแหน่ง
	 คณะ	กรรมการ	สรรหา	ฯ	มี	วาระ	การ	ดำรง	ตำแหน่ง	3	ปี

การ ประชุม
	 คณะ	กรรมการ	สรรหาฯ		มี	การ	ประชุม	ปี	ละ	1	ครั้ง

คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ
คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	มีหน้า	ที่	และ	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

1)	 สอบ	ทาน	ให้	บริษัท	มี	รายงาน	ทางการ	เงิน	อย่าง	ถูก	ต้อง	และ	เพียง	พอ

2)	 สอบ	ทาน	ให้	บริษัท	มี	ระบบ	การ	ควบคุม	ภายใน	 (Internal	Control)	 และ	การ	ตรวจ	สอบ	ภายใน	 (Internal	Audit)	ที่	เหมาะ	สม	
และ	มี	ประสิทธิผล

3)	 สอบ	ทาน	ให	้บรษิทั	ปฏบิตั	ิตาม	กฎหมาย	วา่	ดว้ย	หลกั	ทรพัย	์และ	ตลาดหลกัทรพัย์	ขอ้	กำหนด	ของ	ตลาดหลกัทรพัย์	หรอื	กฎหมาย	
ที่	เกี่ยวข้อง	กับธุรกิจ	ของ	บริษัท

4)	 พิจารณา	คัด	เลือก	เสนอ	แต่ง	ตั้ง		และ	เสนอ	ค่า	ตอบแทน	ผู้	สอบ	บัญชี	ของ	บริษัท

5)	 พจิารณา	การ	เปดิ	เผย	ขอ้มูล	ของ	บรษิทั	ใน	กรณี	ที	่เกดิ	รายการ	ที	่เกีย่ว	โยง	กนั	หรอื	รายการ	ที	่อาจ	มี	ความ	ขดั	แยง้	ทาง	ผล	ประโยชน์	
ให้	มี	ความถูก	ต้อง	และ	ครบ	ถ้วน

6)	 จัด	ทำ	รายการ	กำกับ	ดูแล	กิจการ	ของ	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	 	โดย	เปิด	เผย	ไว้	ใน	รายงาน	ประจำ	ปี	ของ	บริษัท	 ซึ่ง	รายงาน 
	ดัง	กล่าว	ต้อง	ลง	นามโดย	ประธาน	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ

7)	 ปฏิบัติ	การ	อื่น	ใด	ตาม	ที่	คณะ	กรรมการ	ของ	บริษัท	มอบ	หมาย	ด้วย	ความ	เห็น	ชอบ	จาก	คณะ	กรรมการ

วาระ การ ดำรง ตำแหน่ง
	 คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	มี	วาระ	การ	ดำรง	ตำแหน่ง	3	ปี

การ ประชุม
	 คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	มี	การ	ประชุม	อย่าง	น้อย	4	ครั้ง	ต่อ	ปี
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คณะทำงาน
การ ประชุม ผู้ บริหาร ขอ งบ ริษัทฯ

	 ผู้	บริหาร	ขอ	งบ	ริษัทฯ	และ	บริษัท	ย่อย	กล่าว	คือ	บริษัท	อมตะ	ซิตี้	จำกัด	บริษัท	อมตะ	ฟา	ซิ	ลิ	ตี้	จำกัด	และ	บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	
จำกัด	ประชุม	ร่วม	กัน	2	ครั้ง	ต่อ	เดือน	ตลอด	ทั้ง	ปี	การ	ประชุม	ดัง	กล่าว	มี	วัตถุประสงค์	ใน	การ	หารือ	แก้ไข	ปัญหา	ต่างๆ		ที่	เกี่ยว	กับ	การ	ปฏิบัติ	งาน	
ใน	แตล่ะ	วนั	เพือ่	บรรล	ุเปา้	หมาย	และ	ให	้ได	้ผลลพัธ	์ตาม	ที	่ตอ้งการ	รวม	ทัง้	ปรบัปรงุ	หรอื	เพิม่	ประสทิธภิาพ	การ	ให	้บรกิาร	แก	่ลกูคา้	และ	เพิม่	ความ	
เข้าใจ	และ	ความ	สัมพันธ์	อัน	ดี	ระหว่าง	คน	ทำงาน

	 การ	ประชุม	ประกอบ	ไป	ด้วย	ผู้	บริหาร	ทุก	ท่าน	ดัง	นั้น	 การ	ประชุม	ดัง	กล่าว	สามารถ	ลด	ความ	เสี่ยง	ใน	การ	ปฏิบัติ	งาน		 และ	ป้องกัน	
ปัญหา	หรือ	สถานการณ	์ความ	รุนแรง	ที่	อาจ	จะ	เกดิ	ขึ้น	ได้	การ	ประชุม	ช่วย	ปรับปรุง	การ	สื่อสาร	ระหวา่ง	หนว่ย	งาน	รวม	ถงึ	สร้าง	ความ	เข้าใจ	อัน	ดี 
การ	ประชุม	ยัง	เอื้อ	ใน	การ	เป็น	เวที	ทาง	ความ	คิด	หรือ	ข้อ	เสนอ	แนะ	ต่างๆ		เพื่อ	การ	ปรับปรุง	ธุรกิจ	ขอ	งบ	ริษัทฯ		ใน	ทุก	ส่วน	งาน

ประธาน	คณะ	กรรมการ	ทำ	หน้าที่	เป็น	ประธาน	ใน	การ	ประชุม
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ค่าตอบแทน
ค่า ตอบแทน ของ กรรมการ บริษัท
	 บริษัท	มีน	โย	บาย	กำหนด	ให้	ที่	ประชุม	ผู้	ถือ	หุ้น	เป็น	ผู้	อนุมัติ	ค่า	ตอบแทน	ของ	กรรมการ	ข้อมูล	ดัง	กล่าว	จะ	ถูก	เปิด	เผย	ใน	แบบ	56-1	
และ	รายงาน	ประจำ	ปี	:	

	 คณะ	กรรมการ	ได้	รับ	ผล	ตอบแทน	ใน	รูป	เบี้ย	ประชุม	และ	เบี้ย	กรรมการ	ใน	ปี	2550	จำนวน	3,863,167.33	บาท	สำหรับ	กรรมการ	
จำนวน	15	ท่าน	แต่		ณ	31	ธันวาคม	2550	มี	กรรมการ	10	ท่าน		ซึ่ง	ค่า	ตอบแทน	ที่แต่ละ	ท่าน	ได้	รับ	มี	ราย	ละเอียด	ตาม	ตาราง	หน้า	35

ค่า ตอบแทน สำหรับ กรรมการ บริหาร
	 ใน	ปี	2550	กรรมการ	บริหาร	ไม่	ได้	รับ	ค่า	ตอบแทน	สำหรับ	การ	ดำรง	ตำ	แหน่งกรรมการ	บริหาร

ค่า ตอบแทน ของ ผู้ บริหาร
	 คณะ	กรรมการ	บริษัท	ได้	กำหนด	นโยบาย		 และ	แนวทาง	สำหรับ	ค่า	ตอบแทน	ของ	ผู้	บริหาร	 โดย	สัมพันธ์	กับ	ผล	กร	ดำเนิน	งาน	ของ	 
บริษัท	และ	ผล	งาน	ของ	ผู้	บริหาร	แต่ละ	ท่าน

	 ใน	ปี	2550	บริษัท	ได้	จ่าย	ค่า	ตอบแทน	ที่	เป็น	ตัว	เงินได้แก่	เงิน	เดือน	และ	โบนัส	ให้	ผู้	บริหาร	จำนวน		25,833,351.33	บาท	และ	จ่าย	
ค่า	ตอบ	แทน	อื่นๆ		ได้แก่	เงิน	สบ	ทบ	กองทุน	สำรอง	เลี้ยง	ชีพ	จำนวน	1,250,985.12	บาท

ค่า ตอบแทน ของ ผู้ สอบ บัญชี

1. ค่า ตอบแทน จาก การ สอบ บัญชี (audit fee) 
บริษัท	และ	บริษัท	ย่อย	จ่ายค่า	ตอบแทน	การ	สอบ	บัญชี	ให้	แก่

		 -	 ผู้	สอบ	บัญชี	ของ	บริษัท	ใน	รอบ	ปี	บัญชี	ที่	ผ่าน	มา	มี	จำนวน	เงิน	รวม	3,135,000	บาท

		 -	 สำนักงาน	สอบ	บัญชี	ที่	ผู้	สอบ	บัญชี	สังกัด	 บุคคล	หรือ	กิจการที่	เกี่ยวข้อง	กับ	ผู้	สอบ	บัญชี		 และ	สำนักงาน	สอบ	บัญชี	ที่	 
	 ผู้	สอบ	บัญชีสังกัด	ใน	รอบ	ปี	บัญชี	ที่	ผ่าน	มา	มี	จำนวน	เงิน	รวม	-0-	บาท

2. ค่า บริการ อื่น (non-audit fee)
บริษัท	และ	บริษัท	ย่อย	จ่าย	ค่า	ตอบแทน	ของ	งาน	บริการ	อื่น	ให้	แก่

		 -	 ผู	้สอบ	บญัช	ีของ	บรษิทั	ใน	รอบ	ป	ีบญัชี	ที	่ผา่น	มา	ม	ีจำนวน	เงนิ	รวม	-0-	บาท	และ	จะ	ตอ้ง	จา่ย	ใน	อนาคต	อนั	เกดิ	จาก	การ	ตกลง 
	 	ที่	ยัง	ให้	บริการ	ไม่	แล้ว	เสร็จ	ใน	รอบ	ปี	บัญชี	ที่	ผ่าน	มา	มี	จำนวน	เงิน	รวม	-0-บาท

		 -	 สำนักงาน	สอบ	บัญชี	ที่	ผู้	สอบ	บัญชี	สังกัด	บุคคล	หรือ	กิจการ	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	ผู้	สอบ	บัญชี		 และ	สำนักงาน	สอบ	บัญชี	ดัง	กล่าว	 
	 ใน	รอบ	ปีบัญชี	ที่	ผ่าน	มา	มี	จำนวน	เงิน	รวม	 -0-	 บาท	และ	จะต้อง	จ่าย	ใน	อนาคต	อัน	เกิด	จาก	การ	ตกลง	ที่	ยังให้	บริการ	ไม่	 
	 แล้ว	เสร็จ	ใน	รอบ	ปี	บัญชี	ที่	ผ่าน	มา	มี	จำนวน	เงิน	รวม	-0-	บาท
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โครงสร้างรายได้
และระบบจัดการข้อมูลภายใน

โครงสร้างรายได้

	 ดู	หมายเหตุ	ประกอบ	งบ	การ	เงิน	ของ	บริษัท	 อมตะ	คอร์	ปอเร	ชัน	 จำกัด	 (มหาชน)	 และ	บริษัท	ย่อย	 ข้อ	 23	 หน้า	 74	 ซึ่ง	เสนอ	
ข้อมูล	ทางการ	เงิน	จำแนก	ตาม	ส่วน	งาน	ไว้	แล้ว	 จะ	เห็น	ว่า	ราย	ได้	จาก	การ	ขาย,	ค่า	สาธารณูปโภค	และ	ค่า	เช่า	 ซึ่ง	เป็น	ราย	ได้	ของ	บริษัท	และ	 
บรษิทั	ยอ่ย	ใน	ป	ี2550	จำนวน	4,311	ลา้น	บาท	นัน้	ราย	ได	้สว่น	ใหญ	่เกดิ	จาก	สว่น	งาน	ประกอบ	กจิการ	พฒันา	อสงัหารมิทรพัย์	จำนวน	79.43%	 
ของราย	ได้	หลัก	มี	ราย	ได้	จาก	ส่วน	งาน	สาธารณูปโภค	เพียง	15.54%	ของ	ราย	ได้	หลัก	และ	มี	ราย	ได้	จาก	การ	เช่า	5.03%	ของ	ราย	ได้	หลัก

ระบบ การ จัดการ ข้อมูล ภายใน
	 บริษัทฯ	 ได้	กำหนด	มาตรการ	ป้องกัน	การ	ใช้	ข้อมูล	ภายใน	โดย	มิ	ชอบ	 (Insider	 Trading)	 ของ	บุคคล	ที่	เกี่ยวข้อง	ซึ่ง	หมาย	ถึง 
คณะ	กรรมการ	ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง	ขอ	งบ	ริษัทฯ	และ	พนักงาน	ใน	หน่วย	งาน	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	ข้อมูล	(รวม	ทั้ง	คู่	สมรส	และ	บุตร	ที่	ยัง	ไม่	บรรลุ	นิติภาวะ	
ของ	บุคคล	ดัง	กล่าว)	ดังนี้

	 ห้าม	บุคคล	ที่	เกี่ยวข้อง	ทำการ	ซื้อ	ขาย	หลัก	ทรัพย์	ของ	บริษัท	ภายใน	 2	 สัปดาห์		 ก่อน	มี	การ	เปิด	เผย	งบ	การ	เงิน	ราย	ไตรมาส		 และ	 
งบ	การ	เงิน	ประจำ	ปี	และ	ภายใน	24	ชั่วโมง	หลัง	การ	เปิด	เผย	งบ	การ	เงิน	ดัง	กล่าว	(Blackout	Period)	

	 ใน	กรณี	ที่	ทราบ	ข้อ	มูล	ใดๆ	ที่	ยัง	ไม่	เปิด	เผย	 	ซึ่ง	อาจ	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ราคา	หลัก	ทรัพย์	ของ	บริษัท	ต้อง	ไม่	ทำการ	ซื้อ	ขาย	หลัก	ทรัพย์	 
ของ	บริษัท	จนกว่า	จะ	พ้น	ระยะ	เวลา	 24	 ชั่วโมง	นับ	แต่	ได้	มี	การ	เปิด	เผย	ข้อมูล	นั้น	สู่	สาธารณะ	ทั้งหมด	แล้ว	 รวม	ทั้ง	ห้าม	มิ	ให้	ผู้	บริหาร	หรือ 
	หนว่ย	งาน	ที	่ได	้รบั	ทราบ	ขอ้มลู	ภายใน	เปดิ	เผย	ขอ้มลู	ภายใน	แก	่บคุคล	ภายนอก	หรอื	บคุคล	ที	่ไมม่	ีหนา้ที	่เกีย่วขอ้ง	ทัง้นี	้เพือ่	เปน็การ	ปอ้งกนั	ไม	่ให	้ 
นำ	ข้อมูล	ภายใน	ไป	ใช้	ใน	ทาง	มิ	ชอบ

	 ใน	กรณี	ที่	กรรมการ	บริษัท	และ	ผู้	บริหาร	 ซึ่ง	หมาย	รวม	ถึง	คู่	สมรส	และ	บุตร	ที่	ยัง	ไม่	บรรลุ	นิติภาวะ	 เมื่อ	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	จำนวน	
หุ้น	ที่	ถือ	อยู่	 จะ	ต้อง	แจ้ง	รายงาน	การ	เปลี่ยนแปลง	การ	ถือ	หลัก	ทรัพย์	ต่อ	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	กำกับ	หลัก	ทรัพย์		 และ	ตลาดหลักทรัพย์ 
ตาม	มาตรา	 59	 แห่ง	 พระ	ราช	บัญญัติ	หลัก	ทรัพย์	และ	ตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2533	 ภายใน	 3	 วัน	ทำการ	นับ	จาก	วัน	ที่	ซื้อ	 ขาย	 โอน 
หรือ	รับ	โอน
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Employment Opportunity
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การวิเคราะห์การบริหารจัดการ
	 อมตะ	ได้	วางแผน	 5	ปี		 สำหรับ	การ	เจริญ	เติบโต	 โดย	ตั้ง	เป้า	หมาย	ไว้	ว่า	ราย	ได้	รวม	ต้อง	โต	ไม่	น้อย	กว่า	 15%ต่อ	ปี	 และ	จะ	สร้าง	 
สมดุล	ระหว่าง	ราย	ได้	จาก	การ	ขาย	ที่ดิน	และ	ราย	ได้ที่	เกิด	ประจำ	ใน	อัตราส่วน	อย่าง	ละ	50%	ภายใน	ปี	2553

	 หาก	ไม่มี	เหตุการณ์	รุนแรง	ทาง	เศรษฐกิจ	และ	ภัย	ธรรมชาติ	 เรา	เชื่อ	ว่า	ทั้ง	ประเทศไทย	และ	เวียดนาม	ยัง	คง	เป็น	ประเทศ	ที่	น่า	สนใจ 
	ที่	จะ	เข้าไป	ลงทุน	สำหรับ	ภูมิภาค	เอเชีย	ตะวัน	ออ	กเฉียง	ใต้	 อมตะ	มี	นิคม	อุตสาหกรรม	อยู่	ใน	 2	ประเทศ	นี้	และ	อยู่	ใน	ทำเล	ที่	ดี	เป็น	ที่	ต้องการ 
	ของ	นัก	ลงทุน	ต่าง	ชาติ

	 ใน	ประเทศไทย	 อมตะ	จะ	ได้	รับ	ประโยชน์	จาก	การ	เปิด	ใช้	สนาม	บิน	สุวรรณภูมิ	 และ	การ	ขยาย	ท่าเรือ	แหลม	ฉบัง	ซึ่ง	เป็น	ท่าเรือ	 
ที่	มี	ความ	สำคัญ

	 ใน	เวยีดนาม	น	ิคมฯ		อมตะ	ซติี	้(เบยีน	หวั)	ตัง้	อยู	่ที	่จงัหวดั	ดอง	ไน	ไม	่ไกล	เมอืง	โฮ	จ	ิมนิห	์เศรษฐกจิ	ใน	ประเทศ	เวยีดนาม	ที	่เจรญิ	รุง่เรอืง	
เนื่องจาก	มี	การ	ลงทุน	จาก	ต่าง	ชาติ	มากมาย	ที่	จังหวัด	ดอง	ไน	นอกจาก	นี้	ท่า	อากาศยาน	แห่ง	ใหม่	ของ	เวียดนาม	จะ	ย้าย	มา	อยู่	ที่	จังหวัด	ดอง	ไน	
เช่น	กัน	คาด	ว่า	จะ	เริ่ม	การ	ก่อสร้าง	ใน	ปี	2551-2552

		 ใน	ปี	2550	อมตะ		มี	แผน	งาน	ดังนี้	 	 	1)	ขยาย	พื้นที่	นิคม	อุตสาหกรรม	ที่	มี	อยู่	แล้ว,		 	2)	เพิ่ม	ประสิทธิภาพ	การ	ทำงาน	และ	ผล	งาน, 
3)	หา	โอกาส	ทาง	ธุรกิจ	ใหม่ๆ		ที่	ก่อ	ให้	เกิด	ราย	ได้	ประจำ

	 นิคม	อุตสาหกรรม	ของ	อมตะ		 ตั้ง	อยู่	บน	ทำเล	ทอง	ที่	อำนวย	ประโยชน์	ให้	กับ	การ	ลงทุน	จาก	ต่าง	ชาติ	ทั้ง	ใน	ประเทศไทย	 	และ 
	เวียดนาม	 เรา	เน้น	ขยาย	พื้นที่	นิคม	อุตสาหกรรม	เดิม	 	 เรา	เชื่อ	มั่น	ใน	ความ	เหมาะ	สม	ของ	ทำเล	ที่	ตั้ง	สาธารณูปโภค	ที่	สามารถ	สร้าง	ความ	ไว้ใจ	
ให้	แก่	ลูกค้า	ซึ่ง	จะ	เพิ่มพูน	กำไร	ให้	บริษัท

	 ใน	ส่วน	ของ	การ	ตลาด	อมตะ	มี	แผนการ	ขาย	และ	การ	ตลาด		 โดย	มุ่ง	เจาะ	ตลาด	ญี่ปุ่น		 โดย	ชักนำ	ผู้	ผลิต	สินค้า	ให้	กับ	ลูกค้า	ที่	อยู่	ใน 
	นิ	คมฯ		 ของ	อมตะ	มา	อยู่	ร่วม	กัน	 นอกจาก	นี้	อมตะ	ได้	หา	ที่	ปรึกษา	ใน	ตลาด	สหรัฐอเมริกา	เพื่อ	ช่วย	หา	ลูกค้า	ทั้ง	ขนาด	กลาง		 และ	เล็ก	 
มา	ลงทุน	ทั้ง	ใน	ประเทศไทย		และ	เวียดนาม

	 ฝ่าย	พัฒนา	ธุรกิจ	มอง	หา	ธุรกิจ	การ	ให้	บริการ	แก่	ลูกค้า	ทั้ง	ใน	ประเทศไทย		 และ	เวียดนาม	 เพื่อ	สร้าง	ธุรกิจ	ใหม่	ที่	ก่อ	ให้	เกิด	ราย	ได้	 
ประจำ	ซึ่ง	เรา	ตั้ง	เป้า	หมาย	ไว้	ว่า	ราย	ได้	ประเภท	ดัง	กล่าว	จะ	มี	สัดส่วน	50%	ของ	ราย	ได้	รวม	

	 เพือ่	ความ	มัน่ใจ	วา่	เรา	จะ	สามารถ	ทำ	ตาม	วตัถปุระสงค	์ได	้ฝา่ย	ทรพัยากร	บคุคล		ได	้วางแผน	พฒันา	บคุลากร	ไว	้รองรบั	การ	เจรญิ	เตบิโต	
ขอ	งบ	ริษัทฯ		โดย	วางแผน	ฝึก	อบรม	ให้	กับ	พนักงาน	และ	ผู้	บริหาร
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2550

	 งบ	การ	เงิน	ของ	บริษัท	 อมตะ	 คอร์	ปอเร	ชัน	 จำกัด	 (มหาชน)	 และ	บริษัท	ย่อย	 ที่	นำ	มา	จัด	ทำ	งบ	การ	เงิน	รวม	ได้	ปฏิบัติ	ตาม	 
หลัก	การ	บัญชี	ที่	รับรอง	ทั่วไป	 และ	ใช้	นโยบาย	บัญชี	ที่	เหมาะ	สม	และ	ถือ	ปฏิบัติ	โดย	สม่ำเสมอ	ตลอด	จน	มี	การ	พิจารณา	ถึง	ความ	สม	เหตุ	 
สม	ผล	และ	จัด	ทำ	งบ	การ	เงิน	อย่าง	รอบคอบ	เพื่อ	เป็น	ประโยชน์	ต่อ	ผู้	ถือ	หุ้น	และ	ผู้	ลงทุน	ทั่วไป	ที่	จะ	ได้	รับ	ทราบ	ข้อมูล	ที่	แสดง	ฐานะ	การ	เงิน	และ 
	ผล	การ	ดำเนิน	งาน	ที่	ครบ	ถ้วน	เป็น	จริง		และ	สม	เหตุผล

	 ดัง	นั้น	 เพื่อ	ให้	เกิด	ความ	เชื่อ	มั่น	ของ	ผู้	มี	ส่วน	ได้	ส่วน	เสีย	ต่อ	รายงาน	งบ	การ	เงิน	ที่	บริษัทฯ	 	จัด	ทำ	ขึ้น	ว่า	เป็น	ไป	ตาม	วัตถุประสงค์	 
ข้าง	ต้น	คณะ	กรรม	กา	รบ	ริษัทฯ	ได้	แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	ที่	มี	คุณสมบัติ	ครบ	ถ้วน	ตาม	ข้อ	กำหนด	ของ	ตลาดหลักทรัพย์	 ให้	เข้า	มา	 
ทำ	หน้าที่	สอบ	ทาน	ให้	บริษัทฯ		 มี	การ	รายงาน	ทางการ	เงิน	อย่าง	ถูก	ต้อง	เพียง	พอ	 รวม	ทั้ง	มี	การ	เปิด	เผย	รายการ	ที่	เกี่ยว	โยง	กัน	หรือ	ที่	อาจ	มี	 
ความ	ขัด	แย้ง	ทาง	ผล	ประโยชน์	อย่าง	ถูก	ต้อง	และ	ครบ	ถ้วน	 สอบ	ทาน	ให้	บริษัทฯ	 	มี	ระบบ	การ	ควบคุม	ภายใน	และ	การ	ตรวจ	สอบ	ภายใน	ที่	 
เหมาะ	สม	และ	มี	ประสิทธิผล	 สอบ	ทาน	การ	ปฏิบัติ	ตาม	ข้อ	กำหนด	ตลาดหลักทรัพย์	 ข้อ	ผูกพัน	ที่	มี	ไว้	กับ	บุคคล	ภายนอก		 และ	กฎหมาย	ที่	 
เกี่ยวข้อง	รวม	ทั้ง	พิจารณา	คัด	เลือก	เสนอ	แต่ง	ตั้ง	และ	เสนอ	ค่า	ตอบแทน	ผู้	สอบ	บัญชี

	 จาก	โครงสร้าง	การ	บริหาร	และ	ระบบ	การ	ควบคุม	ภายใน	ดัง	กล่าว	 และ	ผล	การ	ตรวจ	สอบ	ของ	ผู้	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต	 ทำให้	 
คณะ	กรรมการ	ของ	บริษัท	เชื่อ	ได้	ว่า	งบ	การ	เงิน	ของ	บริษัท	อมตะ	คอร์	ปอเร	ชัน	จำกัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	ย่อย	ณ	วัน	ที่	31	ธันวาคม	2550 
ได้	แสดง	ฐานะ	การ	เงิน	ผล	การ	ดำเนิน	งาน	และ	กระแส	เงินสด	โดย	ถูก	ต้อง	ตาม	ที่	ควร	ใน	สาระ	สำคัญ	ตาม	หลัก	การ	บัญชี	ที่	รับรอง	ทั่วไป

	 (พล	ต.อ.	ชวลิต	ยอด	มณี)	 (นาย	วิบูลย์	กรม	ดิษฐ์)

	 ประธาน	กรรมการ	 ประธาน	เจ้า	หน้าที่	ปฏิบัติ	การ
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่าน ผู้ ถือ หุ้น บริษัท อมตะ คอร์ ปอเร ชัน จำกัด (มหาชน)

	 คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	ได้	รับ	การ	แต่ง	ตั้ง	จาก	คณะ	กรรมการ	บริษัท	ประกอบ	ด้วย	นาย	อนุชา	สิหนา	ทก	ถา	กุล	ประธาน	กรรมการ	
ตรวจ	สอบ	นาย	นพ	พันธ์	เมือง	โคตร	และ	รศ.	ดร.สม	เจ	ตน์	ทิณ	พงษ์	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	ซึ่ง	ทั้ง	3	ท่าน	ไม่มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	บริหาร	งาน	และ	
ไม่	ได้	เป็น	ลูกจ้าง	ขอ	งบ	ริษัทฯ	และ	ประธาน	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	เป็น	ผู้	มี	ความ	รู้		และ	ประสบการณ์	ด้าน	การ	บัญชี

	 การ	ปฏิบัติ	หน้าที่	ของ	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	มี	วัตถุประสงค์	เพื่อ	ให้	บริษัทฯ	มี	การ	กำกับ	ดูแล	กิจการ	ที่	ดี	 เป็นการ	เสริม	สร้าง	
ประสิทธิภาพ	ใน	การ	ดำเนิน	การ	และ	เพิ่ม	มูลค่า	ให้	กับ	บริษัทฯ	 ซึ่ง	ปัจจัย	สำคัญ	ที่	สนับสนุน	ให้	บรรลุ	วัตถุประสงค์	ดัง	กล่าว	ได้	 ก็	คือ	 การ	ที่	 
คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	สามารถ	ขอ	ข้อมูล	ได้	โดย	ไม่มี	ข้อ	จำกัด	 และ	สามารถปรึกษา	หารือ	เป็นการ	เฉพาะ	กับ	ผู้	บริหาร	และ	ผู้	สอบ	บัญชี	 
ได้	อย่าง	เต็ม	ที่

	 ใน	ปี	 2550	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	ได้	ปฏิบัติ	หน้าที่	กำกับ	ดูแล	กิจการ	ตาม	ขอบเขต	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	 	ที่	ได้	ระบุ	ไว้	ใน	ข้อ	บังคับ	 
เกี่ยว	กับ	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	ให้	สอดคล้อง	กับ	ข้อ	กำหนด	ของ	ตลาดหลักทรัพย์	แห่ง	ประเทศไทย	ซึ่ง	สรุป	ได้	ดังนี้

1.	 สอบ	ทาน	และ	ให้	ความ	เห็น	ชอบ	งบ	การ	เงิน	ราย	ไตรมาส	และ	ประจำ	ปี	ว่า	 	ได้	มี	การ	ปฏิบัติ	ตาม	หลัก	การ		บัญชี	ที่	รับรอง	ทั่วไป 
มี	การ	เปิด	เผย	ข้อมูล	ที่	สำคัญ	รายการ	ที่	เกี่ยวข้อง	กัน		 และ	รายการ	ที่อาจ	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	ขัด	แย้ง	ทาง	ผล	ประโยชน์	อย่าง 
	เพียง	พอ	ก่อน	เสนอ	คณะ	กรรมการ	บริษัท	เพื่อ	พิจารณา	อนุมัติ	

2.	 สอบ	ทาน	ฝ่าย	จัดการ	ให้	มี	การ	ควบคุม	ดูแล	หน่วย	งาน	ภายใน	ต่างๆ	 ให้	ปฏิบัติ	ตาม	กฎหมาย	ว่า	ด้วย	หลัก	ทรัพย์	 
และ	ตลาดหลักทรัพย	์ ข้อ	กำหนด	ของ	ตลาดหลักทรัพย	์แห่ง	ประเทศไทย		และ	กฎหมาย	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	ธุรกิจ	ของ	บริษัท	อย่าง	
สม่ำเสมอ	พร้อมกับให้	พนักงาน	ทุก	ระดับ	ตระหนัก	ถึง	ความ	สำคัญ	ของ	เรื่อง	นี้

3.	 สอบ	ทาน	การ	เปิด	เผย	ข้อมูล	รายการ	ที่	เกี่ยว	โยง		และ	รายการ	ที่	อาจ	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	ขัด	แย้ง	ทาง	ผล	ประโยชน์

4.	 สนับสนุน	และ	ส่ง	เสริม	ให้	บริษัทมี	กระบวนการ	กำกับ	ดูแล	กิจการ		 และ	กระบวนการ	บริหาร	ความ	เสี่ยง	อย่าง	เป็น	ระบบ	และ	 
ชัดเจน	ยิ่ง	ขึ้น

5.	 พิจารณา	เปรียบ	เทียบ	ข้อ	เสนอ	งาน	บริการ	สอบ	บัญชี	และ	ค่า	ตอบแทน	จาก	บริษัท	สอบ	บัญชี	 เพื่อ	นำ	เสนอ	อนุมัติ	ต่อ	ที่	ประชุม	
สามัญ	ผู้	ถือ	หุ้น	

	 คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	มี	ความ	เห็น	ว่า	บริษัทฯ	มี	กระบวนการ	จัด	ทำ	และ	เปิด	เผย	ข้อมูล	ใน	รายงาน	ทางการ	เงิน	ที่	เหมาะ	สม	และ 
	เชื่อ	ถือ	ได้	รวม	ทั้ง	มี	ระบบ	ควบคุม	ภายใน	ที่	เพียง	พอ

           
	 (นาย	อนุชา	สิหนา	ทก	ถา	กุล)
	 ประธาน	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ
	 22	กุมภาพันธ์	2551
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2550	 และ	 2549	 งบกำไรขาดทุนรวม	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	 อมตะ	คอร์ปอเรชัน	 จำกัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อยและ 

ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	 อมตะ	 คอร์ปอเรชัน	 จำกัด	 (มหาชน)	 ด้วยเช่นกัน	 ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อ 

ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้	 ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการ 

ตรวจสอบของข้าพเจ้างบการเงินรวมตามที่กล่าวข้างต้นรวมงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น 

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	ของบริษัทย่อยดังกล่าวแสดงยอดสินทรัพย์รวมจำนวน	1,118	ล้านบาท	(2549	:	1,144	ล้านบาท)	

รายได้รวมจำนวน	498	ล้านบาท	 (2549:	 670	ล้านบาท)	และกำไรสุทธิรวมจำนวน	207	ล้านบาท	 (2549:	 245	ล้านบาท)	 โดยบริษัทฯ	มีส่วนแบ่ง 

ผลกำไรในบริษัทย่อยดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจำนวน	126	ล้านบาท	(2549:	149	ล้านบาท)	ข้าพเจ้าได้รับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

อื่นนั้นแล้วและการรายงานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม	 ได้ถือตามรายงานการตรวจสอบ 

ของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น	

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน 

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า	 งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธี 

การทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	 การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ 

กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ	ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น	 ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ 

การแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม	ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น 

ของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและจากรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น	 งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	 

ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2550	และ	 2549	ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	 อมตะ	คอร์ปอเรชัน	

จำกัด	 (มหาชน)	และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำกัด	 (มหาชน)	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญช ี

ที่รับรองทั่วไป	

	 โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น	 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินข้อ	 4	 เมื่อวันที่	 1	 มกราคม	 2550	บริษัทฯ	 ได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบ 

การเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน	 โดยบริษัทฯ	 ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2549	 และ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว	

 

 

	 	 ณรงค์	พันตาวงษ์

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3315

บริษัท	สำนักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำกัด

กรุงเทพฯ:	22	กุมภาพันธ์	2551
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

  	 สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  476,741,287  582,211,542  1,313,949  46,714,589 

     ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 6  71,483,766  95,818,152  -  - 

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7  -  -  1,024,417  1,240,358 

 มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 8  818,299,576  536,015,706  497,888,026  295,622,430 

 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 9 3,324,997,051 3,602,740,135 1,861,333,184 1,984,839,316 

 เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน  197,591,325  158,063,875  172,091,325  158,063,875 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  54,987,171  59,660,032  18,090,460  17,686,692 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,944,100,176 5,034,509,442 2,551,741,361 2,504,167,260 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -  -  820,897,293  796,397,293 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11  35,106,801  32,752,334  31,923,541  26,660,383 

  เงินลงทุนในบริษัทอื่น 12  257,728,177  255,497,483  242,774,034  242,774,034 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 2,007,046,686 1,799,334,270  718,929,880  735,842,871 

  ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต 2,444,320,736 2,029,380,295 2,444,320,736 2,029,380,295 

 สิทธิในการใช้ที่ดิน 14  17,268,799  35,515,984  -  - 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  49,254,103  43,379,334  19,408,176  19,077,391 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,810,725,302 4,195,859,700 4,278,253,660 3,850,132,267 

รวมสินทรัพย์ 9,754,825,478 9,230,369,142 6,829,995,021 6,354,299,527 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล 
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

   หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

      จากสถาบันการเงิน 15  396,898,021  280,044,414  312,568,109  266,408,186 

      เจ้าหนี้การค้า  284,476,734  232,314,535  46,984,077  75,841,298 

      เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7  -  -  2,237,641  1,950,942 

      ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 8  65,781,453  50,714,226  42,807,190  51,751,233 

      ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ

         ภายในหนึ่งปี 16  968,165,333  860,604,111  781,333,333  655,361,111 

      เงินมัดจำรับจากตัวแทนขายที่ดิน 17  -  88,212,780  -  - 

      เงินมัดจำรับจากลูกค้า  111,064,295  86,750,644  11,600,000  - 

      ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  205,223,126  122,863,848  108,400,660  68,400,503 

      ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  197,842,333  155,346,839  90,623,967  45,090,296 

      เงินประกันผลงาน  24,813,706  19,936,758  10,125,077  10,531,966 

      หนี้สินหมุนเวียนอื่น  234,095,342  208,534,397  67,979,571  32,514,144 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,488,360,343 2,105,322,552 1,474,659,625 1,207,849,679 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

  เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ

   ภายในหนึ่งปี 16 2,215,734,417 2,728,465,333 1,879,416,667 2,319,083,333 

 รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า  1,913,500  4,054,167  1,913,500  4,054,167 

      รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า - กิจการที่  

  เกี่ยวข้องกัน 7  42,050,000  43,650,000  42,050,000  43,650,000 

      เจ้าหนี้เช่าซื้อ  7,421,753  5,001,468  7,421,753  5,001,468 

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  52,094,489  36,995,007  8,818,580  7,748,086 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,319,214,159 2,818,165,975 1,939,620,500 2,379,537,054 

รวมหนี้สิน 4,807,574,502 4,923,488,527 3,414,280,125 3,587,386,733 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550

51

สารบัญ

(หน่วย : บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

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 

        ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

           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 

     ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  62,361,693  92,870,379  -  - 

     กำไรสะสม

        จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 18  106,700,000  106,700,000  106,700,000  106,700,000 

        ยังไม่ได้จัดสรร  2,911,787,783  2,283,538,521  2,068,414,896  1,419,612,794 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  4,321,449,476  3,723,708,900  3,415,714,896  2,766,912,794 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย  625,801,500  583,171,715  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  4,947,250,976  4,306,880,615  3,415,714,896  2,766,912,794 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  9,754,825,478  9,230,369,142  6,829,995,021  6,354,299,527 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบดุล (ต่อ)
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สารบัญ

(หน่วย : บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 3,424,799,048 2,557,562,371 2,589,977,496 1,792,708,272 

 รายได้ค่าสาธารณูปโภค  669,570,701  602,818,980  64,181,147  54,987,432 

 รายได้จากการให้เช่า  216,568,762  185,424,314  24,618,861  20,725,728 

 รายได้อื่น  87,691,317  76,091,332  226,979,684  158,564,799 

รวมรายได้ 4,398,629,828 3,421,896,997 2,905,757,188 2,026,986,231 

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,516,569,322 1,001,404,273 1,083,681,075 713,772,804 

 ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค  550,424,348  447,238,768  42,557,994  33,425,941 

 ต้นทุนจากการให้เช่า  127,648,915  94,748,840  31,006,654  15,113,680 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  611,099,252  566,584,184  377,964,359  419,313,401 

  สำรองเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน 

  ในบริษัทร่วม  -  -  -  1,178,528 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  2,908,691  883,477  -  - 

รวมค่าใช้จ่าย 2,808,650,528 2,110,859,542 1,535,210,082 1,182,804,354 

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,589,979,300 1,311,037,455 1,370,547,106  844,181,877 

ดอกเบี้ยจ่าย  (226,664,601)  (201,895,980)  (187,178,135)  (160,950,129)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 20  (184,438,132)  (210,323,329)  (107,771,519)  (83,317,484)

กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,178,876,567 898,818,146 1,075,597,452 599,914,264 

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย (123,831,955) (117,948,018)  -  - 

กำไรสุทธิสำหรับปี 1,055,044,612 780,870,128 1,075,597,452  599,914,264 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 22

 กำไรสุทธิ 0.99 0.73  1.01 0.56 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบกำไรขาดทุน



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550

53

สารบัญ

(หน่วย : บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	

  กำไรสุทธิ  1,055,044,612  780,870,128  1,075,597,452  599,914,264 

  รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดำเนินงาน 

            ค่าเสื่อมราคา  145,800,338  117,007,231  37,748,367  32,222,053 

             ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี  21,575,007  29,168,343  15,511,434  17,249,621 

             ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  424,356  1,374,126  -  - 

             รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี  (3,740,667)  (7,987,610)  (3,740,667)  (4,520,943)

             สำรองเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -  -  -  1,178,528 

           ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย  2,908,691  883,477  -  - 

             โอนส่วนของโรงงานไปเป็นต้นทุนโรงงานเพื่อขาย  56,050,895  -  -  - 

             กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (1,862,253)  (1,377,731)  (1,454,660)  (615,554)

             ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุน  -  -  -  2,526,727 

             กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  -  (6,352,738)  -  - 

             รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทอื่น  (14,000,000)  (17,723,743)  (205,551,334)  (144,292,838)

     กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย  123,831,955  117,948,018  -  - 

      กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

         และหนี้สินดำเนินงาน  1,386,032,934  1,013,809,501  918,110,592  503,661,858 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบกระแสเงินสด
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สารบัญ

(หน่วย : บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

  ลูกหนี้การค้า  24,006,190  (35,059,461)  -  - 

    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  215,941  (240,358)

       มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ  (282,283,870)  56,144,648  (202,265,596)  (42,807,672)

   ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  486,833,733  (289,476,613)  401,478,041  (483,192,464)

      เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน  (39,527,450)  19,834,593  (14,027,450)  896,760 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (16,902,145)  (39,652,439)  (15,915,202)  (20,770,337)

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  12,276,255  (1,016,334)  (330,785)  (356,967)

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

     เจ้าหนี้การค้า  22,136,179  189,319,560  (28,857,221)  61,046,375 

   เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  286,699  693,440 

    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้  15,067,227  (283,195,330)  (8,944,043)  (272,216,195)

     เงินมัดจำรับจากตัวแทนขายที่ดิน  (88,212,780)  94,565,518  -  - 

    เงินมัดจำรับจากลูกค้า  24,313,651  (118,087,355)  11,600,000  (54,604,212)

    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  82,359,278  (2,177,345)  40,000,157  23,066,164 

     ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  42,495,494  (24,479,162)  45,533,671  (28,306,545)

    เงินประกันผลงาน  4,876,948  (20,475,526)  (406,889)  (10,892,023)

       หนี้สินหมุนเวียนอื่น  25,560,945  72,586,917  35,465,427  (7,084,173)

    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  17,519,766  20,628,262  3,490,779  (1,461,247)

   เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน  1,716,552,355  653,269,434  1,185,434,121  (332,567,596)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550

55

สารบัญ

(หน่วย : บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

      เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  -  (24,500,000)  (37,240,000)

      เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น  (5,263,158)  -  (5,263,158)  - 

  รับคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อยที่กำลังเลิกกิจการ  -  -  -  9,333,167 

 เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทอื่น  14,000,000  17,723,743  205,551,334  144,292,838 

  ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (413,284,960)  (531,357,092)  (22,848,005)  (38,257,551)

  เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  7,643,520  14,081,820  3,467,289  764,665 

  ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต  (622,745,665)  (917,660,965)  (692,912,350)  (713,665,518)

  เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย  (85,950,284)  (81,214,225)  -  - 

       เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (1,105,600,547)  (1,498,426,719)  (536,504,890)  (634,772,399)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

       จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  116,853,608  (59,265,719)  46,159,923  (37,504,764)

   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  794,640,000  2,110,000,000  675,000,000  1,650,000,000 

      ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (1,199,809,694)  (649,773,556)  (988,694,444)  (275,555,556)

      เงินสดรับจากการเพิ่มทุน  25,500,000  26,760,000  -  - 

      จ่ายเงินปันผล  (426,795,350)  (633,198,455)  (426,795,350)  (633,198,455)

       เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (689,611,436)  794,522,270  (694,329,871)  703,741,225 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 	(26,810,627) 	(69,010,633)  -  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง  (105,470,255)  (119,645,648)  (45,400,640)  (263,598,770)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  582,211,542  701,857,190  46,714,589  310,313,359 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  476,741,287  582,211,542  1,313,949  46,714,589 

 -    -    -    -   

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 

   เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับ 

       ดอกเบี้ยจ่าย  230,008,654  197,954,138  191,184,632  157,400,437 

         ภาษีเงินได้นิติบุคคล  144,223,347  256,047,462  62,237,848  133,187,825 

         ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มโดยการโอนที่ดิน  -  2,000,000  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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สารบัญ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ

ชำระแล้ว

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ

ผลต่างจาก

การแปลงค่า

งบการเงิน

ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อยของ

บริษัทย่อย รวม

กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2549  1,067,000,000  173,600,000  163,966,597  106,700,000  2,135,866,848  563,571,238  4,210,704,683 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  -  -  (71,096,218)  -  -  (43,893,316)  (114,989,534)

เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ 

 บริษัทย่อย  -  -  -  -  -  (81,214,225)  (81,214,225)

กำไรสุทธิสำหรับปี  -  -  -  -  780,870,128  117,948,018  898,818,146 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)  -  -  -  -  (633,198,455)  -  (633,198,455)

ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย  -  -  -  -  -  26,760,000  26,760,000 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549  1,067,000,000  173,600,000  92,870,379  106,700,000  2,283,538,521  583,171,715  4,306,880,615 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2550  1,067,000,000  173,600,000  92,870,379  106,700,000  2,283,538,521  583,171,715  4,306,880,615 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  -  -  (30,508,686)  -  -  (20,751,886)  (51,260,572)

เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ 

 บริษัทย่อย  -  -  -  -  -  (85,950,284)  (85,950,284)

กำไรสุทธิสำหรับปี  -  -  -  -  1,055,044,612  123,831,955  1,178,876,567 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)  -  -  -  -  (426,795,350)  -  (426,795,350)

ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย  -  -  -  -  -  25,500,000  25,500,000 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550  1,067,000,000  173,600,000  62,361,693  106,700,000  2,911,787,783  625,801,500  4,947,250,976 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ

ชำระแล้ว

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ

ผลต่างจาก

การแปลงค่า

งบการเงิน รวม

กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2549		
	 -	ตามที่รายงานไว้เดิม

 
1,067,000,000  173,600,000  163,966,597  106,700,000 

 
2,135,866,848 

 
3,647,133,445 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ 
 บัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนใน
 บริษัทย่อย  และบริษัทร่วม 
 (หมายเหตุ 4)  -  - 

 
(163,966,597)  - 

 
(682,969,863)

 
(846,936,460)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2549		
	 -	หลังการปรับปรุง

 
1,067,000,000  173,600,000  -  106,700,000 

 
1,452,896,985 

 
2,800,196,985 

กำไรสุทธิสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)  -  -  -  -  599,914,264  599,914,264 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) - -  -  - (633,198,455) (633,198,455)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	
	 -	หลังการปรับปรุง

 
1,067,000,000  173,600,000  -  106,700,000 

 
1,419,612,794 

 
2,766,912,794 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2550		
	 -	ตามที่รายงานไว้เดิม

 
1,067,000,000  173,600,000  92,870,379  106,700,000 

 
2,283,538,521 

 
3,723,708,900 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ 
 บัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนใน 
 บริษัทย่อย  และบริษัทร่วม 
 (หมายเหตุ 4)  -  -  (92,870,379)  - (863,925,727) (956,796,106)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2550		
	 -	หลังการปรับปรุง

 
1,067,000,000  173,600,000  -  106,700,000 1,419,612,794 2,766,912,794 

กำไรสุทธิสำหรับปี  -  -  -  - 1,075,597,452 1,075,597,452 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)  -  -  -  - (426,795,350) (426,795,350)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550 1,067,000,000  173,600,000  -  106,700,000 2,068,414,896 3,415,714,896 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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1.	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

	 	 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำกัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย	ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	

คือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม	โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่	2126	ถ.เพชรบุรีตัดใหม่	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร

2.	 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงิน 

ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

ร้อยละของ
สินทรัพย์ที่รวมอยู่ใน

สินทรัพย์รวม	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม

ร้อยละของ
รายได้ที่รวมอยู่ใน

รายได้รวม
สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม

2550
ร้อยละ

2549
ร้อยละ

2550
ร้อยละ

2549
ร้อยละ

2550
ร้อยละ

2549
ร้อยละ

บริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เวียดนาม 60.78 60.78 11.46 10.21 11.33 19.21

บริษัท อมตะ ซิตี้  จำกัด พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ไทย 83.67 83.67 18.89 16.80 18.40 10.64

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ผลิตจัดจำหน่ายน้ำ และ

บำบัดน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

ไทย 100.00 100.00 4.58 3.85 10.10 11.87

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด บริหารดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ไทย 91.00 91.00 0.66 0.55 2.88 3.20

บริษัท อมต ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด สร้างโรงงานให้เช่า ไทย 49.00 49.00 6.61 3.38 1.30 0.59

ข) งบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลสำหรับ 

รายการสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิหรอือตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่รายเดอืนสำหรบัรายการทีเ่ปน็รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย ผลตา่งซึง่เกดิขึน้จาก 

การแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

ค) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ง) ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯ ได้ตัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแล้ว

2.3 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3.	 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

	 	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่	 9/2550	 ฉบับที่	 38/2550	 และฉบับที่	 62/2550	 เกี่ยวกับมาตรฐานการ 

บัญชี	โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

ก)	 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ฉบับที่	44	(ปรับปรุง	2550)	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 ฉบับที่	45	(ปรับปรุง	2550)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 	 ฉบับที่	46	(ปรับปรุง	2550)	 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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  มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 

เปน็ตน้ไป ในระหวา่งไตรมาสที ่1 ของปปีจัจบุนั บรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการบนัทกึเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย และ 

บริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44, 45 และ 46 ฉบับปรับปรุงใหม่ตามที่กล่าว 

ไว้ในหมายเหตุ 4

ข)	 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 	 ฉบับที่	25	(ปรับปรุง	2550)	 งบกระแสเงินสด

	 	 ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2550)	 สัญญาเช่า

	 	 ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2550)	 สินค้าคงเหลือ

	 	 ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2550)	 ต้นทุนการกู้ยืม

	 	 ฉบับที่	35	(ปรับปรุง	2550)	 การนำเสนองบการเงิน

	 	 ฉบับที่	39	(ปรับปรุง	2550)	 นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

	 	 ฉบับที่	41	(ปรับปรุง	2550)	 งบการเงินระหว่างกาล

	 	 ฉบับที่	43	(ปรับปรุง	2550)	 การรวมธุรกิจ

	 	 ฉบับที่	49	(ปรับปรุง	2550)	 สัญญาก่อสร้าง

	 	 ฉบับที่	51	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน 

สำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

4.	 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 ในระหว่างไตรมาสที่	 1	 ของปีปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 

บริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ	 จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน	 ตามมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 44	 (ปรับปรุง	 2550)	 เรื่อง 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งกำหนดให้เงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการต้อง

แสดงตามวิธีราคาทุน

	 	 ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว	 บริษัทฯ	 ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการงวดก่อนที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ

เสมอืนวา่บรษิทัฯ	ไดถ้อืปฏบิตัเิกีย่วกบัการบนัทกึบญัชเีงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย	และบรษิทัรว่มตามวธิรีาคาทนุมาโดยตลอด	การเปลีย่นแปลงนี้

ทำใหบ้รษิทัฯ	มกีำไรสทุธใินงบกำไรขาดทนุเฉพาะกจิการ	สำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2550	และ	2549	เพิม่ขึน้เปน็จำนวน	21	ลา้นบาท	

(0.02	บาทตอ่หุน้)	และลดลง	180	ลา้นบาท	(0.17	บาทตอ่หุน้)	ตามลำดบั	ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักลา่วไดแ้สดง 

ไว้ในหัวข้อ	 “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม”	 ในงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการแล้ว

	 	 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว	 มีผลกระทบเฉพาะต่อรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 

บริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น	ไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินรวมแต่อย่างใด

5.		 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1	 การรับรู้รายได้

ก) รายได้จากการขายที่ดิน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ 

(Percentage of completion method) อัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จประมาณโดยวิศวกรของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้ 

ดังกล่าวเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว  เช่น ได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 

และได้รับเงินชำระขั้นต้นจากผู้ซื้ออย่างน้อยในอัตราร้อยละ 20 ของราคาขาย เป็นต้น 

 บริษัท	อมตะ	เวียดนาม	จำกัด	 (ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดินซึ่งได้เช่ามาจากรัฐบาลเวียดนาม	และให้เช่าที่ดินที่พัฒนาแล้ว 

แก่ลูกค้าในลักษณะสัญญาเช่าทางการเงิน)	 รับรู้รายได้จากการเช่าที่ดินเป็นรายได้จากการขายตามวิธีเงินงวดที่ถึงกำหนด 

ชำระ	โดยบรษิทัฯ	จะเริม่รบัรูร้ายไดเ้มือ่ไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบใุนมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งครบถว้นแลว้	ในระหวา่งป	ี2550	

บริษัทฯ	ย่อย	มีรายได้จากการขายจำนวน	243	ล้านบาท	(2549	:	488	ล้านบาท)

ข) รายได้จากการขายน้ำ

 รายได้จากการขายน้ำประปาและน้ำดิบ ซึ่งรวมอยู่ในรายได้ค่าสาธารณูปโภครับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งน้ำให้กับลูกค้าและ 

แสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากหักส่วนลด
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ค) รายได้จากการบริการ

 รายได้จากการบริการประกอบด้วย ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้ค่าบริการดังกล่าวเมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ง) รายได้จากการให้เช่า

 รายได้จากค่าเช่าประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

รับรู้รายได้ตามระยะเวลาการเช่า

5.2	 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และต้นทุนขาย

ในการคำนวณหาต้นทุนการขายที่ดิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุนตาม 

อัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ

ต้นทุนงานพัฒนาที่ดินที่เกิดขึ้นจริงแต่ยังมิได้จัดสรรเข้าเป็นต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุนได้แสดงภายใต้หัวข้อ “ต้นทุนการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์” ในงบดุล

5.3	 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน 

ของการรับรู้รายได้

5.4	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนด 

จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.5	 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้น 

จากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ 

5.6	 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า 

(ถ้ามี)  

5.7	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา	

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาของอาคาร 

และอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน - 	 5,	20	 ปี

อาคาร - 	 5,	20,	50	 ปี

สถานีไฟฟ้าย่อย - 	 50	 ปี

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ - 	 4	-	6		 ปี

ระบบสาธารณูปโภค - 	 5	-	20		 ปี

ยานพาหนะ - 	 5		 ปี

สินทรัพย์อื่น - 	 5		 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

5.8	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม บริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดย 

บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
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นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับ 

บริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.9	 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น 

เงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล 

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.10	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ จะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการ 

ดอ้ยคา่ บรษิทัฯ  จะทำการประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยแ์ละหากพบวา่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้มมีลูคา่สงูกวา่ 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุน (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น 

แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

5.11	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

	 5.12	 ภาษีเงินได้

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

 5.13	 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและ 

การตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริง 

จึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

6.	 ลูกหนี้การค้า

	 	 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระได้ดังนี้

(หน่วย	:	บาท)

	 งบการเงินรวม 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

ลูกหนี้การค้า	-	ส่วนงานพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

อายุหนี้ค้างชำระ

ยังไม่ครบกำหนดชำระ 12,998,266 7,414,508 - -

ค้างชำระ

	 ไม่เกิน	3	เดือน 2,358,891 37,069,942 - -

	 3	-	9	เดือน 810,182 1,408,932 - -

	 9	-	12	เดือน 160,260 127,409 - -

	 มากกว่า	12	เดือน 89,416 7,471 - -

รวม 16,417,015 46,028,262 - -
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(หน่วย	:	บาท)

	 งบการเงินรวม 	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

ลูกหนี้การค้า	-	ส่วนงานสาธารณูปโภค

อายุหนี้ค้างชำระ

ยังไม่ครบกำหนดชำระ 48,033,632 47,785,480 - -

ค้างชำระ

	 ไม่เกิน	3	เดือน 6,943,665 1,852,391 - -

	 3	-	9	เดือน 347,719 495,065 - -

	 9	-	12	เดือน 122,480 98,490 - -

	 มากกว่า	12	เดือน 559,637 806,989 - -

รวม 56,007,133 51,038,415 - -

หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (940,382) (1,248,525) - -

สุทธิ 55,066,751 49,789,890 - -

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ 71,483,766 95,818,152 - -

7.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป 

ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

นโยบายการกำหนดราคา	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้ค่าบริการจัดการ

 บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด ราคาตามสัญญา - - 6.0 6.0

 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด ราคาตามสัญญา - - 0.2 0.2

รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าบริการสาธารณูปโภค

 บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ราคาตามสัญญา - - 12.7 12.7

 บริษัทในเครืออื่นๆ ราคาตลาด - - 2.5 2.0

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด ราคาตลาด - - 98.0 -

 บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ราคาตลาด - - 14.1 -

 บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด ราคาตลาด - - 144.1 29.0

ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค

 บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ราคาตลาด - - 9.1 6.5

 บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ราคาตลาด - - 0.3 0.2

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าบริการสาธารณูปโภค

 บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด ราคาตามสัญญา 1.2 1.4 1.2 1.4
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(หน่วย : ล้านบาท)

นโยบายการกำหนดราคา	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด  

 (เดิมชื่อ “บริษัท อมตะ เฮ็ลธ์ เซอร์วิส จำกัด) ราคาตามสัญญา 57.3 - 57.3 -

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยข้องกัน

รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าบริการสาธารณูปโภค

 บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ราคาตามสัญญา 1.1 1.1 1.1 1.1

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด ราคาตลาด 3.4 37.6 - 2.4

 นายวิฑูรย์  กรมดิษฐ์ ราคาตลาด 10.5 11.2 10.5 11.2
 

	 	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย	:	บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

บริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ลูกหนี้การค้า

	 บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จำกัด	 - - 1,024,417 1,036,158

	 บริษัท	อมตะ	ซัมมิท	เรดดี้	บิลท์	จำกัด - - - 204,200

- - 1,024,417 1,240,358

เจ้าหนี้อื่น 

	 บริษัท	อมตะ	ฟาซิลิตี้	เซอร์วิส	จำกัด - - 2,088,169 1,801,470

	 บริษัท	อมตะ	ซัมมิท	เรดดี้	บิลท์	จำกัด - - 149,472 149,472

- - 2,237,641 1,950,942

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า

	 บริษัท	เวีย	โลจิสติกส์	จำกัด 32,450,000 33,650,000 32,450,000 33,650,000

	 บริษัท	อมตะ	จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ	จำกัด 9,600,000 10,000,000 9,600,000 10,000,000

42,050,000 43,650,000 42,050,000 43,650,000

 

 ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัทฯ	มีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	16	และ	27
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8.	 มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	/	ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

	 	 ยอดคงเหลือของมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	/	ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	มีรายละเอียด

ดังนี้

(หน่วย	:	บาท)

	 	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

มูลค่างานที่รับรู้เป็นรายได้แล้วตั้งแต่เริ่มโครงการ

	 จนถึงปัจจุบัน 25,069,716,586 21,791,992,182 20,333,708,722 17,841,759,227

หัก	:	ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระแล้ว (24,317,198,463) (21,306,690,702) (19,878,627,886) (17,597,888,030)

มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บและค่างวดที่ยังไม่รับรู้ 

	 เป็นรายได้	(สุทธิ) 752,518,123 485,301,480 455,080,836 243,871,197

ยอดคงเหลือดังกล่าวประกอบด้วย

-		มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 818,299,576 536,015,706 497,888,026 295,622,430

-		ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ (65,781,453) (50,714,226)	 (42,807,190) (51,751,233)

รวม 752,518,123 485,301,480 455,080,836 243,871,197

9.	 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

	 	 ยอดคงเหลือของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	มีรายละเอียดดังนี้	

	(หน่วย	:	บาท)

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

ที่ดิน 8,788,476,187 8,315,821,878 6,920,334,577 6,473,345,857

ต้นทุนค่าพัฒนาที่ดิน 7,693,373,914 6,944,085,675 5,307,693,294 4,805,981,262

ค่าธรรมเนียมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 501,954,078 488,305,357 402,167,008 390,692,817

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 418,727,923 418,727,923 297,690,594 297,690,594

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน 100,990,975 97,756,006 65,987,276 65,987,276

รวม 17,503,523,077 16,264,696,839 12,993,872,749 12,033,697,806

หัก	:	จำนวนสะสมที่โอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์แล้ว	

	 	 ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน (14,016,226,868) (12,499,657,546) (10,970,240,407) (9,886,559,332)

	 ที่ดินบริจาคและโอนเป็นสินทรัพย์แล้วจนถึงปัจจุบัน (92,811,762) (92,811,762) (92,811,762) (92,811,762)

	 ที่ดินโอนให้กับการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (69,487,396) (69,487,396) (69,487,396) (69,487,396)

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	–	สุทธิ 3,324,997,051 3,602,740,135 1,861,333,184 1,984,839,316

  ณ	วันที	่ 31	 ธันวาคม	2550	บริษัท	อมตะ	ซิตี้	 จำกัด	มีที่ดินส่วนหนึ่งจำนวน	100.9	ล้านบาท	 (31	ธันวาคม	2549	 :	 120.8	ล้านบาท) 

ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ขายที่ดินมาเป็นของบริษัทฯ

	 	 บริษัท	อมตะ	ซิตี้	จำกัด	ได้จดจำนองที่ดินของโครงการซึ่งมีมูลค่าสุทธิประมาณ	431.6	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	2549:	445.7	ล้านบาท) 

เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของตน	ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	16
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10.	เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	(หน่วย	:	บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 										ราคาทุน
เงินปันผลรับระหว่างปี
สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2550
(พันบาท)

2549
(พันบาท)

2550
ร้อยละ

2549
ร้อยละ

2550 2549 2550 2549

บริษัท	อมตะ	(เวียดนาม)	จำกัด 17,000 17,000 60.78 60.78 257,862,476 257,862,476 107,893,034 126,569,095

(พันเหรียญสหรัฐ)

บริษัท	อมตะ	ซิตี้		จำกัด 450,000 450,000 83.67 83.67 371,385,417 371,385,417 83,658,300 -

บริษัท	อมตะ	วอเตอร์		จำกัด 80,000 80,000 100.00 100.00 79,999,400 79,999,400 - -

บริษัท	อมตะ	ฟาซิลิตี้	เซอร์วิส	จำกัด 15,000 15,000 91.00 91.00 13,650,000 13,650,000 - -

บริษัท	อมตะ	ซัมมิท	เรดดี้	บิลท์	จำกัด 200,000 150,000 49.00 49.00 98,000,000 73,500,000 - -

รวม 820,897,293 796,397,293 191,551,334 126,569,095

11.	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	

11.1	 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย	:	บาท)

บริษัท	(ลักษณะธุรกิจ)

งบการเงินรวม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ 	สัดส่วนเงินลงทุน 													ราคาทุน

	 มูลค่าตามบัญชี
	 ตามวิธีส่วนได้เสีย

2550
ร้อยละ

2549
ร้อยละ

2550 2549 2550 2549

บริษัท	อมตะ	ดีเวลล็อปเม้นท์	จำกัด	
	 (ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์) ไทย 43.49 43.49 196,000 196,000 - -

บริษัท	เวีย	โลจิสติกส์	จำกัด
				 (บริการขนส่ง) ไทย 30.00 30.00 36,000,000 36,000,000 23,485,835 26,660,383

บริษัท	โรงพยาบาลวิภาราม	(อมตะนคร)	จำกัด														
	 (เดิมชื่อ	“บริษัท	อมตะ	เฮ็ลธ์	เซอร์วิส	จำกัด)
	 (บริการทางการแพทย์) ไทย 21.25 25.00 6,513,158 1,250,000 5,263,158 -

บริษัท	อมตะ	คอนโดทาวน์	ระยอง	จำกัด
		 (ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์) ไทย 16.73 16.73 6,000,00 6,000,000 6,357,808 6,091,951

รวม 48,709,158 43,446,000 35,106,801 32,752,334

(หน่วย:	บาท)

บริษัท	(ลักษณะธุรกิจ)
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	สัดส่วนเงินลงทุน	 ราคาทุน
	 ค่าเผื่อการด้อยค่า
	 ของเงินลงทุน

	 มูลค่าตามบัญชี
	 ตามวิธีราคาทุน-สุทธิ

2550
ร้อยละ

2549
ร้อยละ

2550 2549 2550 2549 2550 2549

บริษัท	อมตะ	ดีเวลล็อปเม้นท์	จำกัด
	 (ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์) ไทย 43.49 43.49 196,000 196,000 196,000 196,000 - -

บริษัท	เวีย	โลจิสติกส์	จำกัด	(บริการขนส่ง) ไทย 30.00 30.00 36,000,000 36,000,000 9,339,617 9,339,617 26,660,383 26,660,383

บริษัท	โรงพยาบาลวิภาราม	(อมตะนคร)	จำกัด		
	 (เดมิชือ่	“บรษิทั	อมตะ	เฮล็ธ	์เซอรว์สิ	จำกดั)		
	 (บริการทางการแพทย์) ไทย 21.25 25.00 6,513,158 1,250,000 1,250,000 1,250,000 5,263,158 -

รวม 42,709,158 37,446,000 10,785,617 10,785,617 31,923,541 26,660,383
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12.	เงินลงทุนในบริษัทอื่น
 (หน่วย : บาท)

ชื่อบริษัท	(ลักษณะธุรกิจ)

ทุนเรียกชำระ
ณ	วันที่	31	ธันวาคม สัดส่วนเงินลงทุน 												งบการเงินรวม 		งบการเงินเฉพาะกิจการ 										เงินปันผลรับ

2550
(พันบาท)

2549
(พันบาท)

2550
ร้อยละ

2549
ร้อยละ

2550 2549 2550 2549 2550 2549

บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด
 (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย) 1,700,000 1,700,000 13.77 13.77 226,774,034 226,774,034 226,774,034 226,774,034 - 5,723,743

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
 จำกัด

 (ผลิตและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ) 160,000 160,000 10.00 10.00 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000

บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (เบียนหัว) จำกัด 
 (โรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม) 443 443 10.00 10.00 21,594,622 19,363,928 - - - -

           (พันเหรียญสหรัฐ) 264,368,656 262,137,962 242,774,034 242,774,034 14,000,000 17,723,743

หัก : ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น (6,640,479) (6,640,479) - - - -

รวม 257,728,177 255,497,483 242,774,034 242,774,034 14,000,000 17,723,743

(หน่วย : บาท)

บริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งกำไร	/	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมในระหว่างปี เงินปันผลรับระหว่างปี

2550 2549 2550 2549

บริษัท อมตะ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด - - - -

บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด (3,174,548) (170,431) - -

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด   - (1,008,097) - -

บริษัท อมตะ คอนโดทาวน์ ระยอง จำกัด 265,857 295,051 - -

รวม (2,908,691) (883,477) - -

11.2	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม

(หน่วย	:	ล้านบาท)

บริษัท
ทุนเรียกชำระ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม
สินทรัพย์รวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม
หนี้สินรวม

ณ	วันที่	31ธันวาคม

รายได้รวม
สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม

กำไร	(ขาดทุน)สุทธิ	
สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม

2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549

บริษัท	อมตะ	ดีเวลล็อปเม้นท์	จำกัด 68.0 68.0 68.7 75.1 53.0 58.3 14.6 34.9 (1.1) (18.6)

บริษัท	เวีย	โลจิสติกส์	จำกัด 120.0 120.0 191.5 180.0 112.8 90.7 109.6 85.4 (10.6) (0.6)

บริษัท	โรงพยาบาลวิภาราม	(อมตะนคร)	จำกัด 30.0 5.0 28.4 2.9 2.9 2.9 9.6 5.3 0.4 (4.0)

บริษัท	อมตะ	คอนโดทาวน์	ระยอง	จำกัด 30.0 30.0 167.2 152.0 129.2 115.6 21.7 21.3 1.6 3.9



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550

67

สารบัญ

13
.	
ที่ด

ิน	
อา
คา
รแ
ละ
อุป

กร
ณ
์

(ห
น่ว

ย 
: บ

าท
)

งบ
กา
รเ
งิน

รว
ม

ท
ี่ดิน

	

ส่ว
น
ป
รับ

ป
รุง

ท
ี่ดิน

อา
คา

ร

สถ
าน

ี

ไฟ
ฟ
้าย

่อย

เค
รื่อ

งต
กแ

ต่ง

แล
ะอ

ุป
กร
ณ
์	

ระ
บ
บ

สา
ธา

รณ
ูป
โภ
ค

ยา
น
พ
าห

น
ะ

สิน
ท
รัพ

ย์อ
ื่น

งา
น
ระ
ห
ว่า
ง

ก่อ
สร

้าง
รว
ม

รา
คา

ท
ุน

31
 ธ

ันว
าค

ม 
25

49
64

3,
58

8,
68

4
8,

13
0,

97
2

75
9,

64
9,

09
1

14
7,

10
3,

01
1

14
5,

52
5,

24
6

25
2,

25
0,

43
3

56
,8

13
,3

06
17

,0
15

,0
04

11
0,

45
5,

54
8

2,
14

0,
53

1,
29

5

ซื้อ
เพ

ิ่ม
42

,1
74

,9
68

-
10

1,
15

6,
12

7
90

3,
48

1
11

,1
86

,6
95

1,
68

9,
17

2
6,

16
6,

45
4

39
4,

34
6

27
9,

63
9,

73
7

44
3,

31
0,

98
0

จำ
หน

่าย
-

-
(3

12
,3

15
)

-
(1

1,
39

5,
40

4)
-

(8
,3

82
,7

90
)

-
(4

,7
33

,1
77

)
(2

4,
82

3,
68

6)

โอ
น

-
-

22
6,

29
7,

00
4

-
2,

70
8,

34
4

30
,4

99
,0

52
-

-
(2

59
,5

04
,4

00
)

-

โอ
นเ

ป็น
โร

งง
าน

เพ
ื่อข

าย
-

-
(7

3,
31

9,
79

5)
-

-
-

-
-

-
(7

3,
31

9,
79

5)

ผล
ต่า

งจ
าก

กา
รแ

ปล
งค

่าง
บก

าร
เง

ิน
-

-
(1

6,
49

7,
55

8)
(9

,4
78

,8
18

)
(2

,7
21

,2
37

)
(2

,1
51

,2
63

)
-

-
(2

,7
19

,7
25

)
(3

3,
56

8,
60

1)

31
 ธ

ันว
าค

ม 
25

50
68

5,
76

3,
65

2
8,

13
0,

97
2

99
6,

97
2,

55
4

13
8,

52
7,

67
4

14
5,

30
3,

64
4

28
2,

28
7,

39
4

54
,5

96
,9

70
17

,4
09

,3
50

12
3,

13
7,

98
3

2,
45

2,
13

0,
19

3

ค่า
เส
ื่อม

รา
คา

สะ
สม

31
 ธ

ันว
าค

ม 
25

49
-

1,
08

1,
00

8
11

4,
50

9,
06

3
29

,7
04

,6
98

83
,0

56
,4

75
59

,3
20

,4
46

39
,0

10
,8

19
14

,5
14

,5
16

-
34

1,
19

7,
02

5

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
สำ

หร
ับป

ี
-

1,
03

1,
63

4
53

,9
92

,5
12

10
,3

36
,5

48
21

,8
97

,6
12

49
,7

25
,1

00
8,

16
3,

08
7

65
3,

84
5

-
14

5,
80

0,
33

8

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
สำ

หร
ับส

่วน
ที่จ

ำห
น่า

ย
-

-
(6

2,
47

0)
-

(1
0,

35
3,

66
3)

-
(7

,3
40

,8
61

)
-

-
(1

7,
75

6,
99

4)

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
สำ

หร
ับส

่วน
ที่โ

อน
เป

็นโ
รง

งา
นเ

พื่อ
ขา

ย
-

-
(1

7,
26

8,
90

0)
-

-
-

-
-

-
(1

7,
26

8,
90

0)

ผล
ต่า

งจ
าก

กา
รแ

ปล
งค

่าง
บก

าร
เง

ิน
-

-
(2

,6
46

,7
07

)
(1

,9
14

,0
70

)
(1

,6
68

,6
04

)
(6

58
,5

81
)

-
-

-
(6

,8
87

,9
62

)

31
 ธ

ันว
าค

ม 
25

50
-

2,
11

2,
64

2
14

8,
52

3,
49

8
38

,1
27

,1
76

92
,9

31
,8

20
10

8,
38

6,
96

5
39

,8
33

,0
45

15
,1

68
,3

61
-

44
5,

08
3,

50
7

ม
ูลค

่าส
ุท
ธิต

าม
บ
ัญ
ชี

31
 ธ

ันว
าค

ม 
25

49
64

3,
58

8,
68

4
7,

04
9,

96
4

64
5,

14
0,

02
8

11
7,

39
8,

31
3

62
,4

68
,7

71
19

2,
92

9,
98

7
17

,8
02

,4
87

2,
50

0,
48

8
11

0,
45

5,
54

8
1,

79
9,

33
4,

27
0

31
 ธ

ันว
าค

ม 
25

50
68

5,
76

3,
65

2
6,

01
8,

33
0

84
8,

44
9,

05
6

10
0,

40
0,

49
8

52
,3

71
,8

24
17

3,
90

0,
42

9
14

,7
63

,9
25

2,
24

0,
98

9
12

3,
13

7,
98

3
2,

00
7,

04
6,

68
6

ค่า
เส
ื่อม

รา
คา

สำ
ห
รับ

ป
ี

25
49

11
7,

00
7,

23
1

25
50

14
5,

80
0,

33
8



บร
ิษัท

 อ
มต

ะ ค
อร

์ปอ
เรช

ัน 
จำ

กัด
 (ม

หา
ชน

) ร
าย

งา
นป

ระ
จำ

ปี 
25

50

68

สารบัญ

(ห
น่ว

ย 
: บ

าท
)

งบ
กา
รเ
งิน

เฉ
พ
าะ
กิจ

กา
ร

ท
ี่ดิน

ส่ว
น
ป
รับ

ป
รุง
ท
ี่ดิน

อา
คา

ร
เค
รื่อ

งต
กแ

ต่ง
แล

ะอ
ุป
กร
ณ
์ร
ะบ

บ
สา

ธา
รณ

ูป
โภ
ค

ยา
น
พ
าห

น
ะ

สิน
ท
รัพ

ย์อ
ื่น

งา
น
ระ
ห
ว่า
งก
่อส

ร้า
ง

รว
ม

รา
คา

ท
ุน

31
 ธ

ันว
าค

ม 
25

49
51

7,
39

2,
42

0
4,

16
7,

23
9

13
8,

74
3,

54
3

77
,8

21
,0

70
54

,1
61

,9
19

43
,7

03
,8

33
16

,1
26

,1
55

12
,0

75
,8

79
86

4,
19

2,
05

8

ซื้อ
เพ

ิ่ม
5,

00
0,

00
0

-
1,

12
0,

98
6

5,
31

2,
16

6
1,

44
1,

18
9

6,
16

6,
45

4
38

2,
84

6
3,

42
4,

36
4

22
,8

48
,0

05

จำ
หน

่าย
-

-
-

(1
1,

12
1,

37
7)

-
(6

,1
17

,7
90

)
-

-
(1

7,
23

9,
16

7)

โอ
น

-
-

-
-

-
-

-
-

-

31
 ธ

ันว
าค

ม 
25

50
52

2,
39

2,
42

0
4,

16
7,

23
9

13
9,

86
4,

52
9

72
,0

11
,8

59
55

,6
03

,1
08

43
,7

52
,4

97
16

,5
09

,0
01

15
,5

00
,2

43
86

9,
80

0,
89

6

ค่า
เส
ื่อม

รา
คา

สะ
สม

31
 ธ

ันว
าค

ม 
25

49
-

83
3,

44
8

30
,8

36
,7

65
44

,5
72

,6
25

6,
67

3,
58

0
31

,0
50

,6
48

14
,3

82
,1

21
-

12
8,

34
9,

18
7

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
สำ

หร
ับป

ี
-

83
3,

44
8

6,
98

1,
86

2
11

,8
55

,7
55

10
,8

36
,3

33
6,

74
6,

67
7

49
4,

29
2

-
37

,7
48

,3
67

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
สำ

หร
ับส

่วน
ที่จ

ำห
น่า

ย
-

-
-

(1
0,

15
0,

67
6)

-
(5

,0
75

,8
62

)
-

-
(1

5,
22

6,
53

8)

31
 ธ

ันว
าค

ม 
25

50
-

1,
66

6,
89

6
37

,8
18

,6
27

46
,2

77
,7

04
17

,5
09

,9
13

32
,7

21
,4

63
14

,8
76

,4
13

-
15

0,
87

1,
01

6

ม
ูลค

่าส
ุท
ธิต

าม
บ
ัญ
ชี

31
 ธ

ันว
าค

ม 
25

49
51

7,
39

2,
42

0
3,

33
3,

79
1

10
7,

90
6,

77
8

33
,2

48
,4

45
47

,4
88

,3
39

12
,6

53
,1

85
1,

74
4,

03
4

12
,0

75
,8

79
73

5,
84

2,
87

1

31
 ธ

ันว
าค

ม 
25

50
52

2,
39

2,
42

0
2,

50
0,

34
3

10
2,

04
5,

90
2

25
,7

34
,1

55
38

,0
93

,1
95

11
,0

31
,0

34
1,

63
2,

58
8

15
,5

00
,2

43
71

8,
92

9,
88

0

ค่า
เส
ื่อม

รา
คา

สำ
ห
รับ

ป
ี

25
49

32
,2

22
,0

53

25
50

37
,7

48
,3

67



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550

69

สารบัญ

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2550	 บริษัทฯ	 มีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 	 ราคาทุน 

ของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ	54.4	ล้านบาท	(2549:	46.7	ล้านบาท)	(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	:	43.4	ล้านบาท	2549	:	38.1	

ล้านบาท)

	 	 บริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรมูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2550	 จำนวน	 528.9	 ล้านบาท 

(2549	:	393.1	ล้านบาท)	ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์

14.	สิทธิในการใช้ที่ดิน

	 	 ยอดคงเหลือนี้เป็นยอดคงเหลือของมูลค่าสิทธิในการใช้ที่ดินภายใต้สัญญา	ซึ่งบริษัท	 อมตะ	 (เวียดนาม)	 จำกัด	ทำกับรัฐบาลประเทศ

เวียดนาม	 โดยบริษัทฯ	 ได้รับสิทธิในการใช้ที่ดินจำนวน	 100	 เฮคแทร์เพื่อใช้ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม	 เป็นระยะเวลา	 50	 ปี 

ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ	5	ล้านเหรียญสหรัฐ	บริษัทย่อยตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ตามพื้นที่	ที่ได้จัดสรรให้เช่ากับลูกค้าในโครงการ	สำหรับค่าสิทธิของที่ดิน	ส่วนที่ยังไม่ได้ให้เช่าจะตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง 

ตามอายุของสิทธินั้น

15.	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย	:	บาท)

อัตราดอกเบี้ย	(ร้อยละต่อปี)																						งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR-1.00%	-MOR+0.50% 66,898,021 30,044,414 62,568,109 16,408,186

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.30%	-	6.63% 330,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000

รวม 396,898,021 280,044,414 312,568,109 266,408,186

16.	เงินกู้ยืมระยะยาว

	 	 ยอดคงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้รับจากธนาคาร	ซึ่งประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

									งบการเงินรวม 									งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

  1. เงินกู้วงเงิน  11  ล้านบาท 8,250,000 7,450,000 - -

 2. เงินกู้วงเงิน    55  ล้านบาท 2,632,000 11,800,000 - -
  3. เงินกู้วงเงิน  210  ล้านบาท 187,500,000 122,000,000 - -

  4. เงินกู้วงเงิน  148 ล้านบาท 28,640,000 - - -

  5. เงนกู้วงเงิน  500  ล้านบาท 52,000,000 164,000,000 - -
  6. เงินกู้วงเงิน  530  ล้านบาท - 9,375,000 - -
  7. เงินกู้วงเงิน  300  ล้านบาท 244,127,750 300,000,000 - -

  8. เงินกู้วงเงิน  500  ล้านบาท 175,000,000 275,000,000 175,000,000 275,000,000

  9. เงินกู้วงเงิน  500  ล้านบาท 275,000,000 375,000,000 275,000,000 375,000,000

  10. เงินกู้วงเงิน  100  ล้านบาท 60,000,000 80,000,000 60,000,000 80,000,000

  11. เงินกู้วงเงิน  500  ล้านบาท 332,000,000 500,000,000 332,000,000 500,000,000

  12. เงินกู้วงเงิน  500  ล้านบาท - 444,444,444 - 444,444,444

  13. เงินกู้วงเงิน  500  ล้านบาท 406,250,000 500,000,000 406,250,000 500,000,000

  14. เงินกู้วงเงิน  500  ล้านบาท 437,500,000 500,000,000 437,500,000 500,000,000

  15. เงินกู้วงเงิน  300  ล้านบาท 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

  16. เงินกู้วงเงิน  500  ล้านบาท 500,000,000 - 500,000,000 -

  17. เงินกู้วงเงิน  500  ล้านบาท 175,000,000 - 175,000,000 -

รวม 3,183,899,750 3,589,069,444 2,660,750,000 2,974,444,444

หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (968,165,333) (860,604,111) (781,333,333) (655,361,111)

เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ 2,215,734,417 2,728,465,333 1,879,416,667 2,319,083,333
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 รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวข้างต้น (เรียงตามลำดับ) มีดังนี้

16.1) เงินกู้วงเงิน 11 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง 

เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักขยะ เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี มีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือน 

และชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 20 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนสิงหาคม 2554 ไม่มีภาระค้ำประกันสำหรับ 

เงินกู้ยืมดังกล่าว

16.2) เงินกู้วงเงิน 55 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง 

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปีในช่วง 3 ปีแรก และในอัตรา MLR หลังจากนั้น 

และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือนซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนตุลาคม 2551 

 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยมูลค่าสุทธิประมาณ 56.4 ล้านบาท และการ 

ค้ำประกันของบริษัทใหญ่

16.3) เงนิกูว้งเงนิ 210 ลา้นบาทตามทีแ่สดงไวข้า้งตน้นีเ้ปน็เงนิกูย้มืทีบ่รษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์จำกดั ไดร้บัจากธนาคารในประเทศแหง่หนึง่ 

เพื่อใช้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปีในช่วง 3 ปีแรก จากนั้นคิดดอกเบี้ย 

ในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี มีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือนและชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสซึ่งจะสิ้นสุด 

ภายในเดือนมีนาคม 2557

 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย มูลค่าสุทธิประมาณ 472.5 ล้านบาท

16.4) เงนิกูว้งเงนิ 148 ลา้นบาทตามทีแ่สดงไวข้า้งตน้นีเ้ปน็เงนิกูย้มืทีบ่รษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์จำกดั ไดร้บัจากธนาคารในประเทศแหง่หนึง่ 

เพื่อใช้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปีในช่วง 3 ปีแรก จากนั้นคิดดอกเบี้ย 

ในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี มีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือนและชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสซึ่งจะ 

สิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2558

 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย มูลค่าสุทธิประมาณ 472.5 ล้านบาท

16.5) เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อ 

ที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.25 ต่อปีในช่วง 2 ปีแรก จากนั้นคิดดอกเบี้ย 

ในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี มีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือนและชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสซึ่งจะสิ้นสุด 

ภายในเดือนเมษายน 2551 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ 

16.6) เงินกู้วงเงิน 530 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อ

ที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระ 

เงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 16 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2551

 เงินกู้ยมืดังกล่าวมีหลักประกนัคือการจดจำนองที่ดินในโครงการของบริษัทยอ่ยมูลค่าสุทธปิระมาณ 431.58 ล้านบาท และภายใต้สัญญา 

เงินกู้ยืมดังกล่าวบริษัทย่อยให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทย่อยไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่น 

ตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.7) เงินกู้วงเงิน 300 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อ 

ที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระ

เงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 12 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน 2553

 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือการจดจำนองที่ดินในโครงการของบริษัทย่อยมูลค่าสุทธิประมาณ 431.58 ล้านบาท และภายใต ้

สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวบริษัทย่อยให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทย่อยไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับ 

บุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.8) เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช ้

เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.25 ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และมีกำหนดชำระเงินต้น 

เป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 18 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนกรกฎาคม 2552

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวบริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับ 

บุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น  

16.9) เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและ 

ใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และมีกำหนดชำระ 

เงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 20 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน 2553



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550

71

สารบัญ

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวบริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน 

กับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น 

16.10) เงินกู้วงเงิน 100 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและ 

ใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 1 ปีบวกร้อยละ 2.75 ต่อปีชำระดอกเบี้ย 

ทุกสิ้นเดือน และมีกำหนดชำระเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 20 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนตุลาคม 2553

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน 

กับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.11) เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและ 

ใชเ้ปน็ทนุหมนุเวยีน เงนิกูย้มืดงักลา่วคดิดอกเบีย้ในอตัรา MLR ลบรอ้ยละ 1.50 ตอ่ปชีำระดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืน และมกีำหนดชำระเงนิตน้ 

เป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 12 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนพฤศจิกายน 2552 ไม่มีภาระค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมดังกล่าว 

16.12) เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและ 

ใชเ้ปน็ทนุหมนุเวยีน เงนิกูย้มืดงักลา่วคดิดอกเบีย้ในอตัรา MLR ลบรอ้ยละ 1 ตอ่ปชีำระดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืน และมกีำหนดชำระเงนิตน้เปน็ 

ประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 18 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน 

กับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้เงินนั้น

16.13) เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและ 

ใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และชำระคืน 

เงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 16 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนมีนาคม 2554 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน 

กับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.14) เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและ 

ใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและชำระคืนเงินต้น 

เป็นรายไตรมาสเป็นระยะเวลา 16 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนมิถุนายน 2554

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน 

กับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.15) เงินกู้วงเงิน 300 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็น

ทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินต้น 

เป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 20 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2555 ไม่มีภาระค้ำประกัน สำหรับเงินกู้ยืมดังกล่าว

16.16) เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและ 

ใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระคืน 

เงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 18 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนสิงหาคม 2555 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน 

กับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.17) เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและ 

ใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระคืน 

เงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 16 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2555 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน 

กับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

	 	 สัญญาเงินกู้ยืมที่กล่าวข้างต้นบางฉบับกำหนดให้บริษัทฯ	ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ	เช่น	การดำรงอัตราส่วนหนี้สิน

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้	เป็นต้น	ตราบเท่าที่เงินกู้ยังคงค้างชำระอยู่

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน	701	ล้านบาท 

17.	เงินมัดจำรับจากตัวแทนขายที่ดิน

	 	 ยอดคงเหลือนี้เป็นเงินมัดจำซึ่งตัวแทนการขายที่ดินแห่งหนึ่งวางไว้กับบริษัท	 อมตะ	 ซิตี้	 จำกัด	 และจะทยอยจ่ายคืนให้กับตัวแทนนี้ 

ตามพื้นที่ที่ขายได้	 ทั้งนี้บริษัทย่อยจะต้องจ่ายคืนจำนวนเงินคงเหลือทั้งหมดให้กับตัวแทนเมื่อสิ้นสุดสัญญา	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	บริษัทฯ 

และตัวแทนการขายที่ดินได้ตกลงยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้วและได้คืนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้กับตัวแทนการขายที่ดิน
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18.	สำรองตามกฎหมาย

	 	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	 116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	พ.ศ.	 2535	บริษัทฯ	ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้

เปน็ทนุสำรองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	5	ของกำไรสทุธปิระจำปหีกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา	(ถา้ม)ี	จนกวา่ทนุสำรองนีจ้ะมจีำนวนไมน่อ้ยกวา่ 

ร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

19.	จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

	 	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน) 251 228 95 78

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี (พันบาท) 118,262 109,295 82,257 79,500

20.	ภาษีเงินได้นิติบุคคล

	 	 ภาษเีงนิไดข้องบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยคำนวณจากกำไรของสว่นงานทีไ่มไ่ดร้บัสทิธพิเิศษยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลจากคณะกรรมการสง่เ

สริมการลงทุนและบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี

21.	การส่งเสริมการลงทุน

 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำกัด	(มหาชน)

	 	 บริษัทฯ	ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการให้บริการเขตอุตสาหกรรม	ที่ดินสำหรับจัดสรร	และ

ปรับปรุงที่ดิน	 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ	 สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ 

ทีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิเปน็ระยะเวลา	5	-	7	ปนีบัแตว่นัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้	โดยมรีายละเอยีดของ

บัตรส่งเสริมการลงทุนดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่

จำนวนพื้นที่ได้รับ

การส่งเสริม	(ไร่) เริ่มมีรายได้เมื่อ สิทธิที่จะได้รับสิ้นสุดเมื่อ

1548/2543 16	สิงหาคม	2543 1,050 สิงหาคม	2543 สิงหาคม	2550

1659(2)/2546 8	ตุลาคม	2546 1,035 ตุลาคม	2546 ตุลาคม	2551

1864(2)/2547 4	สิงหาคม	2547 1,200 สิงหาคม	2547 สิงหาคม	2554

1165(2)/2549 14	ธันวาคม	2548 650 ธันวาคม	2548 ธันวาคม	2555

1817(2)/2549 19	กรกฎาคม	2549 1,000 กรกฎาคม	2549 กรกฎาคม	2556

1422(2)/2550 28	มีนาคม	2550 1,250 มีนาคม	2550 มีนาคม	2557

 บริษัท	อมตะ	ซิตี้	จำกัด

	 	 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับให้บริการเขตอุตสาหกรรม	 ที่ดินสำหรับจัดสรร	 

และปรบัปรงุทีด่นิ	ตามบตัรสง่เสรมิการลงทนุเลขที	่1694/2539	เมือ่วนัที	่5	พฤศจกิายน	2539	ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ำหนดบางประการ	สทิธพิเิศษ 

ดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 

8	ปีนับ	 แต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	 (ตุลาคม	 2539)	 และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับ 

การส่งเสริมในอัตราร้อยละ	50	ของอัตราปกติ	มีกำหนด	5	ปีนับจากวันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี

 บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จำกัด

	 	 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตน้ำประปาหรือน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 

และการบำบดันำ้เสยี	ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ำหนดบางประการ	สทิธพิเิศษดงักลา่วรวมถงึการไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลสำหรบักำไรสทุธิ 

ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา	8	ปี	โดยมีรายละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว
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บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ เริ่มมีรายได้เมื่อ สิทธิที่จะได้รับสิ้นสุดเมื่อ

1628/2543 16	สิงหาคม	2543 กุมภาพันธ์	2547 กุมภาพันธ์	2555

1796(2)/2547 18	กุมภาพันธ์	2547 มกราคม	2550 มกราคม	2558

 บริษัท	อมตะ	ซัมมิท	เรดดี้	บิลท์	จำกัด

	 	 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการพัฒนาพื้นที่สำหรับกิจการอุตสาหกรรม	 

ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ	สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา	7	ปี	โดยมีรายละเอียดของบัตรส่งเสริมดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ เริ่มมีรายได้เมื่อ สิทธิที่จะได้รับสิ้นสุดเมื่อ

1758(2)/2548 29	สิงหาคม	2548 กันยายน	2548 กันยายน	2555

2152(2)/2549 12	ธันวาคม	2549 มกราคม	2550 มกราคม	2557

	 	 รายได้ของบริษัทฯ	สำหรับปีจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม 											รวม

2550 2549 2550 2549 2550 2549

รายได้

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,558,971,169 736,607,446 865,827,879 1,820,954,925 3,424,799,048 2,557,562,371

 รายได้ค่าสาธารณูปโภค 96,859,847 47,030,032 572,710,854 555,788,948 669,570,701 602,818,980

 รายได้จากการให้เช่า 47,660,767 18,772,983 168,907,995 166,651,331 216,568,762 185,424,314

 รายได้อื่น - 168,010 87,691,317 75,923,322 87,691,317 76,091,332

รวมรายได้ 2,703,491,783 802,578,471 1,695,136,045 2,619,318,526 4,398,629,828 3,421,896,997

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม 											รวม

2550 2549 2550 2549 2550 2549

รายได้

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,163,372,615 575,708,590 426,604,881 1,216,999,682 2,589,977,496 1,792,708,272

 รายได้ค่าสาธารณูปโภค - - 64,181,147 54,987,432 64,181,147 54,987,432

 รายได้จากการให้เช่า - - 24,618,861 20,725,728 24,618,861 20,725,728

 รายได้อื่น - - 226,979,684 158,564,799 226,979,684 158,564,799

รวมรายได้ 2,163,372,615 575,708,520 742,384,573 1,451,277,641 2,905,757,188 2,026,986,231

22.	กำไรต่อหุ้น

	 	 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี



บร
ิษัท

 อ
มต

ะ ค
อร

์ปอ
เรช

ัน 
จำ

กัด
 (ม

หา
ชน

) ร
าย

งา
นป

ระ
จำ

ปี 
25

50

74

สารบัญ

23.	ข้อมูลทางการเงินจำแนกส่วนงาน

	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยดำเนินกิจการใน	 3	 ส่วนงานหลักคือ	 ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 ส่วนงานบริการสาธารณูปโภค	 และ 

สว่นงานใหเ้ชา่ทรพัยส์นิ	และดำเนนิธรุกจิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	ขอ้มลูทางการเงนิจำแนกตามสว่นงานของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	มีดังต่อไปนี้	

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ส่วนงานพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค

ส่วนงาน
ให้เช่าทรัพย์สิน

การตัดรายการ
บัญชีระหว่างกัน งบการเงินรวม

2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549

รายได้จากภายนอก 3,424	 2,558	 670	 603	 217	 185	 - - 4,311	 3,346	

รายได้ระหว่างส่วนงาน 200	 5	 42	 16	 3	 27	 (245) (48) - -

รายได้ทั้งสิ้น 3,624	 2,563	 712	 619	 220	 212	 (245) (48) 4,311 3,346

กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน 1,908 1,556 119 156 89 91 2,116	 1,803	

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน	:

รายได้อื่น 88	 76	

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (611) (567)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (3) (1)

ดอกเบี้ยจ่าย (227) (202)

ภาษีเงินได้นิติบุคค (184) (210)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (124) (118)

กำไรสุทธิ 1,055	 781	

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ส่วนงานพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ส่วนงานบริการ
สาธารณูปโภค

ส่วนงานให้เช่า
ทรัพย์สิน

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน งบการเงินรวม

2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 185	 165	 434	 431	 1,507	 1,230	 (119) (27) 2,007	 1,799	

สินทรัพย์ส่วนกลาง 7,747	 7,432	

รวมสินทรัพย์ 9,754	 9,231	

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์

(หน่วย	:	ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	

						ส่วนงานในประเทศไทย 						ส่วนงานในต่างประเทศ 										รวม

2550 2549 2550 2549 2550 2549

รายได้สุทธิ 3,837 2,682 474 664 4,311 3,346

กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน 1,869 1,449 247 354 2,116 1,803

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 1,555 1,385 452 414 2,007 1,799

	 	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	7

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	 	 บริษัทฯ	บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯ	 ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	

2530	โดยบรษิทัฯ	และพนกังานจะจา่ยสมทบเขา้กองทนุเปน็รายเดอืนในอตัรารอ้ยละ	5	-15%	ของเงนิเดอืน	กองทนุสำรองเลีย้งชพีนีบ้รหิาร 

โดยบริษัท	หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	กสิกรไทย	จำกัด	และจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ 

บริษัทฯ	ในระหว่างปี	2550	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน	4.4	ล้านบาท	(2549:	3.6	ล้านบาท)						
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25.	เงินปันผล	

(หน่วย	:	บาท)

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

เงินปันผลประจำปี	สำหรับปี	2548 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที	28	เมษายน	2549 373,450,000 0.35

เงินปันผลระหว่างกาล	สำหรับปี	2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2549	 266,750,000 0.25

								รวมเงินปันผลสำหรับปี	2549 640,200,000 0.60

เงินปันผลประจำปี	สำหรับปี	2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	27	เมษายน	2550	 213,400,000 0.20

เงินปันผลระหว่างกาล	สำหรับปี	2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2550 213,400,000 0.20

								รวมเงินปันผลสำหรับปี	2550 426,800,000 0.40

	 	 อย่างไรก็ดี	เนื่องจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายภายในปี	2550	จำนวน	4,650	บาท	(2549	:	7,001,545	บาท)	เป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิ

รับเงินปันผล	เงินปันผลที่บริษัทจ่ายไปจริงจึงมีจำนวนเงินเพียง	426.79	ล้านบาท	(2549:	633.2	ล้านบาท)

26.	หนังสือค้ำประกันธนาคาร

26.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลือ 

อยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 17.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2549 : 8.9 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและ 

ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

26.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อค้ำประกัน การปฏิบัติ 

ตามสญัญารว่มดำเนนิงานโครงการนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรุ ีและโครงการนคิมอตุสาหกรรมอมตะซติี ้จงัหวดัระยองเปน็ 

จำนวนเงินรวม 541.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2549 : จำนวน 555.9 ล้านบาท)

27.	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำกัด	(มหาชน)

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2550	บริษัทฯ	มีภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อต่อสถาบันการเงินให้กับบริษัทย่อย	 เป็นมูลค่ารวมประมาณ	587 

ล้านบาท	(31	ธันวาคม	2549:	587	ล้านบาท)	

	 	 บริษัทฯ	 มีภาระที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ตามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการ 

นิคมอมตะนคร	จังหวัดชลบุรี	โดยจะต้องจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายตามสัญญาเป็นจำนวน	10,000	บาทต่อไร่	เงินกองทุน 

เพือ่บำรงุรกัษาฯ	นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร	จำนวน	60	ลา้นบาท	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2550	บรษิทัฯ	ไดช้ำระแลว้เปน็จำนวน	55	ลา้นบาท)	

และค่ากำกับการบริการตามพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่าปีละประมาณ	2.6	ล้านบาท

	 	 เมื่อวันที่	 	 19	 ธันวาคม	 2548	 บริษัทฯ	 ได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินและขายที่ดินกับบริษัท	 อมตะ	 สปริง	 ดีเวลลอปเม้นท์	 จำกัด 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสนามกอล์ฟในนิคมอมตะนคร	โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญในสัญญาดังนี้

1. บริษัทฯ ให้เช่าที่ดินรวม 274,653 ตารางวา (ประมาณ 687 ไร่) โดยบริษัทฯ คิดค่าเช่าปีละ 2 ล้านบาท เริ่มคิดค่าเช่าตั้งแต ่

วันที่ 1 มกราคม 2553 สัญญาเช่าที่ดินมีระยะเวลา 30 ปีและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแล้ว ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาตามเงื่อนไข 

เดิมได้อีก 30 ปี 

2. บริษัทฯ จะขายที่ดินจำนวน  46,443 ตารางวา (ประมาณ 116 ไร่) ในราคาตารางวาละ 7,300 บาท โดยผู้ซื้อที่ดินจะต้อง 

จ่ายเงินมัดจำค่าที่ดินจำนวน 30 ล้านบาท โดยจ่ายปีละไม่ต่ำกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี และเมื่อ 

บริษัทฯ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่ละเฟสให้กับผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าที่ดินให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี นับจากวันโอนที่ดิน

 บริษัท	อมตะ	(เวียดนาม)	จำกัด

	 	 บริษัทย่อยมีภาระที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับหน่วยงานราชการในประเทศเวียดนาม	 โดยจะต้องจ่ายชำระค่าใช้จ่าย 

เกีย่วกบัการเชา่พืน้ทีจ่ำนวน	29.18	เฮคแทรใ์นเฟส	1	และ	พืน้ที	่97.75	เฮคแทรใ์นเฟส	2	ในอตัรา	1,000	เหรยีญสหรฐั	ตอ่พืน้ที	่1	เฮคแทรต์อ่ป ี

เป็นระยะเวลา	40	ปี

	 บริษัท	อมตะ	ซิตี้	จำกัด

	 	 บริษัทย่อยมีภาระที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ตามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการ 

นคิมอมตะซติี	้จงัหวดัระยอง	โดยจะตอ้งจา่ยชำระคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการขายตามสญัญาเปน็จำนวน	10,000	บาท	ตอ่ไร	่เงนิกองทนุเพือ่



บร
ิษัท

 อ
มต

ะ ค
อร

์ปอ
เรช

ัน 
จำ

กัด
 (ม

หา
ชน

) ร
าย

งา
นป

ระ
จำ

ปี 
25

50

76

สารบัญ

บำรงุรกัษาฯนคิมอตุสาหกรรมอมตะซติี	้จำนวน	60	ลา้นบาท	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2550	บรษิทัฯ	ไดช้ำระแลว้เปน็จำนวน	30.7	ลา้นบาท)	และ

ค่ากำกับการบริการตามพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่าปีละประมาณ	2.3	ล้านบาท

	 บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จำกัด	

	 	 เพื่อประโยชน์ในการจัดหาน้ำให้พอเพียงต่อความต้องการใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

บรษิทัยอ่ยไดท้ำสญัญาระยะยาวเพือ่ซือ้นำ้ดบิและผลตินำ้ประปากบับรษิทัตา่งๆ	หลายสญัญา	ในราคาและปรมิาณการใชน้ำ้ตามทีก่ำหนด 

ในสัญญา	ทั้งนี้ราคาสามารถปรับเพิ่มได้ในอนาคตตามดัชนีราคาผู้บริโภค	สัญญาเหล่านี้จะสิ้นสุดในปี	2565	ถึง	2569	

28.	เครื่องมือทางการเงิน

28.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 “การแสดงรายการ 

และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน 

เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบาย

ในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหาร 

ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับ 

ความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้  การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจาก 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้อง 

สูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบดุล

	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี 

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ย 

ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องธุรกรรมทางการเงินโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และ 

บริษัทย่อยอยู่สกุลเงินของท้องถิ่นนั้น

28.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม 

มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการ 

เงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจ 

ในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรม 

ขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่า 

ที่เหมาะสม 

29.	การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

	 	 นอกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 4	 ซึ่งมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิและส่วน 

ของผูถ้อืหุน้ตามทีไ่ดร้ายงานไปแลว้	บรษิทัฯ	ไดม้กีารจดัประเภทรายการบญัชบีางรายการในงบการเงนิสำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2549	

ใหมเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชใีนปปีจัจบุนั	ซึง่ไมม่ผีลกระทบตอ่กำไรสทุธหิรอืสว่นของผูถ้อืหุน้นอกเหนอืไปจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว

30.	การอนุมัติงบการเงิน

	 	 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2551
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Green & Clean
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คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติการ

ฝ่ายการตลาดและการขาย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และธุรการ

ฝ่ายเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารโครงการ

ฝ่ายที่ดิน 
และประสานงานราชการ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
และดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายบัญชี และการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที ่
พัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายธุรกิจอุตสาหกรรม 
และสาธารณูปโภค

ฝ่ายธุรกิจที่อยู่อาศัย 
และพาณิชยกรรม

ฝ่ายธุรกิจการศึกษา 
และสันทนาการ

ฝ่ายธุรกิจที่ปรึกษา 
และธุรกิจขนาดกลางและย่อม

ประธานเจ้าหน้าที ่
นักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหา 
และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนผังการจัดการองค์กร
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ตำแหน่ง ใน  บริษัก อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

การ ศึกษา 
ปริญญาโท	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาการจัดการ	
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์	ศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อื่น
กรรมการ	บริษัท	อมตะ	(เวียตนาม)	จำกัด

ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
3	ปี

ตำแหน่ง ใน  บริษัก อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย

การ ศึกษา 
ปริญญาตรี	คณะศิลปศาสตร์	(ภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ตำแหน่ง อื่น
กรรมการ		บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จำกัด
กรรมการ	บริษัท	เวีย	โลจิสติกส์	จำกัด
กรรมการ	บริษัท	เวีย	ทรานส์	จำกัด

ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
18	ปี

ตำแหน่ง ใน  บริษัก อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

การ ศึกษา 
Diploma,	International	Hotel	School	of	Business	of	Tokyo

ตำแหน่ง อื่น
-

ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
7	ปี

ตำแหน่ง ใน  บริษัก อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการฝ่ายที่ดินและประสานงานราชการ

การ ศึกษา 
ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง อื่น
-

ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
19	ปี

นางสมหะทัย พานิชชีวะ อายุ 42 ปี

นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ อายุ 46 ปี

นายจุลานนท์ ณ ลำพูน อายุ 56 ปี

นายชัยรัตน์ สุวรรณวิจารณ์ อายุ 46 ปี

ประวัติผู้บริหาร
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ตำแหน่ง ใน  บริษัก อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

การ ศึกษา 
ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่ง อื่น
กรรมการ	บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จำกัด
กรรมการ	บริษัท	อมตะ	ฟาซิลิตี้	เซอร์วิส	จำกัด
กรรมการ	บริษัท	อมตะ	คอนโดทาวน์	ระยอง	จำกัด
กรรมการ	บริษัท	อมตะ	ซัมมิท	เรดดี้	บิลท์	จำกัด

ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
15	ปี

ตำแหน่ง ใน  บริษัก อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

การ ศึกษา 
ปริญญาโท	สาขาการบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง อื่น
-

ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
19	ปี

ตำแหน่ง ใน  บริษัก อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

การ ศึกษา 
ปริญญาตรี	คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อื่น
-

ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
5	ปี

ตำแหน่ง ใน  บริษัก อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

การ ศึกษา 
ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)

ตำแหน่ง อื่น
-

ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
17	ปี

นายภราดร สรงสุวรรณ อายุ 53 ปี

นายกำจร วรวงศากุล อายุ 52 ปี

นายชัยชนะ ชาญพัฒนนันท์ อายุ 34 ปี

นางเด่นดาว โกมลเมศ อายุ 46 ปี
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ตำแหน่ง ใน  บริษัก อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการตลาด

การ ศึกษา 
ปริญญาตรี	สาขาภาษาอังกฤษ	Kansai	Gaidai	University,	Japan

ตำแหน่ง อื่น
กรรมการ	บริษัท	อมตะ	(เวียตนาม)	จำกัด

ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
9	ปี

ตำแหน่ง ใน  บริษัก อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
กรรมการผู้จัดการ

การ ศึกษา 
ปริญญาตรี	สาขาการเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่ง อื่น
กรรมการ		บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จำกัด

ระยะเวลาการทำงานใน บริษัก อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
9	ปี

ตำแหน่ง ใน  บริษัก อมตะ วอเตอร์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ

การ ศึกษา 
ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ	มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่ง อื่น
-

ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด
6	ปี

ตำแหน่ง ใน  บริษัก อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	

การ ศึกษา 
-	 ปริญญาโท	สาขาการบริหารธุรกิจและการจัดการ	
	 Southwest	Missouri	State	University	U.S.A.
-	 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่ง อื่น
-	 กรรมการ	บริษัท	อมตะ	จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ	จำกัด
-	 กรรมการ	บริษัท	อมตะ	คอนโดทาวน์	ระยอง	จำกัด

ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
8	ปี

นายยาซูโอะ   ซูซุย อายุ 36 ปี

นายธนภัทร ศรกุล อายุ 58 ปี

นายชูชาติ สายถิ่น อายุ 47 ปี

นายอัครเรศร์ ชูช่วย อายุ 40 ปี
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ตำแหน่ง ใน  บริษัก อมตะ ซัมมิท เรดี้บิลท์ จำกัด
ผู้จัดการทั่วไป

การ ศึกษา 
ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ,	Boston	University,	U.S.A.

ตำแหน่ง อื่น
-

ระยะเวลาการทำงานใน บริษัก อมตะ ซัมมิท เรดี้บิลท์ จำกัด
3	ปี

นางสาวจันจิรา  แย้มยิ้ม อายุ 40 ปี



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2550

83

สารบัญ

การถือหุ้นของผู้บริหาร

การถือหุ้นของผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

การถือหุ้น

ณ 31 ธค. 2550 ณ 31 ธค. 2549 เพิ่ม (+) / 

จำนวน % 
การถือหุ้น

จำนวน % 
การถือหุ้น

ลด (-)

1.	พลตำรวจเอกชวลิต	ยอดมณี	 ประธานกรรมการ,กรรมการบริหาร 38,451,170 3.6037 38,451,170 3.6037 -

2.	นายโทชิฮิเดะ	ฮาชิมะ รองประธานกรรมการ	 - - - - -

3.	นายวิกรม	กรมดิษฐ์ กรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

250,000,000 23.4302 245,000,000 22.9616 5,000,000

4.	พลเอกยุทธศักดิ์		ศศิประภา กรรมการ - - - - -

5.	ดร.วิษณุ	เครืองาม กรรมการ,	กรรมการสรรหา 
และกำหนดค่าตอบแทน

- - - - -

6.	นายจักก์ชัย	พานิชพัฒน์ กรรมการ,	กรรมการบริหาร - - - - -

7.	นายวิบูลย์	กรมดิษฐ์ กรรมการ,	กรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

250,000 0.0234 500,000 0.0469 (250,000)

8.	นายอนุชา	สิหนาทกถากุล	 กรรมการ	 
และประธานกรรมการตรวจสอบ

5,534,000 0.5187 5,534,000 0.5187 -

9.	นายนพพันธ์		เมืองโคตร กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา 
และกำหนดค่าตอบแทน

- - - - -

10.	รศ.	ดร.	สมเจตน์	ทิณพงษ์ กรรมการ,	กรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการสรรหา 
และกำหนดค่าตอบแทน

- - - - -

11.	นางสมหะทัย	พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 140,000 0.0131 240,000 0.0225 (100,000)

12.	นายจุลานนท์	ณ	ลำพูน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพาณิชยกรรม 
และที่อยู่อาศัย

- - - - -

13.	นางสาวทรงโฉม	ตั้งนวพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 
และการขาย

- - - - -

14.	นายชัยรัตน์	สุวรรณวิจารณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ดิน 
และประสานงานราชการ

- - - - -

15.	นายภราดร	สรงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม - - - - -

16.	นายกำจร	วรวงศากุล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ

- - - - -

17.	นางวราภรณ์	วัชรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
และดูแลผลประโยชน์

232,840 0.0218 232,840 0.0218 -

18.	นางสาวเด่นดาว	โกมลเมศ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - - - - -
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Raising Environmental 
Awareness
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	 ธรุกจิ	หลกั	ของ	บรษิทั	อมตะ	คอร	์ปอเร	ชนั	จำกดั	(มหาชน)	และ	บรษิทั	ยอ่ย	ของ	อมตะ	คอื	การ	พฒันาทีด่นิ	พรอ้ม	ระบบ	สาธารณปูโภค	
ที	่จำเปน็	ตาม	มาตรฐาน	และ	ระเบยีบ	ของ	การ	นคิม	อตุสาหกรรม	แหง่	ประเทศไทย	และ	ให	้ความ	สำคญั	ตอ่	การ	เปน็	เมอืง	อตุสาหกรรม	ที	่สมบรูณ	์
แบบ	โดย	เนน้	การ	บรกิาร	แก	่ลกูคา้	ใน	น	ิคมฯ	ของ	บรษิทั	และ	บรษิทั	ยอ่ย	เปน็	หลกั		ธรุกจิ	ของ	อมตะ	แบง่	เปน็	3	กลุม่	หลกั	คอื	กลุม่	นคิม	อตุสาหกรรม		
กลุ่ม	สาธารณูปโภค		และ	กลุ่ม	ให้	บริการ

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
6 มีนาคม 2532

บ.อมตะ
ซิตี้ จก.

5	มิ.ย.
2538

บ. อมตะ 
คอนโดทาวน ์
ระยอง จก.

13	ธ.ค.	
2543

บ. อมตะ 
เพาเวอร์ 

จก.

2	มี.ค. 
2538

บ. อมตะ 
จัดจำหน่าย 

ก๊าซ 
ธรรมชาติ

จก.

27	พ.ย. 
2544

Amata 
(Vietnam) 
Co., Ltd.

31	ธ.ค.	
2537

Amata 
(Bien Hoa) 

Ltd.

29	มิ.ย.	
2539

บ. อมตะ 
วอเตอร์ 

จก.

5	มี.ค.
2542

บ. อมตะ 
ฟาซิลิตี้ 

เซอร์วิส จก.

29	พ.ย.	
2545

บ. อมตะ 
- ซัมมิท 

เรดดี้ บิลท์ 
จก.

15	ธ.ค.	
2547

บ. เวีย 
โลจิสติกส์ 

จก.

27	ธ.ค.	
2547

บ.เวีย 
ทรานส์ จก.

9	มิ.ย.	
2548

บ. 
โรงพยาบาล 
วิภาราม 

(อมตะนคร)

27	ก.ย.	
2548

บ. อมตะ 
ดีเวลลอป 
เม้นท์ จก.

15	มิ.ย.	
2533

บ.อมตะ 
แมนชั่น 
เซอร์วิส 

จก.

15	พ.ย.	
2534

83.67%

10%

20.00% 29.10% 69.975%

60.78% 13.77% 100.00% 10.00% 91% 43.49% 49% 30% 21.25%

Industrial Estate

Utilities

Services

โครงสร้างการถือหุ้น
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รายชื่อกรรมการ บริษัทย่อย

City VN AW Facility

นายอาสา สารสิน X

พล.ต.อ.ชวลิต ยอดมณี /,	// X

นายวิกรม กรมดิษฐ์ /,	// /

นายชีระ ภาณุพงศ์ /

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา /

นายสุกิจ ปัจฉิมสวัสดิ์ /

นายฮาราลด์ ลิงค์ /

นายอนุชา สิหนาทกถากุล /

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ /,	// X X

นางสมหะทัย พานิชชีวะ /

นายภราดร  สรงสุวรรณ / /

นายวิบูลย์  กรมดิษฐ์ /,	// / / /

นายกมลชัย ภัทโรดม /

นายธนภัทร  ศรกุล / /

นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ /

น.ส. ทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ /

นายชูชาติ สายถิ่น /

Mrs. Pham Thi Thanh Huong /

Mrs. Do Thi Thu Hang /

Mr. Huynh Ngoc Phien /

Mr. Nguyen Minh Huy /

หมายเหตุ Ctiy	 =	 บริษัท	อมตะ	ซิตี้	จำกัด
VN	 =	 บริษัท	อมตะ	(เวียตนาม)	จำกัด
AW	 =	 บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จำกัด
Facility	 =	 บริษัท	อมตะ	ฟาซิลิตี้	เซอร์วิส	จำกัด

X	 =	 ประธานกรรมการ
/	 =	 กรรมการ
//	 =	 กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย
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ข้อมูลบริษัทย่อย

อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ประเภทของกิจการ : พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 6	มีนาคม	2532

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0107537002761

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ	1,067,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

สำนักงานใหญ่ : 2126	อาคารกรมดิษฐ์	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง		กทม.	10320

โทรศัพท์ : (02)	792	0000,	(038)	213	007

แฟกซ์ : (02)	318	1096

อีเมล์ : viboon@amata.com

ผู้บริหาร : นายวิบูลย์		กรมดิษฐ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

สำนักงานโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

700	หมู่ที่	1	ตำบลคลองตำหรุ	อำเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000

โทรศัพท์ : (038)	213	007

โทรสาร : (038)	213	700

อีเมล์ : tsutsui@amata.com

ผู้บริหาร : นายยาซูโอะ	ซูซุย	(ผู้จัดการการตลาด)

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอย่างน้อย 10%

1. บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ประเภทของกิจการ : ขายและให้เช่าอพาร์ทเมนท์ขนาด	198	ห้อง	ในอมตะนคร

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 15	มิถุนายน	2533

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105533068758

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ	68,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1,000	บาท	

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 43.49	%	

สำนักงานใหญ่ : นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร	700/1000	หมู่	1	ตำบลคลองตำหรุเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี	20000

โทรศัพท์ : (038)	213	331-40

แฟกซ์ : (038)	213	143

ผู้บริหาร : นายก้องเดช		สงวนสัตย์		(รองผู้จัดการทั่วไป)
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2. บริษัท อมตะ แมนชั่นเซอร์วิส จำกัด
ประเภทของกิจการ : ดูแลทรัพสินส่วนกลางของอมตะ	แมนชั่นและบริการต่างๆ	ในอมตะนคร

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 15	พฤศจิกายน	2534

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105534108753

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ	100,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 12.65	%

สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	700/1001	หมู่	1	ตำบลคลองตำหรุ

เมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000

โทรศัพท์ : (038)	213	331-40

แฟกซ์ : (038)	213	143

ผู้บริหาร : นายก้องเดช		สงวนสัตย์		(รองผู้จัดการทั่วไป)

3. บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด 
ประเภทของกิจการ : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อการขาย

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 2	มีนาคม	2538

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105538027863

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ	17,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 13.77%

สำนักงานใหญ่ : 88	ถนนเลิศนาวา	ถนนกรุงเทพกรีฑา	แขวงหัวหมาก	

บางกะปิ	กทม	10240

โทรศัพท์ : (02)	379	4246,	710	3400

แฟกซ์ : (02)	379	4245,	379	4251

อีเมล์ : Pote.j@amatapower.com

ผู้บริหาร : นายพจน์		ชินพิพัฒน์		(ผู้อำนวยการ)

4. บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด 
ประเภทของกิจการ : พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 5	มิถุนายน	2538

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105538066591

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ	4,500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน : 83.67	%

สำนักงานใหญ่ 2126	อาคารกรมดิษฐ์	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ	ห้วยขวาง	กทม.	10320

โทรศัพท์ (02)	792	0000

โทรสาร (02)	318	1096

สำนักงานโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	7	หมู่ที่	3	ตำบลบ่อวิน	อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี	20230

ที่ตั้งโครงการ : ทางหลวง	331	กม.	95	ตำบลมาบยางพร	อำเภอปลวกแดง

จังหวัดระยอง

โทรศัพท์ : (038)	346	007

แฟกซ์ : (038)	345	771

อีเมล์ : aukkares@amata.com

ผู้บริหาร : นายอัครเรศ		ชูช่วย	(ผู้จัดการนิคมฯ)
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5. บริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด
ประเภทของกิจการ : การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้เช่า

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 31	ธันวาคม	2539

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 1100/	GP

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 17,000,000.00	ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 60.78%

สำนักงานใหญ่ : 165	Nguyen	Van	Troi,	Phu	Nhuan	Dist.,	Ho	Chi		Minh	City,	

Vietnam

โทรศัพท์ : (84)	8	845	0007,	(84)	8	844	3709

แฟกซ์ : (84)	8	844	3713

อีเมล์ : mai@amata.com.vn

สำนักงานโครงการ : Long	Binh	Ward,	Bien	Hoa	City,	Dong	Nai	Provice,	Vietnam

โทรศัพท์ : (84)	61	883	007

แฟกซ์ : (84)	61	891	251

อีเมล์ : phien@amata.com.vn

ผู้บริหาร : Dr.	Huynh	Ngoc	Phien	(Director	&	President)

6. บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด
ประเภทของกิจการ : ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม	บริโภค	และอุปโภค

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 5	มีนาคม	2542	

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105542016421

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ	800,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 100	%

สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	700/2		หมู่1	ตำบลคลองตำหรุ

อำเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000

โทรศัพท์ : (038)	213	213

แฟกซ์ : (038)	213	214

อีเมล์ : chuchat@amata.com

ผู้บริหาร : นายชูชาติ		สายถิ่น	(กรรมการผู้จัดการ)

7. บริษัท อมตะ คอนโดทาวน์ ระยอง จำกัด
ประเภทของกิจการ : การพัฒนาและจัดการที่พักคนงานในอมตะซิตี้

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 13	ธันวาคม	2543	

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105543114205

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ	3,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 16.73	%	

สำนักงานใหญ่ : 133/23-28	หมู่7	ถนนสุขุมวิท	ตำบลบางปูใหม่

อำเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	10280

โทรศัพท์ : (02)	709	1100

แฟกซ์ : (02)	709	1075

สำนักงานโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	7/12	หมู่	3	ตำบลบ่อวิน	อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี	20230

โทรศัพท์ : (038)	650	134

ผู้บริหาร : นายโชคชัย	หออัษฎาวุธ	(ผู้จัดการฝ่ายอาคาร)
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8. บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด 
ประเภทของกิจการ : จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 27	พฤศจิกายน	2544

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105544114560

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ	16,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 10	%

สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	700/2	หมู่1	ถนนบางนา-ตราด

ตำบลคลองตำหรุ	อำเภอเมืองชลบุรี		จังหวัดชลบุรี	20000

โทรศัพท์ : (02)	937-0620-4

แฟกซ์ : (038)	214	255

อีเมล์ : sales@amatangd.com

ผู้บริหาร : นายพัฒนะ	น้อมจิตเจียม	(ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย)	

9. บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ประเภทของกิจการ : ให้บริการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 29	พฤศจิการยน	2545

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205545012590

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ	150,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 91	%

สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	700/2	หมู่	1	ตำบลคลองตำหรุ

อำเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000

โทรศัพท์ : (038)	215	007-9

แฟกซ์ : (038)	215	006

อีเมล์ : thanapat@amata.com

ผู้บริหาร : นายธนภัทร	ศรกุล	(กรรมการผู้จัดการ)

10. บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด
ประเภทของกิจการ : ให้บริการสร้างโรงงานสำเร็จรูป

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 15	ธันวาคม	2547

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205547025176

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ	2,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 49	%

สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	700	หมู่1	ตำบลคลองตำหรุ	

อำเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000

โทรศัพท์ : (038)	213	007

แฟกซ์ : (038)	213	700

อีเมล์ : janjira@amata.com

ผู้บริหาร : นางสาวจันจิรา		แย้มยิ้ม	(ผู้จัดการทั่วไป)
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11. บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด
ประเภทของกิจการ : ให้บริการคลังสินค้า	และขนส่งสินค้า

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 27	ธันวาคม	2547

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205547025907

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ	1,200,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 30	%

สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	700/616	หมู่	4	ตำบลบ้านเก่า	

อำเภอพานทอง	จังหวัดชลบุรี	20160

โทรศัพท์ : (038)	210	228-243

แฟกซ์ : (038)	210	245

อีเมล์ : suzuki-y@vialogi.com

ผู้บริหาร : Yoshimi		Suzuki		(กรรมการผู้จัดการ)

12. บริษัท เวีย ทรานส์ จำกัด
ประเภทของกิจการ : ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 9	มิถุนายน	2548

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205548015697

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ	20,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 20.99%

สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	700/616	หมู่	4	ตำบลบ้านเก่า

อำเภอพานทอง	จังหวัดชลบุรี	20160

โทรศัพท์ : (038)	210	228-30

แฟกซ์ : (038)	210	245

อีเมล์ : suzuki-y@vialogi.com

ผู้บริหาร : Yoshimi	Suzuki	(กรรมการผู้จัดการ)

13. บริษัท โรงพยาบาล วิภาราม (อมตะนคร) จำกัด
ประเภทของกิจการ : ให้บริการรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 27	กันยายน	2548

เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205548026371

ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ	10,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน : 21.25	%

สำนักงานใหญ่ : อาคารกรมดิษฐ์	พาร์ค	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	

700/2	หมู่	1	ตำบลคลองตำหรุ	อำเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000

โทรศัพท์ : (038)	468	900

แฟกซ์ : (038)	468	904

อีเมล์ : -

ผู้บริหาร : นพ.	ไพบูลย์	เอกแสงศรี	(กรรมการผู้จัดการ)



นายทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย	กทม.	10110	ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (02)	229	2800
โทรสาร : (02)	654-5599

ผู้สอบบัญชี
นายณรงค์ พันตาวงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 3315
ชื่อบริษัท : บริษัท	สำนักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำกัด
ที่อยู่ : บริษัท	สำนักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำกัด

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 จำกัด

ที่อยู่ : 33/	118-119	อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์	ชั้น	23
ถนนสุรวงศ์	แขวงสุรวงศ์	เขตบางรัก
กทม.	10500	ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (02)	233	1001,	(02)	233	1008
โทรสาร : (02)	236	6100

  สถาบันการเงิน
ธนาคารซูมิโตโม	มิตซูอิ	แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน
ธนาคารกสิกรไทย	จำกัด	(มหาชน)
ไทยธนาคารจำกัด	(มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด	(มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพจำกัด	(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์	จำกัด	(มหาชน)
ธนาคารทหารไทยจำกัด	(มหาชน)	
ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด	(มหาชน)
ธนาคาร	ทิสโก้	จำกัด	(มหาชน)
ธนาคาร	สินเอเซีย	จำกัด	(มหาชน)

ข้อมูลผู้ติดต่อ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : คุณวราภรณ์	วัชรานุเคราะห์		(เลขานุการบริษัท)
ที่อยู่ : 2126	อาคารกรมดิษฐ์	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	
กทม.	10320	ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (02)	792	0000,	ต่อ				108
โทรสาร : (02)	318	1096
อีเมล์ : varaporn@amata.com

ข้อมูลอื่นๆ
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ประเทศไทย
อมตะ คอรปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700 หมูที่ 1 ตำบลคลองตำหรุ
อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี 20000
โทรศัพท : +66 38 213 007
โทรสาร : +66 38 213 700

บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
หมูที่ 3 ตำบลบอวิน อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท : +66 38 346 007
โทรสาร : +66 38 345 771

สำนักงานใหญ
2126 อาคารกรมดิษฐ
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท : +66 2 792 0000
โทรสาร : +66 2 318 1096

ประเทศเวียดนาม
Amata (Vietnam) Co., Ltd.
Liaison Ofce
165 Nguyen Van Troi,
Phu Nhuan Dist.,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 845 0007 / 844 3709
Fax : (84-8) 844 3713
E-mail : amata-mktg@hcm.vnn.vn

We save the planet.
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