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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  

จำกัด (มหาชน) 
2552 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

 2552	 2551	 2550	 2549	 2548	
งบกำไรและขาดทุน	(ล้านบาท)	
รายได้รวม 2,335.76 4,061.31 4,398.63 3,421.90 4,443.89 
รายได้จากการขาย 2,094.65 3,858.78 4,314.67 3,345.81 4,344.05 
กำไรขั้นต้น 831.17 2,101.93 2,138.01 1,802.41 2,088.86 
กำไรสุทธิ 318.52 1,192.30 1,027.23 780.87 1,057.58 
 
งบดุล	(ล้านบาท)	
สินทรัพย์รวม 12,982.38 12,359.39 9,754.83 9,230.52 7,819.04 
หนี้สินรวม 7,180.61 6,774.60 4,893.86 4,923.64 3,608.33 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,801.77 5,584.79 4,860.97 4,306.88 4,210.71 
 
ต่อหุ้นสามัญมูลค่าที่ตราไว้	1	บาท	
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท) 0.30 1.12 0.96 0.73 0.99 
การจ่ายปันผล(ล้านบาท) 106.69 586.85 426.80 633.20 640.20 
 
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม(%) 17.88 33.15 25.80 26.27 27.06 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(%) 8.37 29.41 28.40 24.32 35.03 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(%) 3.93 16.39 16.85 15.38 22.17 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(เท่า) 1.41 1.39 1.15 1.32 0.98 
 
ผลการดำเนินงานของบริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	
ยอดขายที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม*	      
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 185 482 754 345 826 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 68 413 789 202 653 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร&นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 253 895 1,543 547 1,479 

หมายเหตุ : *ที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้(เบียนหัว)ให้เช่าเท่านั้น



03
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
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ผลประกอบการตามงบการเงิน
2548-2552 

Growing Up Point
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สารจากประธานกรรมการ

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	

 ปี 2552 เป็นปีที่ท้าทายของอมตะ บริษัทต้องเผชิญกับภาวะ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปัญหาวุ่นวายทางการเมืองของไทยทำให้
ยอดขายหดตวัลงอยา่งรนุแรงบรษิทัมยีอดขายเพยีง1ใน3ของยอดขาย
ในปี 2551 แต่จากวิสัยทัศน์และการเตรียมตัวรับเหตุการณ์ล่วงหน้า
ทำให้บริษัทสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้

 บรษิทัทราบดวีา่รายไดก้ารขายทีด่นิขึน้ๆลงๆตามภาวะเศรษฐกจิ 
ดังนั้นบริษัทต้องสร้างรายได้ที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
(recurring income)บรษิทัไดห้าธรุกจิใหม่ๆ  เพือ่เพิม่ recurring income 
เช่น รายได้จากการขายน้ำ, บำบัดน้ำเสีย, ค่าดูแลรักษาสาธารณูปโภค,
ค่าเช่าโรงงานสำเร็จรูป และในปี 2552 เริ่มมีรายได้ค่าเช่าจากพื้นที่
พาณิชยกรรม

 บริษัทได้ประเมินสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจโลกว่าจะต้อง
กระทบยอดขายที่ดินแน่นอนจึงเตรียมตัวรับสถานการณ์ตั้งแต่ปลายปี
2551 โดยเจรจาขอขยายการชำระหนี้ที่จะต้องชำระในปี 2552 ออกไป
โดยในปี2552 บริษัทขอชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวและได้รับการ
อนุเคราะห์จากธนาคารทุกแห่งเป็นอย่างดี

(ดร.วิษณุเครืองาม)
ประธานกรรมการ

สำหรับในปี2553บริษัทมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. เพิ่มยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3 แห่ง ในประเทศไทยและเวียดนามโดยจะทำการตลาดเชิงรุกเจาะตลาดญี่ปุ่น
และจีน นิคมอุตสาหกรรมของอมตะทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและเวียดนามตั้งอยู่บนบริเวณที่สะดวกในการเดินทางทั้งทาง
อากาศและทางทะเลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจส่งออก และยังเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนนอกเหนือจาก จีน และ
อินเดีย

2. เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ นำโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัย 8 แห่ง) และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งโครงการเมือง
วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน ด้วยการยกมาตราฐานอุตสาหกรรมของประเทศ
เป็นประเทศฐานการผลิต วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมสมอง สำหรับคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศ 
ให้กลับประเทศ

3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในต่างประเทศ

 ผมให้ความมั่นใจกับท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของอมตะทุกคนพร้อมที่จะทำงาน
อย่างหนักด้วยคุณภาพและเอาใจใส่ในการทำงานพวกเรามุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้เพื่อความเจริญเติมโตอย่างมั่นคงของบริษัท



Production of
electricity and
steam for sale
AmAtA power limited
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จำกัด (มหาชน) 
2552 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	

	 (1)	 ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ	

  บริษัทอมตะคอร์ปอเรชันจำกัด(มหาชน)เดิมชื่อบริษัทบางปะกงอินดัสเตรียลปาร์ค2จำกัด(มหาชน)ได้
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ ในรูปของการพัฒนานิคม
อตุสาหกรรมเพือ่ขายใหแ้กผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรม โดยมทีนุจดทะเบยีนเริม่แรกจำนวน 120,000,000 บาท (หนึง่รอ้ยยีส่บิลา้นบาท) 
ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 1,067,000,000 บาท (หนึ่งพันหกสิบเจ็ดล้านบาท) และได้จัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง
ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น“นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร”เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2541ซึ่งจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่2
โดยเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชนร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บนเนื้อที่ประมาณ 19,300 ไร่ ตั้งอยู่
กม.ที่ 57 ถนนบางนา-ตราด ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ณ31 ธันวาคม
2552คือครอบครัวกรมดิษฐ์31.02%,ครอบครัวยอดมณี3.70%,ItochuManagement(Thailand)Co.,Ltd.4.69%ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นเดิมยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดยในปี 2552 ครอบครัวกรมดิษฐ์ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นขึ้นบ้างเล็กน้อย ส่วนผู้ถือหุ้นหลัก
รายอื่นได้แก่ CHASE NOMINEES LIMITED 42 ถือหุ้น 9.96%, NORTRUST NOMINEES LTD.ถือหุ้น 4.40%, STATE
STREETBANKANDTRUSTCOMPANYFORAUSTRALIAถือหุ้น4.22%

 ในปี	2552	มีเหตุการณ์สำคัญ	ดังนี้ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอมตะคอร์ปอเรชันจำกัด(มหาชน)ครั้งที่2/2009เมื่อวันที่27มีนาคม2552
ไดม้มีตแิตง่ตัง้ดร.วษิณุเครอืงามเปน็ประธานกรรมการแทนตำแหนง่ทีว่า่งอยู่โดยมผีลตัง้แตว่นัที่27มนีาคม2552 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 5/2009 เมื่อวันที่ 13พฤศจิกายน
2552ได้มีมติให้บริษัทฯเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอมตะบีกริมเพาเวอร์3จำกัดเป็นจำนวนเงิน140ล้านบาท
คดิเปน็สดัสว่นของทนุจดเบยีนประมาณรอ้ยละ10ของทนุจดทะเบยีนประมาณ1,400ลา้นบาทในโครงการโรงไฟฟา้
ระบบ Cogenertion ขนาดการผลิตกระแสร์ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 135 เมกกะวัตต์ โดยผู้ร่วมก่อตั้งประกอบดว้ย
บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จำกดั (มหาชน) ถอืหุน้ประมาณรอ้ยละ 10 และบรษิทั อมตะ เพาเวอร์ จำกดั ถือหุ้น
ประมาณร้อยละ90(ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทอมตะคอร์ปอเรชันจำกัด(มหาชน)ถือหุ้นอยู่ร้อยละ13.77ส่วน 
ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ทจ.21/51)

	 (2)	 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วม	

  บริษัทเน้นการลงทุนในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมโดยสามารถ
แบ่งกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

 กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม 

 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมจำนวน2บริษัทคือ
1. บริษัทอมตะซิตี้จำกัดบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ83.67เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยพัฒนาที่ดินใน

รูปนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ “นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้” ซึ่งจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 3
บนเนื้อที่ประมาณ 11,300 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง

2. บริษัทได้เข้าร่วมทุนกับรัฐบาลเวียดนามในการจัดตั้งAmata(Vietnam)JointStockCompanyโดยบริษัทถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 62.88 ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินในรูปนิคมอุตสาหกรรมบนเนื้อที่ประมาณ 4,375 ไร่ ใช้ชื่อโครงการว่า
“AmataCity(BienHoa)”ตัง้อยูใ่กลส้ีแ่ยกทางหลวงสาย1และสาย15ตำบลลองบนิห์เมอืงเบยีนหวัจงัหวดัดองไน 
ประเทศเวียดนาม
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
จำกัด (มหาชน) 

2552 

	 กลุ่มสาธารณูปโภค	

 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทซึ่งทำกิจการด้านสาธารณูปโภคอีก3บริษัทคือ

1. บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด บริษัทถือหุ้นอยู่ 13.77% วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทก็เพื่อก่อตั้งบริษัทร่วมทุน
สร้างโรงผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำทั้งในและต่างประเทศ

2. บริษัทอมตะวอเตอร์จำกัด(เปลี่ยนจากบริษัทอมตะควอลิตี้วอเตอร์จำกัดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2548)
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม การบริโภค อุปโภค หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งแปรสภาพจากน้ำเพื่อการ
บริโภคหรืออุปโภคโดยบริษัทถือหุ้น100%

3. บริษัทอมตะจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติจำกัดดำเนินกิจการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติโดยส่งผ่านท่อก๊าซบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้น10%

	 กลุ่มธุรกิจให้บริการในนิคมอุตสาหกรรม	

 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทซึ่งทำกิจการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม7บริษัทคือ

ลำดับ	 ชื่อบริษัท	 ผู้ถือหุ้น	 ร้อยละ	 ให้บริการที่	

1. บริษัทอมตะดีเวลลอปเม้นท์จำกัด บมจ.อมตะคอร์ปอเรชัน 43.49 นิคมฯอมตะนคร

 (เดมิชือ่บรษิทั บไีอพ ีดเีวลลอปเมนท ์จำกดั)    

2. บริษัทอมตะแมนชั่นเซอร์วิสจำกัด บจ.อมตะดีเวลลอปเม้นท์ 29.10 นิคมฯอมตะนคร

 (เดิมชื่อบริษัท บีไอพี เซอร์วิส จำกัด)    

3. บริษัทอมตะฟาซิลิตี้เซอร์วิสจำกัด บมจ.อมตะคอร์ปอเรชัน 91.00 นิคมฯอมตะนคร

4. บริษัทอมตะ-ซัมมิทเรดดี้บิลท์จำกัด บมจ.อมตะคอร์ปอเรชัน 49.00 นิคมฯอมตะนคร

5. บริษัทเวียโลจิสติกส์จำกัด บมจ.อมตะคอร์ปอเรชัน 21.00 นิคมฯอมตะนคร

6. บรษิทัโรงพยาบาลวภิาราม(อมตะนคร)จำกัด บมจ.อมตะคอร์ปอเรชัน 21.25 นิคมฯอมตะนคร

7. บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง(ไทย-จีน)จำกัด

บริษัทอมตะซิตี้จำกัด 30.00 นิคมฯอมตะซิตี้

 กลุ่มอื่นๆได้แก่AmataHongKongLtd.ซึ่งบริษัทถือหุ้น100%จัดตั้งที่ฮ่องกงเพื่อเป็นHoldingCompanyสำหรับ
กิจการลงทุนในต่างประเทศ
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
จำกัด (มหาชน) 

2552 
โครงสร้างรายได้

(หน่วย:ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์/	
กลุ่มธุรกิจ	

ดำเนินการโดย	 %	การถือหุ้น	
ของบริษัท	

ปี	2552	
รายได้	

% 
  

ปี	2551	
รายได้	

% 
  

ปี	2550	
รายได้	

% 
  

สายผลติภณัฑ/์กลุม่ธรุกจิที่1 บรษิทัอมตะคอรป์อเรชนัจำกัด(มหาชน)  825 39 1,622 42 2,390 55 

(สว่นงานพฒันาอสงัหารมิทรพัย)์ Amata(Vietnam)JointStockCompany 62.88% 18 1 858 22 243 6 

 บรษิทัอมตะซติี้จำกดั 83.67% 265 13 414 11 791 18 

รวม	   1,108 53 2,894 75 3,424 79 

สายผลติภณัฑ/์กลุม่ธรุกจิที่2 บรษิทัอมตะคอรป์อเรชนัจำกัด(มหาชน)  8 0 19 0 22 1 

(สว่นงานบรกิารสาธารณปูโภค) Amata(Vietnam)JointStockCompany 62.88% 103 5 87 2 85 2 

 บรษิทัอมตะซติี้จำกดั 83.67% 21 1 18 0 16 0 

 บรษิทัอมตะวอเตอร์จำกดั 100.00% 459 22 498 13 430 10 

 บรษิทัอมตะฟาซลิติี้เซอรว์สิจำกดั 91.00% 135 6 129 3 116 3 

รวม	   726 35 751 19 669 16 

สายผลติภณัฑ/์กลุม่ธรุกจิที่3 บรษิทัอมตะคอรป์อเรชนัจำกัด(มหาชน)  24 1 28 1 22 1 

(สว่นงานใหเ้ชา่ทรพัยส์นิ) Amata(Vietnam)JointStockCompany 62.88% 136 6 109 3 146 3 

 บรษิทัอมตะซติี้จำกดั 83.67% 7 0 1 0 1 0 

 บรษิทัอมตะซมัมทิเรดดี้บลิท์จำกดั 49.00% 93 4 75 2 48 1 

รวม	   260 12 213 6 217 5 

รวมทัง้สิน้	   2,094 100 3,858 100 4,310 100 
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  

จำกัด (มหาชน) 
2552 

ปัจจัยความเสี่ยง

 ธุรกิจหลักของอมตะคือการการพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยและประเทศเวียดนามโดยอาศัยการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ(FDI)ดังนั้นความเสี่ยงของธุรกิจนี้คือ

สภาวะเศรษฐกิจโลก	

 ความเสี่ยงหลักต่อแผนยุทธศาสตร์และธุรกิจของอมตะคือการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกหรือเกิดการตกต่ำทางเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรง เช่น เกิดวิกฤตทางการเงินในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2540-2541 หรือวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในปี 2551 ในสหรัฐอเมริกา 
และแพร่กระจายไปถึงยุโรปซึ่งชะลอการลงทุนโดยตรงที่จะเข้ามาในเอเซียซึ่งอาจส่งผลกระทบบ้างในธุรกิจขายที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
ทัง้ในประเทศไทยและเวยีดนามการเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งของเศรษฐกจิโลกมสีว่นสำคญัอยา่งมากตอ่การขายพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมของอมตะ 

การเมืองและความมั่นคงภายในประเทศ	

 ความมั่นคงและน่าลงทุนของประเทศไทย และประเทศเวียดนามก็เป็นอีกส่วนสำคัญในการทำธุรกิจของอมตะ ดังนั้น 
ความไม่สงบทางการเมืองย่อมกระทบการขายที่ดินอุตสาหกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างกะทันหัน
หรอืความไมต่อ่เนือ่งของนโยบายการเมอืงทำใหเ้กดิความไมม่ัน่ใจในการลงทนุดงัการเคลือ่นไหวทางการเมอืงในปีพ.ศ.2549ทีส่ง่ผล
ให้มีการลดลงอย่างมากของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) แต่เมื่อเสถียรภาพทางการเมืองกลับคืนมาเมื่อปลายปี 2551
ทำให้FDIกระเตื้องขึ้น

ภัยธรรมชาติ	

 นอกจากนี้ วิกฤตทางธรรมชาติที่รุนแรง เช่น แผ่นดินไหว, โรคระบาด(ไข้หวัดนก) หรือภัยธรรมชาติ สามารถทำให้ 
การลงทนุในประเทศไทย และประเทศเวยีดนามชะลอตวัลงได้ อนัเปน็เหตใุหธ้รุกจิหลกัของอมตะเสยีหายได้ เหตกุารณด์งักลา่วจะยบัยัง้
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและนำไปสูก่ารตกตำ่ทางเศรษฐกจิและทำใหธ้รุกจิดา้นอตุสาหกรรมและการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่
นักลงทุนชาวต่างชาติลดลง

 ความเสี่ยงข้างต้นทำให้ยอดขายที่ดินมีความผันผวนเป็นอย่างมาก เพื่อลดความเสี่ยงของความไม่แน่นอนของรายได้บริษัท
จึงเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ โดยดำเนินการยุทธศาสตร์สร้างความสมดุลระหว่างรายได้จากการขายพื้นที่อุตสาหกรรม
ในประเทศไทยและเวียดนามและรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเช่นค่าเช่าค่าบำรุงรักษาและบริการสาธารณูปโภค

สาธารณูปโภคและการจัดการบริการ	

 การจัดหาสาธารณูปโภคเช่นก๊าซธรรมชาติระบบไฟฟ้าการสื่อสารระบบประปาฯลฯให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อ
ผลิตสินค้าก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

 อมตะพยายามจดัหาสาธารณปูโภคเพือ่สนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ และลดอปุสรรคดา้นการดำเนนิการผลติ โรงไฟฟา้
อมตะ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการสำรองไฟฟ้าในกรณีที่เกิดกระแส ไฟฟ้าดับ ส่วนก๊าซธรรมชาติมาจากบริษัท อมตะ
จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติจำกัดหรือส่งตรงมาจากบริษัทปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติจำกัด

 บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด (AW) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอมตะ มีแหล่งน้ำมากพอที่จะไม่เกิดผลกระทบจากภาวะ
ขาดแคลนนำ้ดงัเหตกุารณท์ีเ่คยเกดิขึน้กบันคิมอตุสาหกรรมอืน่ๆในอสีเทริน์ซบีอรด์เมือ่กลางปี2548บรษิทัอมตะวอเตอร์จำกดั 
มีการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในอนาคต โดยการจัดสร้างระบบการหมุนเวียนน้ำที่จะนำน้ำเสียจาก
อุตสาหกรรมนำกลับมาใช้ในโรงงานได้อีก จากมาตรการการอนุรักษ์น้ำทำให้บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด มีปริมาณแหล่งน้ำใช้ 
มากขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำได้อย่างสูงสุด
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  

จำกัด (มหาชน) 
2552 

  
ประเภทของกรรมการ	
 	 กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัท	
 	 ประธานกรรมการ
การศึกษา	
 	 ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์(เกียรตินิยมดีมาก)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 	 เนตบิณัฑติไทยสำนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา
 	 ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กเล่ย์ 

สหรัฐอเมริกา(LL.M.)
 	 ปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กเล่ย์ 

สหรัฐอเมริกา(J.S.D.)
 	 ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์สาขานิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ	
 	 DirectorAccreditationProgram(DAP)ปี2551
ประสบการณ์การทำงาน	
 	 ศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 	 รองนายกรัฐมนตรี
 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและสถาบันพระปกเกล้า)
 	 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 	 นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
 	 ประธานกรรมการบริษัทศิครินทร์จำกัด(มหาชน)
 	 ประธานกรรมการบรษิทักรงุเทพธนาธรจำกดั(มหาชน)
 	 ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์บีฟิทจำกัด(มหาชน)
 	 กรรมการบริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
 	 ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	/	กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
 	 ไมม่ี
การเขา้ประชมุป	ี2552	
 	 ประชุมคณะกรรมการบริษัท3/5ครั้ง
 	 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน1/1ครั้ง
 	 ประชุมผู้ถือหุ้น1ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	
 	 2ปี9เดือน
การถือหุ้นในบริษัท	
 	 ไม่มี
ข้อมูลอื่นๆ		
 	 ไม่มีคดีความในรอบ5ปีที่ผ่านมา
 	 ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

ในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติคณะกรรมการ
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
จำกัด (มหาชน) 
2552 

ประเภทของกรรมการ 
	 	 กรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร 
ตำแหนง่ในบรษิทั	
	 	 รองประธานกรรมการ
การศกึษา	
	 	 ปรญิญาตรดีา้นเศรษฐศาสตร์จากKyushuUniversity,Japan 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ	
	 	 DirectorAccreditationProgram(DAP)74/2008
ประสบการณก์ารทำงาน	
	 	 GeneralDirectorบรษิทับรษิทัอโีตชูคอรป์อเรชัน่จำกดั
  (ประเทศเวยีดนาม)
ตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	
 	 กรรมการบรษิทัททีแีอลอตุสาหกรรมจำกดั(มหาชน)
ตำแหนง่ในกจิการอืน่	(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน)	
	 	 ChiefOfficerforIndo-ChinaRegion
  บรษิทัอโีตชูคอรป์อเรชัน่จำกดั
 	 ประธานกรรมการบรษิทัอโีตชู(ไทยแลนด)์จำกดั 

และบรษิทัอโีตชูแมนเนจเมนท์(ไทยแลนด)์จำกดั
	 	 กรรมการหอการคา้ญีปุ่น่(JCC)
	 	 กรรมการสมาคมไทย-ญีปุ่น่
 	 กรรมการโรงเรยีนสมาคมไทย-ญีปุ่น่
การดำรงตำแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั	/	กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั	
 	 ไมม่ี
การเขา้ประชมุป	ี2552	
 	 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั5/5ครัง้
 	 ประชมุผูถ้อืหุน้1/1ครัง้
จำนวนปทีีเ่ปน็กรรมการ	
 	 3ปี5เดอืน
การถอืหุน้ในบรษิทั	
 	 ไมม่ี
ขอ้มลูอืน่ๆ	
 	 ไมม่คีดคีวามในรอบ5ปทีีผ่า่นมา
 	 ไมม่รีายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทั
  ในรอบปทีีผ่า่นมา
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  

จำกัด (มหาชน) 
2552 

ประเภทของกรรมการ	
 	 กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร
ตำแหนง่ในบรษิทั	
 	 กรรมการ
 	 ประธานกรรมการบรหิาร
 	 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
การศกึษา	
 	 ปรญิญาตรีคณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัแหง่ชาติไตห้วนั
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ	 	
 	 ไมม่ี
ประสบการณก์ารทำงาน	
 	 กรรมการผูจ้ดัการบรษิทัวีแอนด์เคคอรป์อเรชัน่จำกดั
 	 กรรมการผูจ้ดัการบรษิทักรมดษิฐ์จำกดั
 	 รองประธานบรษิทับีไอพีแอนจเินยีริง่จำกดั(มหาชน)
 	 ประธานกรรมการบรษิทัอมตะ(เวยีตนาม)จำกดั
 	 กรรมการบรษิทัอมตะเพาเวอร์จำกดั
ตาํแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	
 	 ไมม่ี
ตาํแหนง่ในกจิการอืน่	(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน)	
 	 ประธานกรรมการบรษิทัอมตะโฮลดิง้จำกดั
 	 กรรมการบรษิทัอมตะดเีวลลอปเมน้ท์จำกดั
 	 กรรมการบรษิทัอมตะแมนชัน่เซอรว์สิจำกดั
 	 กรรมการบรษิทัอมตะซติี้จำกดั
 	 กรรมการและประธานกรรมการทีป่รกึษาAmata(Vietnam)
  JointStockCompany
 	 ประธานมลูนธิอิมตะ
การดาํรงตาํแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั	/	กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั	
 	 ไมม่ี
การเขา้ประชมุป	ี2552	
 	 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั5/5ครัง้
 	 ประชมุผูถ้อืหุน้1ครัง้
จำนวนปทีีเ่ปน็กรรมการ	
 	 19ปี10เดอืน
การถอืหุน้ในบรษิทั	
 	 260,000,000หุน้(24.37%)
ขอ้มลูอืน่ๆ	
 	 ไมม่คีดคีวามในรอบ5ปทีีผ่า่นมา
 	 ไมม่กีารทำรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทั
  ในรอบปทีีผ่า่นมา 
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
จำกัด (มหาชน) 
2552 

ประเภทของกรรมการ 
 	 กรรมการอสิระ 
ตำแหนง่ในบรษิทั	
 	 กรรมการ
การศกึษา	
 	 โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล
 	 โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้
 	 โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบกชดุที่48
  วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัรรุน่ที่33
 	 หลกัสตูรพลรม่และจูโ่จมณฟอรด์เบนนิง่โรงเรยีนทหารราบกองทพับก

สหรฐัอเมรกิา
 	 หลกัสตูรชัน้นายพนัเหลา่ทหารราบณฟอรด์เบนนิง่โรงเรยีนทหารราบ

กองทพับกสหรฐัอเมรกิา 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ	
 	 ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรDirectorAccreditationProgram(DAP)
  รุน่56/2006สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย(IOD)
ประสบการณก์ารทำงาน	
 	 ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกที่1
 	 ปลดักระทรวงกลาโหม
 	 สมาชกิวฒุสิภา
 	 รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงกลาโหม
 	 ทีป่รกึษานายกรฐัมนตรีดา้นความมัน่คง
 	 ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจำกระทรวงกลาโหม
 	 กรรมการการปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย
 	 กรรมการบรษิทัไทยออยล์จำกดั
 	 ประธานกรรมการบรษิทัไทยโอเลฟนิส์จำกดั
 	 กรรมการบรษิทัไทยออยลเ์พาเวอร์จำกดั
 	 กรรมการบรษิทัไดนาสตี้เซรามคิจำกดั(มหาชน)
 	 กรรมการบรษิทัอะโรเมตกิส์(ประเทศไทย)จำกดั(มหาชน)
 	 ประธานกรรมการการนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
 	 นายกสมาคมวา่ยนำ้สมคัรเลน่แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์
 	 ประธานคณะกรรมการโอลมิปคิแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์
 	 นายกสมาคมยมินาสตกิแหง่ประเทศไทย
 	 กรรมการบรษิทัปตท.เคมคิอลจำกดั(มหาชน)
 	 ประธานสหพนัธก์ฬีาซเีกมส์
 	 ทีป่รกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม
ตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	
 	 กรรมการอสิระกรรมการตรวจสอบกรรมการกำกบัดแูล 

บรษิทัไดนาสตี้เซรามคิจำกดั(มหาชน)
 	 ทีป่รกึษาบรษิทัปตท.เคมคิอลจำกดั(มหาชน)
ตำแหนง่ในกจิการอืน่	(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน)	
 	 ประธานกรรมการบรษิทัGPPInternationalCo.,Ltd.
 	 รองประธานบรษิทัแพนเอเชยีแพลนเนอร์จำกดั
 	 กรรมการบรษิทัอมตะซติี้จำกดั
การดำรงตำแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั	/	กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั	
 	 ไมม่ี
การเขา้ประชมุป	ี2552	
 	 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั4/5ครัง้
 	 ประชมุผูถ้อืหุน้1/1ครัง้
จำนวนปทีีเ่ปน็กรรมการ	
 	 7ปี1เดอืน
การถอืหุน้ในบรษิทั	
 	 ไมม่ี
ขอ้มลูอืน่ๆ	
 	 ไมม่คีดคีวามในรอบ5ปทีีผ่า่นมา
 	 ไมม่รีายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัในรอบปทีีผ่า่นมา
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  

จำกัด (มหาชน) 
2552 

ประเภทของกรรมการ 
 	 กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร 
ตำแหนง่ในบรษิทั	
 	 กรรมการ
 	 กรรมการบรหิาร
การศกึษา	
 	 ปรญิญาตรีสาขาวศิวกรรมไฟฟา้จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 	 ปรญิญาโทสาขาวศิวกรรมไฟฟา้มหาวทิยาลยัเทกซสัณเมอืงออสตนิ 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา
 	 ปรญิญาบตัรวทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร(วปรอ.) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ	
 	 DirectorAccreditationProgram(DAP)ปี2546
 	 FinanceforNon-FinanceDirector(FN)ปี2548
 	 DirectorCertificationProgram(DCP)ปี2549
 	 RoleofCompensationCommittee(RCC)ปี2550
 	 AuditCommitteeProgram(ACP)ปี2552
ประสบการณก์ารทำงาน	
รองเลขาธกิารคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ
ตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	
 	 กรรมการอสิระกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและ 

กำหนดคา่ตอบแทนบรษิทัเซน็ทรลัพฒันาจำกดั(มหาชน)
 	 กรรมการอสิระและกรรมการทีป่รกึษาบรษิทัสหยเูนีย่นจำกดั(มหาชน)
 	 กรรมการอสิระประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและ 

กำหนดคา่ตอบแทนบรษิทัเทพธานกีรฑีาจำกดั(มหาชน)
 	 กรรมการอสิระกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและ 

กำหนดคา่ตอบแทนบรษิทักนัยงอเิลคทรกิจำกดั(มหาชน)
ตำแหนง่ในกจิการอืน่	(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน)	
 	 ประธานกรรมการบรษิทัแมกเนคอมพ์พรซีซิัน่เทคโนโลยีจำกดั(มหาชน)
 	 ประธานกรรมการบรษิทัพรซีพิารท์จำกดั
 	 ประธานกรรมการบรษิทัอมตะวอเตอร์จำกดั
 	 ประธานกรรมการAmata(Vietnam)JointStockCompany
 	 กรรมการบรษิทัอมตะซติี้จำกดั 
 	 กรรมการAmataHongKongLtd.
 	 กรรมการบรษิทัซานมเิกลเบยีร์(ประเทศไทย)จำกดั
 	 กรรมการบรษิทัซานมเิกลมารเ์กต็ติง้(ประเทศไทย)จำกดั
การดำรงตำแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั	/	กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั	
 	 ไมม่ี
การเขา้ประชมุป	ี2552	
 	 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั5/5ครัง้
 	 ประชมุผูถ้อืหุน้1/1ครัง้
จำนวนปทีีเ่ปน็กรรมการ	
 	 6ปี6เดอืน
การถอืหุน้ในบรษิทั	
 	 ไมม่ี
ขอ้มลูอืน่ๆ	
 	 ไมม่คีดคีวามในรอบ5ปทีีผ่า่นมา
 	 ไมม่รีายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัในรอบปทีีผ่า่นมา
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
จำกัด (มหาชน) 
2552 

ประเภทของกรรมการ	
 	 กรรมการอสิระ
ตำแหนง่ในบรษิทั	
 	 กรรมการ
 	 กรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน
การศกึษา	
 	 วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติสาขาวศิวกรรมโยธา
 	 มหาวทิยาลยัยงัสท์าวน์รฐัโอไฮโอ
 	 วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติสาขาวศิวกรรมโครงสรา้ง
  มหาวทิยาลยัแหง่รฐัโอไฮโอ
 	 บรหิารธรุกจิมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยีลอสแอนเจลสิ
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ	
 	 Chairman2000สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 	 DirectorsCertificationProgram(DCP24)
 	 AuditCommitteeProgram(ACP10)
ประสบการณก์ารทำงาน	
 	 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรษิทัคา้วสัดซุเิมนตไ์ทยจำกดั
 	 เลขาธกิารสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทยและหอการคา้ไทย
 	 ทีป่รกึษาและกรรมการธนาคารออมสนิ
ตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	
 	 กรรมการบรษิทัอาร์ซีแอลจำกดั(มหาชน)
 	 กรรมการบมจ.ธนาคารกรงุไทย
 	 กรรมการบรษิทัสยามฟวิเจอรด์เีวลอปเมนท์จำกดั(มหาชน)
 	 กรรมการบรษิทัลอ็กซเลย่์จำกดั(มหาชน)
 	 กรรมการบรษิทัเอสแอนด์พีซนิดเิคทจำกดั(มหาชน)
 	 กรรมการบรษิทัวคิแอนด์ฮคุลนัด์จำกดั(มหาชน)
 	 กรรมการบรษิทัฝาจบีจำกดั(มหาชน)
ตำแหนง่ในกจิการอืน่	(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน)	
 	 กรรมการบรษิทักรงุเทพธนาคมจำกดั
 	 กรรมการบรษิทัพลงัโสภณจำกดั
การดำรงตำแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั	/	กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั	
 	 ไมม่ี
การเขา้ประชมุป	ี2552	
 	 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั5/5ครัง้
 	 ประชมุผูถ้อืหุน้1/1ครัง้
จำนวนปทีีเ่ปน็กรรมการ	
 	 1ปี9เดอืน
การถอืหุน้ในบรษิทั	
 	 ไมม่ี
ขอ้มลูอืน่ๆ		
 	 ไมม่คีดคีวามในรอบ5ปีทีผ่า่นมา
 	 ไมม่กีารทำรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทั
  ในรอบปทีีผ่า่นมา
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  

จำกัด (มหาชน) 
2552 

ประเภทของกรรมการ	
 	 กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร
ตำแหนง่ในบรษิทั	
 	 กรรมการ,กรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร
การศกึษา	
 	 ปรญิญาตรีคณะบรหิาร(คอมพวิเตอร)์มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั
 	 รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ(การบรหิารจดัการสาธารณะ) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ	
 	 DirectorAccreditationProgram(DAP)ปี2547
 	 DirectorCertificationProgram(DCP)ปี2550
 	 TLCAExecutiveDevelopmentProgram(EDP)รุน่ที่1ปี2550
ประสบการณก์ารทำงาน	
 	 ประธานสมาคมวา่ยนำ้สมคัรเลน่แหง่ประเทศไทย
 	 ประธานสมาคมวา่ยนำ้สมคัรเลน่แหง่เอเชยี
 	 กรรมการบรษิทัดแูพลนอนิเตอรเ์นชัน่แนลจำกดั
 	 กรรมการและทีป่รกึษาสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย
 	 ประธานTLCAExecutiveDevelopmentProgram(EDP)รุน่ที่1
 	 ไดร้บัรางวลันกัทรพัยากรมนษุยด์เีดน่แหง่ประเทศไทย
  ประจำปพีทุธศกัราช2552จากสถาบนัทรพัยากรมนษุย์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ตำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	
 	 ไมม่ี
ตาํแหนง่ในกจิการอืน่	(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน)	
 	 กรรมการบรษิทัอมตะซติี้จำกดั
 	 กรรมการบรษิทัอมตะวอเตอร์จำกดั
 	 กรรมการบรษิทัอมตะฟาซลิติี้เซอรว์สิจำกดั
 	 กรรมการบรษิทัซมัมทิเรดดี้บลิท์จำกดั
 	 กรรมการบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

เพือ่การอตุสาหกรรมระยองไทย-จนีจำกดั
 	 กรรมการAmata(Vietnam)JointStockCompany
 	 กรรมการAmataHongKongLtd.
การดาํรงตาํแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั	/	กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั	
 	 ไมม่ี
การเขา้ประชมุป	ี2552	
 	 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั5/5ครัง้
 	 ประชมุผูถ้อืหุน้1/1ครัง้
จำนวนปทีีเ่ปน็กรรมการ	
 	 3ปี9เดอืน
การถอืหุน้ในบรษิทั	
 	 350,000หุน้(0.03%)
ขอ้มลูอืน่ๆ	
 	 ไมม่คีดคีวามในรอบ5ปทีีผ่า่นมา
 	 ไมม่กีารทำรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทั
  ในรอบปทีีผ่า่นมา
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
จำกัด (มหาชน) 
2552 

ประเภทของกรรมการ	
 	 กรรมการอสิระ
ตำแหนง่ในบรษิทั	
 	 กรรมการ
 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
การศกึษา	
 	 ปรญิญาตรีสาขาบญัชีและการบรหิารHoustonBaptistUniversity, 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา
 	 ปรญิญาโทสาขาบรหิารธรุกจิ(การเงนิ)UniversityofHouston, 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ	
 	 DirectorCertificationProgram(DCP)ปี2543
 	 FellowMemberปี2544
 	 DirectorCompensationปี2546
 	 Non-ExecutiveDirectorปี2547
 	 BoardFailureandHowtoFixitปี2547
 	 CEOPerformanceEvaluationปี2547
 	 RaisingtheAwarenessofCorporateFraudinThailandปี2548
ประสบการณก์ารทำงาน	
 	 กรรมการและรองประธานกรรมการบรหิารบรษิทัหลกัทรพัย์ไซรสัจำกัด(มหาชน) 
 	 กรรมการบรษิทัปตท.สำรวจและผลติปโิตรเลยีมจำกดั(มหาชน)
 	 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์คณะกรรมาธกิารการคลงัการธนาคารและสถาบนัการเงนิวฒุสิภา 
 	 ทีป่รกึษาคณะอนกุรรมาธกิารดา้นการธนาคารและสถาบนัการเงนิวฒุสิภา
 	 กรรมการบรษิทัไทยออยลเ์พาเวอร์จำกดั
 	 กรรมการบรษิทันวลสิซิง่จำกดั(มหาชน)
 	 กรรมการบรษิทัเดอะมอลลน์ครราชสมีาจำกดั
ตาํแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	
 	 กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร
  บรษิทัโฟคสัดเีวลลอปเมน้ท์แอนด์คอนสตรคัชัน่จำกดั(มหาชน)
ตาํแหนง่ในกจิการอืน่	(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน)	
 	 กรรมการAmata(Vietnam)JointStockCompany
 	 กรรมการบรษิทัอมตะเพาเวอร์จำกดั
 	 กรรมการบรษิทัอมตะวอเตอร์จำกดั
 	 กรรมการAmataHongKongLtd.
 	 กรรมการบรษิทัปองกมลจำกดั
 	 กรรมการบรษิทัโฟคสัเอนไวรอนเมนทลัจำกดั
 	 กรรมการบรษิทัแคปปติลัโฟคสัจำกดั
 	 กรรมการบรษิทัมนูแดนซ์ดเีวลลอปเมน้ท์จำกดั
การดาํรงตาํแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั	/	กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั	
 	 ไมม่ี
การเขา้ประชมุป	ี2552	
 	 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั5/5ครัง้
 	 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ6/6ครัง้
 	 ประชมุผูถ้อืหุน้1/1ครัง้
จำนวนปทีีเ่ปน็กรรมการ	
 	 2ปี9เดอืน
การถอืหุน้ในบรษิทั	
 	 5,534,000หุน้(0.52%)
ขอ้มลูอืน่ๆ	
 	 ไมม่คีดคีวามทีข่ดัตอ่คณุสมบตัขิองกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน
  ในรอบ5ปทีีผ่า่นมา
 	 ไมม่กีารทำรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทั
  ในรอบปทีีผ่า่นมา
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  

จำกัด (มหาชน) 
2552 

ประเภทของกรรมการ	
 	 กรรมการอสิระ
ตำแหนง่ในบรษิทั	
 	 กรรมการ
 	 กรรมการตรวจสอบ
 	 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน
การศกึษา	
 	 Diploma,SpringfieldTownshipHighSchool,Phila.,Pa. 

(AmericanFieldServiceScholarship)พ.ศ.2509-2510
 	 นติศิาสตร์บณัฑิต(เกยีรตนิยิมด)ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์พ.ศ.2510-2514 
 	 ประกาศนยีบตัรเนตบิณัฑติไทยเนตบิณัฑติยสภาพ.ศ.2515
 	 นติศิาสตรม์หาบณัฑติ(LL.M.Corporations)NewYorkUniversity

(FulbrightandAsiaFoundationScholarships)พ.ศ.2518-2520
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ	
 	 DirectorAccreditationProgram(DAP)43/2548
ประสบการณก์ารทำงาน	
 	 หวัหนา้ฝา่ยกฎหมายบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์ไอทเีอฟจำกดั 

พ.ศ.2515-2518
 	 ทนายความสำนกังานกฎหมายแชนดเ์ลอ่รแ์ละทองเอกพ.ศ.2520-2524
ตาํแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	
 	 กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัออิอนธนสนิทรพัย์(ไทยแลนด)์จำกดั(มหาชน)
ตาํแหนง่ในกจิการอืน่	(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน)	
 	 กรรมการอสิระบรษิทัออิอน(ประเทศไทย) 

(เดมิ“บรษิทัสยาม-จสัโก้จำกดั”)จำกดั
 	 รองประธานกรรมการบรษิทัสหกลอคีวปิเมนท์จำกดั 

และบรษิทัสหกลเอนยเินยีจำกดั
 	 ประธานกรรมการตรวจสอบบรษิทัเจรญิสนิพรอ็พเพอรต์ี้จำกดั
 	 กรรมการบรษิทัโพรมเินนท์ฟลอูดิคอนโทรลส์(ประเทศไทย)จำกดั
 	 เจา้ของสำนกังานกฎหมายอนิเตอรเ์นชัน่แนลบสิซเินสลอวเ์ยอรส์จำกดั

พ.ศ.2524-ปจัจบุนั
การดาํรงตาํแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั	/	กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั	
 	 ไมม่ี
การเขา้ประชมุป	ี2552	
 	 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั5/5ครัง้
 	 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ6/6ครัง้
 	 ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน1/1ครัง้
 	 ประชมุผูถ้อืหุน้1/1ครัง้
จำนวนปทีีเ่ปน็กรรมการ	
 	 8ปี6เดอืน
การถอืหุน้ในบรษิทั	
 	 ไมม่ี
ขอ้มลูอืน่ๆ	
 	 ไมม่คีดคีวามในรอบ5ปทีีผ่า่นมา
 	 ไมม่กีารทำรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทั
  ในรอบปทีีผ่า่นมา
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
จำกัด (มหาชน) 
2552 

ประเภทของกรรมการ	
 	 กรรมการอสิระ
ตำแหนง่ในบรษิทั	
 	 กรรมการ
 	 กรรมการตรวจสอบ
 	 กรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน
การศกึษา	
 	 สำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกDoctorofEngineering(D.Eng.) 

ปีพ.ศ.2523;AsianInstituteofTechnology(AIT) 
(King’sScholarship(Thailand))

 	 สำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทMasterofEngineering(M.Eng.) 
ปีพ.ศ.2516;AsianInstituteofTechnology(AIT) 
(BritishGovernmentScholarship)

 	 สำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรีBachelorofEngineering(B.Eng.) 
ปีพ.ศ.2514;UniversityofTasmania(Australia) 
(ColomboPlanScholarship)

ประสบการณก์ารทำงาน	
 	 9ปีในฐานะผูว้า่การการนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
 	 3ปีในฐานะกรรมการผูจ้ดัการใหญส่นามบนิสวุรรณภมูิ
ตาํแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	
 	 กรรมการบรษิทัปรชีากรุป๊จำกดั(มหาชน)
ตาํแหนง่ในกจิการอืน่	(ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน)	
 	 ประธานกรรมการบรหิารสำนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ

(องคก์ารมหาชน)
 	 ประธานกรรมการองคก์ารตลาดรฐัวสิาหกจิกระทรวงมหาดไทย
 	 รกัษาการผูอ้ำนวยการองคก์ารบรหิารหารพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่ว

อยา่งยัง่ยนื(องคก์ารมหาชน)อพท.
การดาํรงตาํแหนง่ในกจิการทีแ่ขง่ขนั	/	กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั	
 	 ไมม่ี
การเขา้ประชมุป	ี2552	
 	 ประชมุคณะกรรมการบรษิทั5/5ครัง้
 	 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ4/6ครัง้
 	 ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน1/1ครัง้
 	 ประชมุผูถ้อืหุน้0/1ครัง้
จำนวนปทีีเ่ปน็กรรมการ	
 	 10ปี
การถอืหุน้ในบรษิทั	
 	 ไมม่ี
ขอ้มลูอืน่ๆ	
 	 ไมม่คีดคีวามในรอบ5ปทีีผ่า่นมา
 	 ไมม่กีารทำรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทั
  ในรอบปทีีผ่า่นมา
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
จำกัด (มหาชน) 
2552 

การปฏิบัติตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	

 คณะกรรมการอมตะ เชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ดีไม่ใช่การหวังผลเพียงแค่กำไรว่าเป็นเป้าหมายทางธุรกิจเท่านั้น แต่การดำเนินมา
เพือ่ใหไ้ดผ้ลกำไรเหลา่นัน้ กเ็ปน็องคป์ระกอบสำคญัทีไ่มย่ิง่หยอ่นไปกวา่กนั หรอืแมก้ระทัง่สำคญักวา่หากมองในระยะยาว คณะกรรมการ 
อมตะจึงมีความพยายามและมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

 นโยบายเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการนี้ บรษิทัไดร้า่งขึน้โดยอา้งองิจากหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ี สำหรบับรษิทัจดทะเบยีน 
ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ OECD (The
OrganizationforEconomicCo-operationandDevelopment)โดยแบ่งออกเป็นหมวดหลักๆดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายเพิ่มเติมเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังต่อไปนี้

6. การบริหารความเสี่ยง
7. การควบคุมภายใน
8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

 และเพื่อให้หลักการกำกับดูแลกิจการเบื้องต้นสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแล
กิจการขึ้นเพื่อดูแลการนำนโยบายไปใช้ในภาคปฏิบัติ โดยคณะทำงานชุดดังกล่าวมีหน้าที่สื่อสารส่งเสริมให้การกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทเป็นไปได้ตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการโดยจะมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทแบบ56-1รายงานประจำปี

	 1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	(The	Rights	of	Shareholders)	

  คณะกรรมการให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้น
ทุกรายทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทพึงได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอันได้แก่

 - สิทธิในการซื้อขายโอนหุ้นและสิทธิในการรับใบหุ้น
 - สิทธิในการที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องเพียงพอทันเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจ
 - สิทธิในการรับส่วนแบ่งผลกำไรของกิจการ
 - สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ 

 สำคัญของบริษัทฯ
 - สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการรวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
 - สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 บรษิทัฯไดก้ำหนดใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปลีะครัง้ภายในเวลาไมเ่กนิ4เดอืนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปบีญัชขีองบรษิทัฯ 
และหากมคีวามจำเปน็เรง่ดว่นตอ้งเสนอวาระเปน็กรณพีเิศษซึง่เปน็เรือ่งทีก่ระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้หรอืเกีย่วกบั
เงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 
หรอืในทำนองเดยีวกนัผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในหา้ของจำนวนหุน้ทีจ่ำหนา่ยไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 25 คน 
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 
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ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ
บริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการ
จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

 ในปี 2552 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และ
อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1.1 บริษัทฯจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1ครั้ง เมื่อวันที่30 เมษายน2552ณสำนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและออกเสียงในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้มอบให้บริษัท
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์(ประเทศไทย)จำกดัจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชมุแกผู่ถ้อืหุน้
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลของการประชุมฯ
โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี
งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ลงคะแนนในวาระตา่งๆ และไดท้ำการประกาศลงหนงัสอืพมิพร์ายวนั ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า3วันเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.amata.com) นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของ 
ผู้ถือหุ้นไว้ด้วย

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือ
บคุคลอืน่เขา้รว่มประชมุแทนตนได้ โดยใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดั
ประชมุนอกจากนี้ผูถ้อืหุน้สามารถDownloadหนงัสอืมอบฉนัทะผา่นทางหนา้เวบ็ไซตข์องบรษิทัไดอ้กีทางหนึง่ดว้ย 

1.4 สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็น
ของผู้ถือหุ้นโดยในปี2552มีประธานกรรมการและกรรมการได้เข้าร่วมการประชุมรวม9ท่านจากจำนวนทั้งหมด
10ท่านคิดเป็นร้อยละ90ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

1.5 ในการประชมุบรษิทัฯ ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้คำถามในวาระตา่งๆอยา่งอสิระ
กอ่นการลงมตใินทกุวาระ ทัง้นี้ ในการประชมุผูถ้อืหุน้บรษิทัไดใ้หข้อ้มลูรายละเอยีดในเรือ่งดงักลา่วอยา่งเพยีงพอแก่ 
ผูถ้อืหุน้ โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
แต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติและคะแนนเสียง รวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 3
ชั่วโมง30นาที

1.6 บริษัทจะเปิดโอกาศให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า
โดยสง่จดหมายอเิลคโทรนคิเมลม์าที่ir@amata.comหรอืโทรสารหมายเลข0-2318-1096เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัประโยชน์
สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

1.7 บริษัทได้จัดทำวีดิทัศน์ บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัย
สามารถติดตามเหตุการณ์ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นได้

1.8 บริษัทมีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป
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1.9 บริษัทมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.amata.com)

	 2.	 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	(The	Equitable	Treatment	of	Shareholders)		

  การสรา้งความเทา่เทยีมกนัใหเ้กดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ทกุรายทกุกลุม่ไมว่า่จะเปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยผูถ้อืหุน้
ทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร นกัลงทนุสถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ตา่งชาติ เปน็เรือ่งที่ อมตะ คำนงึถงึและพยายามสรา้งเครือ่งมอืทีช่ว่ยใหเ้กดิความเทา่เทยีม
กันอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเช่น

2.1 การกำหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุเปน็ไปตามจำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่โดยหนึง่หุน้มสีทิธเิทา่กบัหนึง่เสยีง 

2.2 สำหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัไดจ้ดัทำหนงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้กำหนดทศิทางการลงคะแนน
ไดต้ามแบบทีก่ระทรวงพาณชิยก์ำหนด และไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้โดยสามารถมอบฉนัทะ
ใหก้บักรรมการอิสระของบริษัทได้ด้วยซึ่งจะระบุรายชื่อกรรมการดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมนอกจากนี้
บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับ
วาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุม
และออกเสียงเป็นต้นไปเว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

2.3 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยผู้ถือ
หุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุม
ก่อนลงมติ

2.4 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้ใช้วิธีเลือกกรรมการ
เป็นรายบุคคล

2.5 เพือ่ความสะดวกของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้กีารลงทะเบยีน
โดยใชร้ะบบบารโ์คด้ทีแ่สดงถงึเลขทะเบยีนของผูถ้อืหุน้แตล่ะราย 
ที่บริษัทได้จัดพิมพ์ไว้บนหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
ได้รับความสะดวกสบายในการประชุม และทำให้ขั้นตอนการ
ลงทะเบยีนเปน็ไปอยา่งรวดเรว็ นอกจากนีใ้นการใชส้ทิธอิอกเสยีง
แตล่ะวาระ บรษิทัฯ ไดใ้ชว้ธิเีกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้เพื่อ
นำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บรษิทัจะเกบ็
บตัรยนืยนัการลงคะแนนเฉพาะไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง โดย
จะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วยยกเว้นในวาระที่5และ6
ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการจะเก็บ
บัตรยืนยันการลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 
งดออกเสยีงโดยเมือ่จบการประชมุผูถ้อืหุน้สามารถขอตรวจสอบความถูกต้องได้

2.6 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว
ทัง้หมดตอ่เนือ่งมาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดอืน สามารถเสนอระเบยีบวาระการประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ประจำปี
รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคณุสมบตัเิหมาะสมเขา้เปน็กรรมการระหวา่งวนัที่ 1 ธนัวาคม 2552 ถงึวนัที่ 31 มกราคม
2553ซึง่ไดป้ระกาศใหท้ราบโดยผา่นชอ่งทางของตลท.และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัโดยมขีัน้ตอนและวธิปีฏบิตัทิี่
ชัดเจนและโปรง่ใส 
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2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)ดังนี้

2.7.1 หา้มบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทำการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัภายใน 2 สปัดาหก์อ่นมกีารเปดิเผยงบการเงนิ
รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
(BlackoutPeriod)

2.7.2 ในกรณทีีท่ราบขอ้มลูใดๆ ทีย่งัไมเ่ปดิเผยซึง่อาจมผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั ตอ้งไมท่ำการ
ซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่
สาธารณะทั้งหมดแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผย
ข้อมูลภายในแก่บคุคลภายนอกหรอืบคุคลทีไ่มม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ เพือ่เปน็การปอ้งกนัไมใ่หน้ำขอ้มลู
ภายในไปใชใ้นทางมชิอบ 

2.7.3 ในกรณทีีก่รรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร ซึง่หมายรวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ เมือ่มกีาร
เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน 
คณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แหง่ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์พ.ศ.2533ภายใน3วนัทำการนบัจากวนัทีซ่ือ้ขายโอนหรอืรบัโอน

2.7.4 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในการประชุม 
คณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้

2.8 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ำหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลกัการทีว่า่ การตดัสนิใจ
ใดๆ ของบุคคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น
และถอืเปน็หนา้ทีข่องบคุคลากรทกุระดบัทีจ่ะหลกีเลีย่งการมสีว่นเกีย่วขอ้งทางการเงนิ และ/หรอืความสมัพนัธ์
กบับคุคลภายนอกอืน่ๆซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัฯตอ้งเสยีผลประโยชน์หรอืกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน์
หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการ 
ทีพ่จิารณาตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการเกีย่วโยงของตนในรายการดงักลา่วและตอ้งไมเ่ขา้รว่ม
การพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าว 
ต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ
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 คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมะสมอย่างรอบคอบและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการ 
 ข้อมูลประจำปี(แบบ56-1)ด้วย

	 3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(The	Role	of	Stakeholders)	

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตั้งแต่ลูกค้า 
ผูถ้อืหุน้และพนักงานรวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

3.1	 ผู้ถือหุ้น บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยคำนึงถึง 
การเจรญิเตบิโตของมลูคา่บรษิทัในระยะยาวมผีลตอบแทนทีด่ีและใหข้อ้มลูขา่วสารแกท่กุฝา่ยอยา่งเทา่เทยีมกนั 

3.2	 พนักงาน บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสนับสนุนพัฒนาความสามารถ
ในการทำงานใหเ้ปน็ระดบัมอือาชพีใหค้วามมัน่ใจในคณุภาพชวีติการทำงานอยา่งเทา่เทยีมเสมอภาคและไดร้บั
ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

3.3	 คู่ค้า บริษัทฯ จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อประโยชน์ร่วมกันและปฏิบัติตาม เงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า
อย่างเคร่งครัดรวมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม

3.4	 คู่แข่ง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย 
การกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

3.5	 เจ้าหนี้บริษัทฯจะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

3.6	 ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์
และการบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมนอกจากนี้บริษัทฯยังมุ่งมั่นพัฒนานิคมฯเพิ่มบริการ
ต่างๆให้ครบวงจรเพื่อเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบ

3.7	 ชุมชนและสังคม บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพสังคม
ชีวิตของชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยปฏิบัติตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

3.8	 สิ่งแวดล้อม ธุรกิจหลักของบริษัทคือการพัฒนาและขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้จัดให้มีสาธารณูปโภค 
ที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับลูกค้าซึ่งจะสร้างโรงงาน ประโยชน์หลักของนิคมอุตสาหกรรมคือการรวบรวม
โรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ มาอยูร่วมกนัเพือ่ความสะดวกและประหยดัในการควบคมุและบำบดัมลภาวะ ดงันัน้
การควบคุมมลภาวะจึงเป็นสิ่งสำคํญสำหรับผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้จัดการดูแลและ
รักษาสภาวะแวดล้อมอย่างดีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานISO14001จากสถาบันTUVAnlagentechnik
GmbHทั้งที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ตั้งแต่เมื่อวันที่26มิถุนายน2543
นอกจากนี้บรษิทัฯยงัไดป้ลกูฝงัจติสำนกึดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนกังานทกุคน 
โดยเริม่จากสิง่ใกลต้วัเชน่ลดการใชพ้ลงังานอยา่งไมจ่ำเปน็ดบัไฟฟา้เวลาพกัเทีย่งเปดิเครือ่งปรบัอากาศเมือ่ใช ้
ทั้งส่งเสริมให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิ
อากาศหรือภาวะโลกร้อน
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 บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ 
ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ดังนี้

จดหมายอิเลคโทรนิกส์	 ir@amata.com

จดหมายธรรมดา	 คณะกรรมการบริษัท
บริษัทอมตะคอร์ปอเรชันจำกัด(มหาชน)
2126อาคารกรมดิษฐ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ห้วยขวางกรุงเทพฯ10310

 โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับจดหมายดังกล่าวและส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่
เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลโดยคำร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงินการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติ
ตามกฎหมายจะได้รับการส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนหรือประเด็นที่อ่อนไหวอื่นๆ บริษัทจะ
รักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล และความเห็นต่างๆ ไว้เป็นความลับ และจะมีการตอบกลับเป็นการส่วนตัวภายใน 15 วันนับจากวันที่
บริษัทได้รับทราบข้อมูล

	 4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)	

  บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของ 
บรษิทัฯต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดครบถ้วนโปร่งใสและตรงเวลาบริษัทฯได้
เปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจดังนี้ 

1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทันเวลา

2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชี
ในรายงานประจำปี

3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มี 
ส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานตามที่คณะกรรมการของบริษัท
กำหนดทัง้นีจ้ะตอ้งรายงานครัง้แรกภายใน30วนันบัจากวนัทีเ่ขา้ดำรงตำแหนง่และภายใน15วนันบัจากวัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และและภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี แล้วส่งให้เลขานุการบริษัทเป็น 
ผู้เก็บรักษา

4. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน

5. เปิดเผยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ จำนวนครั้งของการประชุม
และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

6. เปดิเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแกก่รรมการ ซึง่เปน็ไปตามมตทิีไ่ดร้บัการอนมุตัจิากการประชมุผูถ้อืหุน้แลว้ 
ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ

7. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ทำหนา้ทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ และนำเสนอรายงานทางการเงนิ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทย่อยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดย
นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง 
อย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ



29
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
จำกัด (มหาชน) 
2552 

8. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

9. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ในปี 2552 บริษัท
เข้าร่วม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ รวมทั้งนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องสามารถทำการ 
นัดหมาย (Company Visit) เข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลและความคิบหน้าการดำเนิน
กิจการต่างๆดังนี้

เข้าร่วม(OpportunityDay) 4 ครั้ง
CompanyVisit/ConferenceCall 50 ครั้ง

 ทัง้นี้ ขอ้มลูตา่งๆ เหลา่นีน้อกจากจะไดเ้ปดิเผยสูส่าธารณะผา่นทางสำนกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ 
ยังได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วย

	 5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 โครงสร้าง	 และคณะอนุกรรมการต่างๆ	 (The	 Responsibilities	 of	 the		 
	 	 Board,	Structure,	and	the	Subcommittees)	

	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ
ในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนด
นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล 
การดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน10คนประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน1คนและกรรมการ
บริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 3 คน และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 6 คน ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและ
ก.ล.ต.กำหนด(รายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า34)

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัไดแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิารคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ
รับทราบซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีหน้าที่ตามรายละเอียดในหน้า38-40

 บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดย
กรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหาร
ระดับสูงทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน

	 การสรรหากรรมการบริษัท	

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพมีภาวะผู้นำ
วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

 บริษัทไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัทที่จะไม่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งในวาระถัดไป หรือจำนวนบริษัทที่
กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ของ
กรรมการบรษิทัไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัอายหุรอืจำนวนบรษิทัทีด่ำรงตำแหนง่ ตราบเทา่ทีย่งัมคีวามสามารถและอทุศิเวลาใหก้บับรษิทัไดอ้ยา่งเตม็ที ่
สามารถช่วยกำหนดนโยบายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ เช่นเดียว
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กับการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันสูงสุดของกรรมการบริษัท เพราะบริษัทเชื่อว่าอำนาจในการตัดสินใจใน 
การเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการ
กำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเท่านั้นที่ระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน (นับตั้งแต่กรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันครบวาระเป็นต้นไป) เว้นแต่
กรรมการตรวจสอบคนใด มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบรายดังกล่าว 

	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่	

 ในการปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะคณะกรรมการบรษิทัฯ กรรมการควรจะตอ้งทราบถงึลกัษณะการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ 
โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ จะจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อแนะนำให้รับทราบ
ลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งนี้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดการปฐมนิเทศ

	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	

 ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและ
ร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 5 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระ
การประชมุลว่งหนา้ไวช้ดัเจน และอาจมกีารประชมุครัง้พเิศษเพิม่เตมิเพือ่พจิารณาเรือ่งทีม่คีวามสำคญัเรง่ดว่น คณะกรรมการทีไ่มเ่ปน็ 
ผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการร่วมด้วยและรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

 ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณา
เป็นวาระการประชุมได้

 ในปี 2552 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมด ทั้งนี้ ใน 
การประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ
อย่างเพียงพอ

 ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติให้ถือตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มี
สว่นไดเ้สยีจะไมเ่ขา้รว่มประชมุและ/หรอืไมใ่ชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ประธานในทีป่ระชมุจะออกเสยีง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบาย
โดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะ 
คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆของคณะกรรมการ

 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัท
สามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

 รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ
สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกใน 
การสืบค้นอ้างอิง 
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	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	

 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกัน
พิจารณาและสรุปผลการประเมินและนำมาทบทวนการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆและร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมิน
ตนเองของกรรมการทั้งคณะ

	 การพัฒนากรรมการ	

 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุตา่งๆ บรษิทัสนบัสนนุใหค้ณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารระดบัสงู
เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และ 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆอยู่เสมอทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทและหลักสูตรที่จัด
โดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors
CertificationProgram(DCP),DirectorsAccreditationProgram(DAP)และAuditCommitteeProgram(ACP)ทั้งนี้เพื่อนำ
ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป

	 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	

 คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน3ส่วนคือค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือนเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุมและ
เงินโบนัส(ตามรายละเอียดในหน้า37-38)บริษัทฯได้กำหนดนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดย
จะพจิารณาจากผลประกอบการของบรษิทัฯ และหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ เทยีบเคยีงกบัอตุสาหกรรมเดยีวกนั กรรมการที่
ไดร้บัมอบหมายหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ในคณะอนกุรรมการตา่งๆ กจ็ะไดร้บัคา่ตอบแทนเพิม่ขึน้ตามปรมิาณความรบัผดิชอบ
ที่เพิ่มขึ้น(ตามรายละเอียดในหน้า39และ40)โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน
ในเบื้องต้น แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างชัดเจนในรายงานประจำปี ทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล (ในหน้า 42) และค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
(ในหน้า 43) ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	

 บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญใน
เรือ่งการจดัการเกีย่วกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนข์องผูเ้กีย่วขอ้งอยา่งรอบคอบ เปน็ธรรมและโปรง่ใสหากมรีายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและทันเวลาเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

 บริษัทจะปกป้องความลับของลูกค้าและของผู้ถือหุ้น รักษาความเชื่อถือของลูกค้า โดยให้ความมั่นใจว่าจะรักษาความลับ
ทางธุรกิจของลูกค้า นอกจากว่าจะได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้ บริษัทฯ ได้นำเอาระบบระบบอีเลคโทรนิคส์มาใช้ใน 
การสื่อสารภายใน เพื่อเป็นการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพ ได้มีการกำหนดมาตรการและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้
ข้อมูลและเอกสารอย่างไม่ถูกต้องทั้งนี้บริษัทฯได้แต่งตั้งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัดให้จัดทำรายชื่อของ
ผู้ถือหุ้นในแต่ละเดือน การใช้ข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม และผิดจริยธรรม หรือใช้ไม่ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่จะมีผลให้
ถูกลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัท นอกจากนี้ยังห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด (Blackout Period) ซึ่ง
นอกจากจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้วยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย
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 บริษัท มีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงทำให้ไม่มีความขัดแย้งของ 
ผลประโยชน์นอกจากนี้ยงัแบง่หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบอยา่งชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบรษิทัฝา่ยบรหิารและผูถ้อืหุน้จงึปราศจาก
ปัญหาการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ใน
เรื่องที่กำลังพิจารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่าง
ยุติธรรมเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดเผยการถือหุ้นสามัญในบริษัท
ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

	 เลขานุการบริษัท	

 คณะกรรมการไดม้มีตแิตง่ตัง้นางวราภรณ์ วชัรานเุคราะห์ เปน็เลขานกุารบรษิทั เพือ่ทำหนา้ทีใ่หก้ารสนบัสนนุการจดัเตรยีม
ระเบยีบวาระการประชมุ ทำหนงัสอืเชญิประชมุ ดแูลและจดัการประชมุคณะกรรมการบรษิทั คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ และการประชมุ 
ผูถ้อืหุน้รวมทัง้จดัทำรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัและคณะอนกุรรมการตา่งๆรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้รายงานประจำป ี
ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนและ
โปร่งใส โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นนี้เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความรู้ ความสามารถใน
การบริหารงานเลขานุการบริษัท

	 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง	

 บรษิทัฯ พจิารณาผูบ้รหิารระดบัสงูไปดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืบรษิทัอืน่จากความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสม พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนในรายงานประจำปี
และแบบ56-1

	 การบริหารความเสี่ยง	

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกันประชุม 
และประเมนิความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์รทัง้ทีเ่กดิจากปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายในอยา่งสมำ่เสมอโดยจะทำการวเิคราะหถ์งึปจัจยัความเสีย่ง
ต่างๆ โอกาสเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ โดย
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะคอยดูแลติดตามความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงาน
ฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของ 
การบริหารความเสี่ยงแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อช่วยให้ทราบจุดอ่อนและปรับปรุงนโยบาย
ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

	 การควบคุมและตรวจสอบภายใน	

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงินและการปฎิบัติการมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และ
อำนาจการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและ
ทำงานอยา่งเปน็อสิระปราศจากการแทรกแซงในการทำหนา้ที่บรษิทัจงึไดว้า่จา้งบรษิทัปรมาคอนซลัแตน้ท์จำกดัซึง่เปน็ผูต้รวจสอบ
ภายในจากบริษัทภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฎิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เพือ่ใหฝ้า่ยบรหิารสามารถแกไ้ขปญัหาเรง่ดว่นไดท้นัการ และรบัการประเมนิผลงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและบรษิทัปรมาคอนซลัแตน้ท์จำกดั 
เพื่อขอทราบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ และรายงานให้คณะกรรมการทราบถึงความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน
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 ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบในการประชมุคณะกรรมการครัง้ที่
2/2010เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2553ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบ และในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีการกระทำดังกล่าว

	 แผนการสืบทอดตำแหน่ง	

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งนอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ
จะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบรษิทัฯแลว้บรษิทัฯยงัไดจ้ดัทำแผนสบืทอดตำแหนง่ทีค่รอบคลมุตำแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร 
ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยทำการ
คัดเลือกบุคคลที่จะปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ทำการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับ
ตำแหน่งได้ในอนาคตและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับ
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ตามหลกัการของการรบัผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility) ในทกุระดบัมาอยา่งตอ่เนือ่ง 
ดว้ยความสมคัรใจโดยไมไ่ดถ้กูเรยีกรอ้งจากสงัคมแตอ่ยา่งใด ซึง่ถอืวา่เปน็หลกัการของการประกอบธรุกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสังคม
ในขั้นสูงสุดและเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯยึดถือในการประกอบกิจการมาโดยตลอด

 บริษัทฯ มุ่งพัฒนากิจกรรมที่เน้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ 
จะเป็นผู้นำและเป็นตัวแบบในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะสังคมที่อยู่รอบๆ พื้นที่ที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับ
การดูแลจากผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ รวมทั้งสังคมในวงกว้าง โดยจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการรับผิดชอบต่อสังคมในหลายระดับ 
เริ่มตั้งแต่ในระดับของการปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค คุ้มครองการจ้างงาน และการจ่ายภาษี ซึ่งถือเป็น
ระดับข้อบังคับ มาถึงในระดับของความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าธุรกิจที่ดำเนินการอยู่นั้นจะต้องไม่สร้างผลตอบแทนและกำไรที่
ก่อให้เกิดการเบียดเบียนทางสังคม

 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นมา เพื่อดูแล
กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบโดยคณะดังกล่าวประกอบด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ในแผนกประชาสัมพันธ์แผนกสิ่งแวดล้อม
และตัวแทนจากบริษัทในเครือ

 บริษัทฯได้จัดกิจกรรมที่ยึดหลักของการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมใน5กลุ่มกิจกรรมอันได้แก่

1. กิจกรรมด้านการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
2. กิจกรรมด้านการส่งเสริมสวัสดิการคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการ
3. กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากการประกอบการของบริษัทฯ และความรู้ทางด้านการ

ประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นชุมชนรอบนิคมฯ
5. กิจกรรมของมูลนิธิอมตะ

 มลูนธิอิมตะซึง่กอ่ตัง้ตัง้แตป่ี2539โดยมนีายวกิรมกรมดษิฐ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารบรษิทัอมตะคอรป์อเรชนัจำกดั 
(มหาชน)เป็นผู้เริ่มก่อตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิทั้งนี้เงินที่ใช้ในการดำเนินงานมูลนิธิอมตะทั้งหมดเป็นเงินส่วนตัวของ
นายวิกรมกรมดิษฐ์และครอบครัวที่ตั้งใจทุ่มเทให้กับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยส่วนรวม 
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ณวันที่31ธันวาคม2552คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ10ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 กรรมการที่เป็นอิสระ	(*)	 เลขานุการบริษัท	

นายวิกรมกรมดิษฐ์

นายจักก์ชัยพานิชพัฒน์

นายวิบูลย์กรมดิษฐ์

 

นายโทชิฮิเดะฮาชิมะ ดร.วิษณุเครืองาม

พลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภา

นายดุสิตนนทะนาคร

นายอนุชาสิหนาทกถากุล

นายนพพันธป์เมืองโคตร

รศ.ดร.สมเจตน์ทิณพงษ์

นางวราภรณ์วัชรานุเคราะห์

 

(*)คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 

ขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า2ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง 
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า2ปีดังนี้
3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ

สำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้

บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า2ล้านบาทต่อปีกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้
ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ

3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีส่วนได้เสียจากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจได้แก่รายการที่เป็นธุรกิจปกติ
รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท
บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมที่มีมูลค่าตั้งแต่20ล้านบาทหรือตั้งแต่ร้อยละ3ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทแล้วแต่
จำนวนใดจะต่ำกว่าโดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง1ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว

4. ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ปน็บดิามารดา คูส่มรส พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรส
ของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของบริษัท

6. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย หรอืไมเ่ปน็หุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น 
หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ทีม่ี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้โดยอิสระ
10.ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย
11. ไมเ่คยตอ้งคำพพิากษาวา่ไดก้ระทำความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ กฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ กฎหมาย 

วา่ดว้ยการประกนัชวีติ กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภยั กฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วกบั
ธรุกจิการเงนิในทำนองเดยีวกนัไมว่า่จะเปน็กฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศโดยหนว่ยงานทีม่อีำนาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี้ ในความผดิ
เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริต

12.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
13.หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบ 
องค์คณะ(CollectiveDecision)ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
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รายงานการเข้าร่วมประชุม

ของคณะกรรมการ

 ในปี2552มีการประชุมคณะกรรมการ5ครั้งประชุมคณะกรรมการบริหาร90ครั้งประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน1ครั้งและประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ6ครั้ง

ผู้เข้าร่วมประชุม 

รายชื่อกรรมการ	 คณะกรรมการ	
(*)	

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	
(*)	

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคา่ตอบแทน	

(*)	

ดร.วิษณุเครืองาม(ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนเมื่อ27มี.ค.52) 3/5  1/1

นายโทชิฮิเดะฮาชิมะ 5/5   

นายวิกรมกรมดิษฐ์ 5/5   

พลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภา 4/5   

นายจักก์ชัยพานิชพัฒน์ 5/5   

นายวิบูลย์กรมดิษฐ์ 5/5   

นายอนุชาสิหนาทกถากุล 5/5 6/6  

นายนพพันธป์เมืองโคตร 5/5 6/6 1/1

รศ.ดร.สมเจตน์ทิณพงษ์ 5/5 4/6 1/1

นายดุสิตนนทะนาคร(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเมื่อ27มี.ค.52)

 
5/5

  

(*) จำนวนที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมทั้งปี (ครั้ง) 
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ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละชุด

คณะกรรมการ	และคณะทำงาน	

โครงสร้างคณะกรรมการ	
บริษัทฯมีคณะกรรมการทั้งหมด4ชุด

คณะกรรมการบริษัท	

 

ประธานกรรมการ ดร.วิษณุเครืองาม

รองประธานกรรมการ นายโทชิฮิเดะฮาชิมะ

กรรมการ นายวิกรมกรมดิษฐ์,พลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภา,
นายจักก์ชัยพานิชพัฒน์,นายดุสิตนนทะนาคร,
นายวิบูลย์กรมดิษฐ์,นายอนุชาสิหนาทกถากุล,
นายนพพันธป์เมืองโคตร,และรศ.ดร.สมเจตน์ทิณพงษ์

คณะกรรมการบริหาร	 ประธานกรรมการบริหาร นายวิกรมกรมดิษฐ์

 กรรมการบริหาร นายจักก์ชัยพานิชพัฒน์และนายวิบูลย์กรมดิษฐ์

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน	

ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

นายนพพันธป์เมืองโคตร

กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

รศ.ดร.สมเจตน์ทิณพงษ์และนายดุสิตนนทะนาคร

คณะกรรมการตรวจสอบ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนุชาสิหนาทกถากุล

 กรรมการตรวจสอบ นายนพพันธป์เมืองโคตรและรศ.ดร.สมเจตน์ทิณพงษ์

 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชุด	

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) มคีวามเขา้ใจถงึวสิยัทศัน์เปา้หมายและกลยทุธใ์นการดำเนนิงานของบรษิทัอยา่งชดัเจนทำใหส้ามารถดแูลการดำเนนิงาน
ของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

2) คณะกรรมการบริษัทได้ตกลงร่วมกันในการหาแนวทางให้บริษัทฯมีการปฏิบัติการที่ดีที่สุด

3) ดูแลตรวจสอบให้เห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นที่ไว้วางใจและให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ของบริษัทฯความเห็นโดยรวมของผู้ถือหุ้น

4) ปฏิบัติและควบคุมดูแลนโยบายต่างๆของบริษัทฯให้บรรลุและเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายทั้งหมด

5) มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ของตนเอง คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6) เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีมาตรฐาน

7) ทำความเข้าใจและดูแลตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
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การสรรหากรรมการ	และผู้บริหาร	
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทดแทน

กรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จำนวนกรรมการสูงสุดของ
บริษัทมิได้กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติกรรมการอาจถูกถอดถอนได้ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดย
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด 
ค่าตอบแทนเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของกรรมการดังกล่าวนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง 
ไม่ต่ำกว่า3ใน4ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ส่วนกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่ก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็น 
ผู้แต่งตั้ง โดยผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ โดยผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม(1)เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ระบบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ 
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา 

ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3)

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วน 
ปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การประชุม 
การประชุมกรรมการอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บและจดบันทึกรายงาน

การประชุมแต่ละครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
1. ค่าตอบแทนรายเดือน

 ประธาน 35,000 บาท/เดือน
 รองประธาน 25,000 บาท/เดือน
 กรรมการอื่นท่านละ 15,000 บาท/เดือน
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2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

 ประธาน 45,000 บาท/ครั้ง
 รองประธาน 35,000 บาท/ครั้ง
 กรรมการอื่นท่านละ 25,000 บาท/ครั้ง

3. โบนัสจ่ายตามผลงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) การจัดซื้อที่ดินดิบเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

2) การจัดซื้อทรัพย์สิน(ยกเว้นที่ดินดิบในข้อ1)ที่มีมูลค่าไม่เกิน10ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ในกิจการของบริษัท

3) การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เช่า จำนองที่ดินของบริษัท และแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด การยื่น 
ขออนุญาตและเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เป็นทางการต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตและสิทธิในการ
ดำเนินกิจการของบริษัท

4) การเปิดบัญชีธนาคารใหม่ หรือฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่นนอกเหนือจากบัญชีของบริษัทที่มีอยู่กับธนาคารสถาบัน 
การเงินที่มีอยู่แล้วเพื่อดำเนินกิจการปกติของบริษัทการกู้เงินและให้บุคคลที่สามกู้เงินของบริษัท

5) การค้ำประกันการกู้ยืมเงินให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน1,000ล้านบาท

6) การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการดำเนินกิจการในวงเงินไม่เกินคราวละ500ล้านบาท

การประชุม 
การประชุมจะถูกกำหนดตามความจำเป็นและความเร่งด่วนของวาระที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนไม่มี

คณะกรรมการสรรหา	และกำหนดค่าตอบแทน	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งและกำหนดกระบวนการสรรหาเพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ

2) พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3) จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯพิจารณา

4) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯรวมทั้งติดตามผลการประเมิน

5) เสนอแนวทางและวธิกีารการจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิทัและคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆทีค่ณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม

6) เสนอนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง (Management Incentives) ซึ่งรวมถึงเงินเดือนโบนัส 
ประจำปีโดยสอดคลอ้งกบัผลการดำเนนิงานของบรษิทัและผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงูเปน็รายบคุคลในกรณทีี่
เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ

7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำทุกปี
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8) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลตามข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำหนด 
ค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

9) พจิารณางบประมาณการขึน้คา่จา้ง การเปลีย่นแปลงคา่จา้งและผลตอบแทน เงนิรางวลัประจำปขีองพนกังานจดัการระดบัสงู 
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

10)พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง 
ผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

11) พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ 
ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้ AMATA รักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ และเพื่อ
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า

12)รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

13)ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ 
บริษัททราบ

14)พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาฯ 
และพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

15)ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทนมวีาระการดำรงตำแหนง่ 3 ปเีมือ่ครบกำหนดออกตามวาระกอ็าจไดร้บั

การพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

การประชุม 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ1ครั้ง

ค่าตอบแทนจ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

 ประธาน 45,000 บาท/ครั้ง
 กรรมการอื่นท่านละ 25,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(InternalControl)และระบบการตรวจสอบภายใน(InternalAudit)ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ1ครั้ง
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5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(charter)

	 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 วาระการดำรงตำแหน่ง	
  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่ง 
 ตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

 การประชุม 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อย4ครั้งต่อปี

	 ค่าตอบแทนจ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม
 ประธาน 45,000 บาท/ครั้ง
 กรรมการอื่นท่านละ 25,000 บาท/ครั้ง



service
common area
AmAtA FACility serviCes Co., ltd.
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รายงานค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

 ในปี2552คณะกรรมการได้รับผลตอบแทนในรูปเบี้ยกรรมการเบี้ยประชุมและโบนัสรายละเอียดตามตาราง
หน่วย : บาท 

 
กรรมการสรรหา	
และกำหนด	
ค่าตอบแทน	

กรรมการ	
ตรวจสอบ	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	

  
เบี้ยประชุม	 เบี้ยประชุม	

เบี้ยกรรมการ	+	
เบี้ยประชุม	 โบนัส	 รวม	

ดร.วิษณุเครืองาม 25,000.00  478,333.00 83,333.35 586,666.35 

นายโทชิฮิเดะฮาชิมะ   475,000.00 125,000.00 600,000.00 

นายวิกรมกรมดิษฐ์   305,000.00 75,000.00 380,000.00 

พลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภา   280,000.00 75,000.00 355,000.00 

นายจักก์ชัยพานิชพัฒน์   125,000.00 - 125,000.00 

นายวิบูลย์กรมดิษฐ์   305,000.00 75,000.00 380,000.00 

นายอนุชาสิหนาทกถากุล  270,000.00 305,000.00 75,000.00 650,000.00 

นายนพพันธป์เมืองโคตร 45,000.00 150,000.00 305,000.00 75,000.00 575,000.00 

ดร.สมเจตน์ทิณพงษ์ 25,000.00 100,000.00 305,000.00 75,000.00 505,000.00 

นายดุสิตนนทะนาคร   305,000.00 75,000.00 380,000.00 

รวม	 95,000.00	 520,000.00	 3,188,333.00	 733,333.35	 4,536,666.35	

 

ค่าตอบแทนที่กรรมการอิสระได้รับจากบริษัทย่อยในปี	2552	

รายชื่อกรรมการ	

บริษัทย่อย	

บจก.	อมตะซิตี้	

Amata	(Vietnam)	
Joint	Stock	
Company	

บจก.	อมตะ	
วอเตอร์	

บริษัท	อมตะ	
ฮ่องกง	จำกัด	

พลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภา 195,000.00บาท    

นายอนุชาสิหนาทกถากุล  US$5,200 30,000.00บาท ไม่มี
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นโยบายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร	

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยในแบบ
56-1และรายงานประจำปี:

 คณะกรรมการได้รับผลตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและเบี้ยกรรมการในปี2552จำนวน4,536,666.35 บาทสำหรับ
กรรมการจำนวน10ท่านซึ่งค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับมีรายละเอียดตามตารางหน้า42 

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหาร 
 ในปี2552กรรมการบริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำหนดนโยบายและแนวทางสำหรบัคา่ตอบแทนของผูบ้รหิาร โดยสมัพนัธก์บัผลการดำเนนิงาน
ของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

 ในปี2552บรษิทัไดจ้า่ยคา่ตอบแทนทีเ่ปน็ตวัเงนิไดแ้ก่ เงนิเดอืนและโบนสัใหผู้บ้รหิารจำนวน14,684,880.00บาท 
และจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆได้แก่เงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน1,392,834.00 บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)	 
  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม3,435,000.00บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ 
ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม-0-บาท

 2.	 ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee) 
  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 100,000.00 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคต 
อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม-0-บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี 
ดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 499,570.97 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการ
ตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม-0-บาท
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คณะทำงาน

การประชุมผู้บริหารของบริษัทฯ 

 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯและบรษิทัในเครอืกลา่วคอืบรษิทัอมตะซติี้จำกดับรษิทัอมตะฟาซลิติี้จำกดับรษิทัอมตะวอเตอร์
จำกดั และบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัดประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี โดยแบ่งเป็นการประชุม Management
MeetingและExecutiveMeetingสลบักนัการประชมุดงักลา่วมวีตัถปุระสงคใ์นการหารอืแกไ้ขปญัหาตา่งๆทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิาน
ในแต่ละวันเพื่อบรรลุเป้าหมาย และให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ รวมทั้งปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า 
และเพิ่มความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนทำงาน

 Management Meeting มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานในการประชุม ดังนั้นจึงสามารถถ่ายทอดนโยบาย 
การบริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงทำให้สื่อสารได้ไม่ผิดพลาดรวมทั้งเป็นเวทีทางความคิดหรือข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อการปรับปรุง
ธุรกิจของบริษัทฯในทุกส่วนงาน

 Executive Meeting มีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหาร 
ทุกท่าน รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ดังนั้น การประชุมจึงเน้นเรื่องการบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงของบริษัท
และบริษัทในเครือเพื่อป้องกันปัญหาหรือสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมทั้งหารือถึงวิธีปฏิบัติให้ได้ผลตามนโยบายที่
ได้รับมาจากการประชุมManagementMeeting
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล		

 บริษัทอมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40%ของกำไรสุทธิใน 
แตล่ะปโีดยเริม่ตัง้แตป่ี2538/2539ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพเศรษฐกจิของประเทศภาวะตลาดของธรุกจินคิมอตุสาหกรรมและสภาพคลอ่ง
ของบริษัทฯด้วย

 ตั้งแต่ปี2550เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดให้บริษัทบันทึกเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบเดี่ยว(เฉพาะกิจการ)ด้วยวิธีCostMethodในขณะที่งบรวมยังใช้วิธีEquityMethodนั้นส่งผลให้
กำไรสุทธิของงบกำไรขาดทุนในงบเดี่ยว และงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้ ดังนั้นอัตราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเดี่ยว แต่
บริษัทจะงดจ่ายปันผลหากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมหรือจ่ายปันผลแล้วกำไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ	31	ธันวาคม	2552	 จำนวนหุ้น	 %	การถือหุ้น	

1 ตระกูลกรมดิษฐ์ 331,016,370	 31.02 

  นายวิกรมกรมดิษฐ์  260,000,000    

  นายวิฑูรย์กรมดิษฐ์  70,616,370    

  นายวิฑิตกรมดิษฐ์  400,000    

2 CHASENOMINEESLIMITED42 106,326,168	 9.96 

3 ITOCHUMANAGEMENT(THAILAND)CO.,LTD. 50,000,000	 4.69	

4 NORTRUSTNOMINEESLTD. 46,933,261	 4.40	

5 STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANYFORAUSTRALIA 45,039,000	 4.22	

6 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัด 42,047,568	  

7 ตระกูลยอดมณี 39,466,970	 3.70	

  พล.ต.อ.ชวลิตยอดมณี  39,431,170    

  นายปิยะยอดมณี  35,800    

8 SOMERS(U.K.)LIMITED 21,995,500	 2.06 

9 นางยุพพนารีศักดิ์พรทรัพย์ 19,000,000	 1.78	

10 STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANYFORLONDON 16,608,100	 1.56	
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ระบบการจัดการข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง 
คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)ดังนี้

1. ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน2สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจำปีและภายใน24ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว(BlackoutPeriod)

2. ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต้องไม่ทำการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา24ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้วรวมทั้ง
ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

3. ในกรณีที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา59แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2533ภายใน3
วันทำการนับจากวันที่ซื้อขายโอนหรือรับโอน
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รายการระหว่างกัน

 คณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและรายการเกี่ยวโยงโดยการวางนโยบาย,ข้อปฏิบัติและวิธีการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย, ระเบียบบริษัท, กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงหรือมี 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องแจ้งบริษัทและเปิดเผยความสัมพันธ์ บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจะ
ไม่มีอำนาจอนุมัติการทำธุระกรรม ยิ่งกว่านั้นการอนุมัติธุระกรรมที่ว่านี้ต้องทำโดยเห็นแก่ประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญปราศจาก
เงื่อนไขพิเศษใดๆ และได้เปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ของงบการเงินของ
บริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2552
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การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน	

 ในปี 2552 ภาวะวิกฤตเศรษฐโลกได้ส่งผลต่อยอดขายที่ดินของ AMATA อย่างมาก ยอดขายที่ดินในปี 2551 จำนวน
896ไร่เหลอืเพยีง253ไร่ในปี2552ทำใหร้ายไดร้วมลดลงจาก4,061.31ลา้นบาทในปี2551เหลอืเพยีง2,335.76ลา้นบาท
ในปี2552หรือลดลง42.49%จากการวิเคราะห์ตามประเภทของรายได้จะพบว่า

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2552 ลดลงจากปี 2551 ถึง 61.68% เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
ยอดขายที่ดินที่ลดลงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ

 รายได้ค่าสาธารณูปโภค ในปี 2552 ลดลงจากปี 2551 จำนวน 3.37% เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกมีการลดคนงานและ
กำลังการผลิตของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

 รายได้จากการให้เช่า ในปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2551จำนวน21.64% เนื่องจากมีรายได้ค่าเช่าจากพื้นที่พาณิชยกรรม
เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเพียงรายได้ค่าเช่าโรงงานสำเร็จรูป

 นอกจากนีใ้นปี2552ยงัมรีายการพเิศษทีเ่กดิขึน้จากAmata(Vietnam)JointStockCompany2รายการซึง่ไดเ้ปดิเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ25และ26หน้า88

 จากรายได้ที่ลดลงทำให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจาก 1,192.30 ล้านบาท ในปี 2551 เหลือ
318.52ล้านบาทในปี2552

ฐานะทางการเงิน	

 ในปี 2552 บริษัทได้ซื้อที่ดินดิบเพิ่มขึ้น 1,748 ไร่ รวมทั้งมีการก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าเพิ่มขึ้นจึงทำให้สินทรัพย์
เพิ่มขึ้น5.04%จาก12,359.39ล้านบาทในปี2551เป็น12,982.38ล้านบาทในปี2552โดยเงินบางส่วนมาจากเงินกู้จึงทำให้
ปัจจุบันบริษัทมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินจำนวน5,853.87ล้านบาทหนี้สินรวมเพิ่มจาก6,774.60ล้านบาทในปี2551เป็น
7,180.61ล้านบาทในปี2552หรือมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ1.41เท่า
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน

ประจำปี 2552 

 งบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมได้ปฏิบัติตาม 
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุ 
สมผลและจัดทำงบการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุผล

 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ใหเ้ขา้มา 
ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอกและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้ 
คณะกรรมการของบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัทอมตะคอร์ปอเรชันจำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อยณวันที่31ธันวาคม
2552 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป

 

 

 
 (ดร.วิษณุเครืองาม) (นายวิบูลย์กรมดิษฐ์)
 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
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รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ	ประจำปี	2552	

เรียนท่านผู้ถือหุ้นบริษัทอมตะคอร์ปอเรชันจำกัด(มหาชน)

ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น 
คณะกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทยปจัจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ยนายอนชุาสหินาทกถากลุเปน็ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายนพพันธป์ เมืองโคตร และรศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวงจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯซึ่ง
สอดคลอ้งกบัขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยในรอบปบีญัชี 2552 ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 6 ครั้ง และในปี 2553 จนถึงวันที่รายงาน จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยนายอนุชา สิหนาทกถากุลและ 
นายนพพันธป์เมืองโคตรเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้งนายสมเจตน์ทิณพงษ์เข้าร่วมประชุม5ครั้งและเป็นการร่วมประชุมกับ 
ผู้บริหารผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสมซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี	 2552 โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร
และผูส้อบบญัชี ในเรือ่งความถกูตอ้งครบถว้นของงบการเงนิ และความเพยีงพอในการเปดิเผยขอ้มลู รวมถงึรบัทราบ
แผนการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชปีระจำปี 2552 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมความเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวีา่ 
งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.	 สอบทานขอ้มลูการดำเนนิงานและระบบการควบคมุภายใน เพือ่ประเมนิความเพยีงพอ เหมาะสม และประสทิธผิล
ของระบบการควบคุมภายในอันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจาก
การสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบ 
การควบคุมภายในที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
รวมทั้งมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ เหมาะสม
และมีประสิทธิผล

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน	โดยพจิารณาภารกจิขอบเขตการปฏบิตังิานหนา้ที่และความรบัผดิชอบความเปน็อสิระ 
ของบริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท อีกทั้งได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ
การแก้ไขกฏบัตรงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายใน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีที่จัดขึ้นตามความเสี่ยงระดับองค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ บรษิทัฯ มรีะบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสม และมปีระสทิธผิล 
เป็นไปตามมาตราฐานสากล

4.	 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทยและกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กำหนดของบรษิทัฯ และขอ้ผกูพนั
ที่บริษัทฯมีไว้กับบุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่อง
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและข้อผูกพันที่บริษัทฯมีไว้กับบุคคลภายนอก

5.	 สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้ง
บริษัทฯโดยได้พิจารณาสอบทานนโยบายปัจจัยความเสี่ยงแนวทางการบริหารความเสี่ยงรวมถึงความคืบหน้าของ
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ

รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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กำหนดวัตถุประสงค์บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และติดตามผลความคืบหน้า มีการ
กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator-KRI) ซึ่งถือเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้เหมาะสม 
ตามสถานการณ์มกีารกำหนดความเสีย่งทีย่อมรบัได้(RiskAppetite)และระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้(RiskTolerance)

6.	 สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รวมถึงการ
เปดิเผยขอ้มลูของรายการดงักลา่วตามขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสำนกังานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ
ได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

7.	 พจิารณาคดัเลอืก	 เสนอแตง่ตัง้	 และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจำปี 2553 เพือ่นำเสนอตอ่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ให้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซี่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ความเปน็อสิระและความเหมาะสมของคา่ตอบแทนแลว้เหน็ควรเสนอแตง่ตัง้นายณรงค์พนัตาวงษ์ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
เลขที่3315และ/หรอืนายศภุชยัปญัญาวฒัโนผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่3930และ/หรอืนางสาวศริาภรณ์เอือ้อนนัตก์ลุ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัดป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี2553พรอ้มดว้ยคา่ตอบแทนเปน็จำนวนเงนิรวม1,620,000บาทโดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็
เกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวดังนี้

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆรวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

	 ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสมโดยได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน1,620,000บาท
ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนประจำปี2552

	 มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ใน
เรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก
5 รอบปีบัญชี ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 จะจัดเป็นปีที่ 5
ติดต่อกัน

	 ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

	 ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่	

 โดยสรปุในภาพรวมแลว้คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีค่รบถว้นตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่
ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯและมคีวามเหน็วา่บรษิทัฯมรีายงานขอ้มลูทางการเงนิและการดำเนนิงานอยา่งถกูตอ้งมรีะบบ
การควบคุมภายในการตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนด
และข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการ 
ที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอนุชาสิหนาทกถากุล

(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
15กุมภาพันธ์2553
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53บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จำกัด (มหาชน)
2552

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทอมตะคอร์ปอเรชันจำกัด(มหาชน)

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมณวันที่31ธันวาคม2552และ2551งบกำไรขาดทุนรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

และบริษัทย่อยและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมตามที่กล่าวข้างต้นรวมงบการเงิน

ของบริษัทย่อยในต่างประเทศสองบริษัทซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ของบริษัทย่อยดังกล่าวแสดงยอดสินทรัพย์รวมจำนวน 1,695 ล้านบาท (2551 : 1,268 ล้านบาท) รายได้รวมจำนวน 349

ล้านบาท(2551:636ล้านบาท)และกำไรสุทธิรวมจำนวน145ล้านบาท(2551:225ล้านบาท)ข้าพเจ้าได้รับรายงาน

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอื่นนั้นแล้วและการรายงานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ในงบ 

การเงินรวมได้ถือตามรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน 

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบ 

รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความ

เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็น 

ผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่า 

การตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 

ขา้พเจา้เหน็วา่จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและจากรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นงบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิณวนัที่

31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท อมตะ

คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบรษิทัยอ่ยและเฉพาะของบรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตาม 

ทีค่วรในสาระสำคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป

 

 

 

 

ณรงค์พันตาวงษ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน3315

 

บริษัทสำนักงานเอินส์ทแอนด์ยังจำกัด

กรุงเทพฯ:19กุมภาพันธ์2553



54 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จำกัด (มหาชน)

2552

งบดุล 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  (หน่วย : บาท)

  															งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551 

สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  970,644,998 552,016,908 355,678,846 76,341,431 

เงินลงทุนชั่วคราว  67,404,875 104,831,250 - - 

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 6 92,215,573 79,700,402 - - 

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 - - 4,141,919 1,117,686 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 7 - - 216,266,757 - 

เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย 7 - - - 75,300,000 

มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 8 385,234,812 474,643,375 108,489,778 174,355,631 

ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์-สทุธิ 9 4,394,606,053 4,585,311,421 2,828,469,399 3,095,038,065 

เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน  79,237,725 373,606,788 48,524,800 179,308,453 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  168,925,855 76,804,604 56,672,338 33,499,871 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  6,158,269,891 6,246,914,748 3,618,243,837 3,634,961,137 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 - - 742,000,833 884,434,893 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 35,899,626 63,858,697 40,344,594 40,344,594 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น 12 257,551,619 258,249,118 242,774,034 242,774,034 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 13 2,784,862,774 2,697,155,194 907,953,893 946,457,833 

ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต  3,685,476,421 3,020,413,744 2,358,634,031 2,077,775,695 

สิทธิในการใช้ที่ดิน 14 15,347,623 16,632,666 - - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  44,968,429 56,167,329 21,492,563 22,734,447 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  6,824,106,492 6,112,476,748 4,313,199,948 4,214,521,496 

รวมสินทรัพย์  12,982,376,383 12,359,391,496 7,931,443,785 7,849,482,633 



55บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จำกัด (มหาชน)
2552

งบดุล (ต่อ) 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  (หน่วย : บาท)

  															งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น      

 จากสถาบันการเงิน 15 532,429,015 775,378,411 424,000,959 565,695,508 

เจ้าหนี้การค้า  160,339,171 333,990,276 1,533,151 19,237,490 

เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 - - 4,084,969 2,707,593 

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 8 27,559,162 155,952,524 10,202,025 146,993,718 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ     

 ภายในหนึ่งปี 16 1,460,009,441 1,304,681,111 999,711,111 1,040,111,111 

เงินมัดจำรับจากลูกค้า  65,888,963 98,423,643 - 11,700,000 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  110,622,852 175,013,073 36,875,877 73,706,691 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  71,401,847 318,173,174 70,432,554 59,857,938 

เงินประกันผลงาน  22,284,684 26,322,095 1,301,159 7,757,284 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  278,705,765 203,184,556 16,540,761 14,939,315 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,729,240,900 3,391,118,863 1,564,682,566 1,942,706,648 

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึง    

 กำหนดชำระภายในหนึ่งปี 16 3,861,432,778 3,251,136,806 2,214,427,778 2,144,305,556 

รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า  458,237,249 7,088,000 117,102,778 7,088,000 

รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า-กิจการที่ 

 เกี่ยวข้องกัน 7 41,919,164 41,996,252 41,919,164 41,996,252 

เจ้าหนี้เช่าซื้อ  4,195,098 5,900,915 4,195,098 5,900,915 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  85,583,507 77,355,872 11,224,438 10,280,829 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  4,451,367,796 3,383,477,845 2,388,869,256 2,209,571,552 

รวมหนี้สิน  7,180,608,696 6,774,596,708 3,953,551,822 4,152,278,200 

      

      



56 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จำกัด (มหาชน)

2552

งบดุล (ต่อ) 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  (หน่วย : บาท)

  															งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น      

 ทุนจดทะเบียน      

 หุ้นสามัญ1,067,000,000หุ้น

   มูลค่าหุ้นละ1บาท   1,067,000,000   1,067,000,000   1,067,000,000   1,067,000,000  

ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว    

  หุ้นสามัญ1,067,000,000หุ้น

   มูลค่าหุ้นละ1บาท   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   68,391,265   80,468,918   -   -  

กำไรสะสม      

 จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย 17  106,700,000   106,700,000   106,700,000   106,700,000  

 ยังไม่ได้จัดสรร  3,674,815,972 3,462,985,032 2,630,591,963 2,349,904,433 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  5,090,507,237 4,890,753,950 3,977,891,963 3,697,204,433 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย   711,260,450   694,040,838   -   -  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  5,801,767,687 5,584,794,788 3,977,891,963 3,697,204,433 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  12,982,376,383 12,359,391,496	 7,931,443,785 7,849,482,633 



57บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จำกัด (มหาชน)
2552

งบกำไรขาดทุน 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  (หน่วย : บาท)

  															งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551 

รายได้	      
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  1,108,727,672 2,893,684,183 874,050,019 1,631,257,342 
รายได้ค่าสาธารณูปโภค  726,513,549 751,843,916 59,143,144 63,546,809 
รายได้จากการให้เช่า  259,413,134 213,254,893 26,629,894 30,992,454 
รายได้เงินปันผล  47,241,165 25,639,408 156,819,868 204,403,317 
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 - - 95,008,000 -
รายได้อื่น 30 193,868,986 176,886,271 47,348,712 77,269,551 

รวมรายได้	  2,335,764,506	 4,061,308,671	 1,258,999,637	 2,007,469,473	

ค่าใช้จ่าย	      
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์  508,403,106 1,071,768,306 372,487,206 583,925,487 
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค  652,776,051 598,257,666 39,775,554 41,419,377 
ต้นทุนจากการให้เช่า  102,303,124 86,830,178 12,145,519 11,184,643 
ต้นทุนส่วนเพิ่มของงานขาย 
 อสังหาริมทรัพย์ 25 106,285,550 - - -
ค่าใช้จ่ายในการขาย  112,229,297 167,659,016 23,716,974 69,855,034 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  324,193,445 292,766,722 201,674,491 183,746,916 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  31,027,588 32,079,728 22,055,840 26,277,306 

รวมค่าใช้จ่าย	  1,837,218,161	 2,249,361,616	 671,855,584	 916,408,763	
กำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน	
		ในบริษัทร่วมค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	 
	 	 เงินได้นิติบุคคล	 498,546,345	 1,811,947,055	 587,144,053	 1,091,060,710	
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (656,271) (397,185) -	 -	

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	 	
	 เงินได้นิติบุคคล	  497,890,074	 1,811,549,870	 587,144,053	 1,091,060,710	
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (261,696,679) (249,581,742) (170,675,207) (188,585,433)

กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	  236,193,395	 1,561,968,128	 416,468,846	 902,475,277	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 19 (44,311,394) (215,466,252) (29,089,076) (34,139,980)
โอนกลับบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 26 225,718,325 - - -

กำไรสุทธิสำหรับปี	  417,600,326 1,346,501,876 387,379,770 868,335,297 
      

การแบ่งปันกำไรสุทธิ	      
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  318,523,180 1,192,296,284 387,379,770 868,335,297 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 99,077,146 154,205,592   
  417,600,326 1,346,501,876   

กำไรต่อหุ้น	      
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 21     
 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.30 1.12 0.36 0.81 



58 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จำกัด (มหาชน)

2552

 (หน่วย : บาท)

 งบการเงนิรวม

 สว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่   

 
ทนุเรอืนหุน้ทีอ่อก

และชำระแลว้ 
สว่นเกนิมลูคา่

หุน้สามญั 

ผลตา่งจาก
การแปลงคา่
งบการเงนิ 

 
รวมสว่น

ของผูถ้อืหุน้
บรษิทัใหญ่ 

สว่นของผูถ้อืหุน้
สว่นนอ้ยของ
บรษิทัยอ่ย รวม 

กำไรสะสม 

จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

ยอดคงเหลอื
 ณวนัที่1มกราคม2551 1,067,000,000 173,600,000 62,361,693 106,700,000 2,857,534,508 4,267,196,201 593,774,122 4,860,970,323 

ผลตา่งจากการแปลงคา่
 งบการเงนิ - - 18,107,225 - - 18,107,225 8,545,859 26,653,084 

กำไรสทุธสิำหรบัปี - - - - 1,192,296,284 1,192,296,284 154,205,592 1,346,501,876 

เงนิปนัผลจา่ย(หมายเหตุ24) - - - - (586,845,760)(586,845,760) - (586,845,760)

ลงทนุเพิม่ในบรษิทัยอ่ย - - - - - - 26,850,000 26,850,000 

เงนิปนัผลจา่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
 สว่นนอ้ยของบรษิทัยอ่ย - - - - - - (74,797,135) (74,797,135)

ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยขายเงนิลงทนุ
 ใหก้บับรษิทัฯ - - - - - - (14,537,600) (14,537,600)

ยอดคงเหลอื
 ณวนัที่31ธนัวาคม2551 1,067,000,000 173,600,000 80,468,918 106,700,000 3,462,985,032 4,890,753,950 694,040,838 5,584,794,788 

         

ยอดคงเหลอื
 ณวนัที่1มกราคม2552 1,067,000,000 173,600,000 80,468,918 106,700,000 3,462,985,032 4,890,753,950 694,040,838 5,584,794,788 

ผลตา่งจากการแปลงคา่
 งบการเงนิ - - (12,077,653) - - (12,077,653) (14,689,971) (26,767,624)

กำไรสทุธสิำหรบัปี - - - - 318,523,180 318,523,180 99,077,146 417,600,326 

เงนิปนัผลจา่ย(หมายเหตุ24) - - - - (106,692,240) (106,692,240) - (106,692,240)

ลงทนุเพิม่ในบรษิทัยอ่ย - - - - - - 24,150,000 24,150,000 

เงนิปนัผลจา่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
 สว่นนอ้ยของบรษิทัยอ่ย - - - - - - (91,317,563) (91,317,563)

ยอดคงเหลอื
 ณวนัที่31ธนัวาคม2552 1,067,000,000 173,600,000 68,391,265 106,700,000 3,674,815,972 5,090,507,237 711,260,450 5,801,767,687 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551



59บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จำกัด (มหาชน)
2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

 (หน่วย : บาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

 

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และชำระแล้ว	

ส่วนเกิน	

มูลค่าหุ้นสามัญ	

กำไรสะสม	

รวม	จัดสรรแล้ว	 ยังไม่ได้จัดสรร	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2551	 1,067,000,000	 173,600,000	 106,700,000	 2,068,414,896	 3,415,714,896	

กำไรสุทธิสำหรับปี - - - 868,335,297 868,335,297 

เงินปันผลจ่าย(หมายเหตุ24) - - - (586,845,760) (586,845,760)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551	 1,067,000,000	 173,600,000	 106,700,000	 2,349,904,433	 3,697,204,433	

      

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2552	 1,067,000,000	 173,600,000	 106,700,000	 2,349,904,433	 3,697,204,433	

กำไรสุทธิสำหรับปี - - - 387,379,770 387,379,770 

เงินปันผลจ่าย(หมายเหตุ24) - - - (106,692,240) (106,692,240)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	 1,067,000,000	 173,600,000	 106,700,000	 2,630,591,963	 3,977,891,963	



60 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จำกัด (มหาชน)

2552

งบกระแสเงินสด 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย : บาท)

 												งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2552 2551 2552 2551 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	     

กำไรสุทธิก่อนภาษี 236,193,395 1,561,968,128 416,468,846 902,475,277 

รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็น  

 เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน     

  ค่าเสื่อมราคา 213,231,326 177,649,416 43,230,534 37,486,365 

  ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 13,494,596 17,707,217 4,328,943 10,211,596 

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,544,791 75,060 205,337 -

  รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี (2,203,038) (3,542,198) (2,203,038) (3,542,198)

  ปรับปรุงรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี 6,177,778 - 6,177,778 -

  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 656,271 397,185 - -

  โอนส่วนของโรงงานไปเป็นต้นทุนโรงงานเพื่อขาย 4,779,039 9,701,049 - -

  กำไรจากการขายเงินลงทุนบริษัทย่อย - - (95,008,000) -

  กำไรจากการขายเงินลงทุนบริษัทร่วม - (9,096,953) - -

  กำไรจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (377,320) (1,312,844) (477,890) (1,401,630)

  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - - 14,903,343 -

  รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทอื่น (47,241,165) (25,639,408) (156,819,868) (204,403,317)

  โอนกลับรายการหนี้สินรับรู้เป็นรายได้อื่น (74,493,393) (63,988,066) (29,964,066) (61,643,647)

  ดอกเบี้ยรับ (20,072,657) (29,579,985) (223,413) (563,689)

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 255,665,797 243,826,210 167,396,394 185,104,986 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

  ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 589,355,420 1,878,164,811 368,014,900 863,723,743 

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



61บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จำกัด (มหาชน)
2552

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

 												งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2552 2551 2552 2551 

สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง     

 ลูกหนี้การค้า (15,854,626) (8,291,691) - -

 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (3,024,233) (93,269)

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - (231,170,100) -

 มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 89,408,563 343,656,201 65,865,853 323,532,395 

 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 208,175,187 (284,497,740) 253,598,946 (231,823,500)

 เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน (42,045,175) (176,015,463) (42,045,175) (7,217,128)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (36,135,798) (36,932,784) 4,329,530 (25,621,007)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 12,483,943 (6,277,093) 1,241,885 (3,326,271)

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)     

 เจ้าหนี้การค้า (173,651,105) 49,513,542 (17,704,340) (27,746,587)

 เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,377,376 469,952 

 ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ (128,393,362) 90,171,071 (136,791,694) 104,186,528 

 เงินมัดจำรับจากลูกค้า (32,534,680) (12,640,652) (11,700,000) 100,000 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (64,390,221) (30,210,053) (6,866,748) (34,693,969)

 เงินประกันผลงาน (4,037,411) 1,508,389 (6,456,125) (2,367,793)

 รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า 447,097,421 8,662,950 105,962,950 8,662,950 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 154,164,709 30,423,181 3,656,230 7,916,001 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 6,521,817 23,740,545 (762,209) (58,589)

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  1,010,164,682 1,870,975,214 347,527,046 975,643,456 

 จ่ายดอกเบี้ย (259,815,905) (241,172,111) (169,451,178) (184,417,596)

 จ่ายภาษีเงินได้  (75,710,703) (184,007,930) (18,514,460) (64,906,009)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 674,638,074 1,445,795,173 159,561,408 726,319,851 

         



62 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จำกัด (มหาชน)

2552

(หน่วย : บาท)

 															งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2552 2551 2552 2551 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	     

เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง 37,426,375 (104,831,250) - -

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - - (4,148) (49,000,000)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น - (10,342,445) - (8,421,053)

เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและ
 บริษัทอื่น 47,241,165 25,639,408 232,119,868 129,103,317 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 16,826,354 237,446,208 -

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม     

 จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - (14,537,600) - (14,537,600)

ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (432,689,055) (667,100,083) (64,341,649) (71,005,167)

ดอกเบี้ยรับ 20,072,657 29,579,985 223,413 563,689 

เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 12,666,147 2,130,490 504,673 2,023,839 

ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต (288,126,723) (1,772,605,749) (67,507,792) (829,967,700)

เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ
 บริษัทย่อย (91,317,563) (74,797,135) - -

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน	 (694,726,997)	 (2,570,038,025)	 338,440,573	 (841,240,675)	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น     

 จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) (242,949,396) 378,480,390 (141,694,548) 253,127,399 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 1,300,270,000 2,382,310,000 484,000,000 1,305,000,000 

ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (534,645,697) (1,010,391,833)(454,277,778) (781,333,333)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 24,150,000 26,850,000 - -

จ่ายเงินปันผล (106,692,240) (586,845,760)(106,692,240) (586,845,760)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน	 440,132,667	 1,190,402,797	(218,664,566)	 189,948,306	

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	 (1,415,654)	 9,115,676	 -	 -	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 418,628,090 75,275,621 279,337,415 75,027,482 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 552,016,908 476,741,287 76,341,431 1,313,949 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	 970,644,998	 552,016,908	 355,678,846	 76,341,431	

     

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม	      

ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มโดยการโอนที่ดิน - 26,536,037 - -

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



63บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1.	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ	

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

ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมโดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่2126ถ.เพชรบุรีตัดใหม่แขวง

บางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร

 

2.	 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน	

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการ 

แสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 30

มกราคม2552ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ

แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้

เรียกว่า“บริษัทฯ”)และบริษัทย่อย(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“บริษัทย่อย”)ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	 ลักษณะธุรกิจ	
จัดตั้งขึ้น	
ในประเทศ	

อัตราร้อยละ	
ของการถือหุ้น	

ร้อยละของสินทรัพย์
ที่รวมอยู่ใน	
สินทรัพย์รวม		

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

ร้อยละของรายได้ที่	
รวมอยู่ในรายได้รวม
สำหรับปีสิ้นสุด	
วันที่	31	ธันวาคม	

   2552	
ร้อยละ	

2551	
ร้อยละ	

2552	
ร้อยละ	

2551	
ร้อยละ	

2552	
ร้อยละ	

2551	
ร้อยละ	

บริษัทอมตะ(เวียดนาม)จำกัดพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เวียดนาม 62.88 62.88 10.87 10.26 20.38 15.65 

บริษัทอมตะซิตี้จำกัด พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ไทย 83.67 83.67 24.48 24.51 13.43 22.28 

บริษัทอมตะวอเตอร์จำกัด ผลิตจัดจำหน่ายน้ำและบำบัด
น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

ไทย 100.00 100.00 3.73 4.43 19.45 12.94 

บริษัทอมตะฟาซิลิตี้เซอร์วิส
จำกัด

บริหารดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ไทย 91.00 91.00 0.50 0.55 5.71 3.51 

บริษัทอมตะซัมมิทเรดดี้บิลท์
จำกัด

สร้างโรงงานให้เช่า ไทย 49.00 49.00 9.38 7.42 4.08 2.14 

บริษัทอมตะฮ่องกงจำกัด ลงทุนในบริษัทต่างๆ ฮ่องกง 100.00 - 2.18 - 2.06 -

ข) บริษัทฯ จัดทำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา (วันที่บริษัทฯ 

มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย)จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของ 

บริษัทฯ

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 

ในงบดุลสำหรับรายการที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สินและใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนสำหรับรายการที่
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เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการ

แปลงค่างบการเงิน”ในส่วนของผู้ถือหุ้น

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงิน

รวมนี้แล้ว

ฉ) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของ 

บริษัทฯและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลรวม

2.3 บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ตามวิธีราคาทุน

 

3.	 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่	

ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับ

มาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศการอ้างอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้

ได้ถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าว

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และฉบับที่ 16/2552 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

3.1	 มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

แม่บทการบัญชี(ปรับปรุง2550)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่36(ปรับปรุง2550) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่5

(ปรับปรุง2550)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงาน 

ที่ยกเลิก

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเช่า

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1มกราคม2552เป็นต้นไปฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมิน

แล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการ

รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเช่า 

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน

3.2	 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

   วันที่มีผลบังคับใช้	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

1มกราคม2555

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่24

(ปรับปรุง2550)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1มกราคม2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1มกราคม2554
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อย่างไรก็ตามกิจการสามารถนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่24(ปรับปรุง2550)และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่40มา

ถือปฏิบัติก่อนกำหนดได้

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ไม่ 

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ

สำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

 

4.		นโยบายการบัญชีที่สำคัญ	

4.1	 การรับรู้รายได้ 

ก) รายได้จากการขายที่ดิน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ 

ทำเสร็จ อัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จประมาณโดยวิศวกรของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้ดังกล่าว 

เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว เช่น ได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะ

ขายแล้วและได้รับเงินชำระขั้นต้นจากผู้ซื้ออย่างน้อยในอัตราร้อยละ20ของราคาขายเป็นต้น

ข) รายได้จากการขายน้ำ

 รายได้จากการขายน้ำประปาและน้ำดิบ ซึ่งรวมอยู่ในรายได้ค่าสาธารณูปโภครับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งน้ำให้กับ

ลกูคา้และแสดงมลูคา่ตามราคาในใบกำกบัสนิคา้โดยไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่หลงัจากหกัสว่นลด

ค) รายได้จากการบริการ

 รายได้จากการบริการประกอบด้วย ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลางในนิคม

อุตสาหกรรมบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ค่าบริการดังกล่าวเมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความ

สำเร็จของงาน

ง) รายได้จากการให้เช่า

 รายได้จากค่าเช่าประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ

และบริษัทย่อยรับรู้รายได้ตามระยะเวลาการเช่า

จ) เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2	 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และต้นทุนขาย 

 ในการคำนวณหาต้นทุนการขายที่ดิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขาย

ในงบกำไรขาดทุนตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ

 ต้นทุนงานพัฒนาที่ดินที่เกิดขึ้นจริงแต่ยังมิได้จัดสรรเข้าเป็นต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุนได้แสดงภายใต้หัวข้อ

“ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”ในงบดุล

4.3	 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย 

 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายเช่นค่าภาษีธุรกิจเฉพาะค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตาม

สัดส่วนของการรับรู้รายได้
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4.4	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.5	 ลูกหนี้การค้า 

 ลูกหนี้การค้าแสดงตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน 

โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ 

การวิเคราะห์อายุหนี้

4.6	 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า

ตามวิธีราคาทุน

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจาก 

ค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)

4.7	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา	  

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาของ

อาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

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

4.8	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม บริษัทฯ หรือถูกควบคุม

โดยบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ 

กับบริษัทฯผู้บริหารสำคัญกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ



67บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จำกัด (มหาชน)
2552

4.9	 เงินตราต่างประเทศ 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการสินทรัพย์และ

หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่ในงบดุล

 กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.10	การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น 

ของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะ 

ได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

 บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

4.11	 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 บริษัทฯรับรู้เงินเดือนค่าจ้างโบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ

เกิดรายการ

4.12	ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น

และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.13	ภาษีเงินได้ 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

 

5.	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ	

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน

เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงใน 

งบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณ 

การไว้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่

เป็นอยู่ในขณะนั้นเป็นต้น

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซาก

เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น 

เกิดขึ้น
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นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นครั้งคราวและบันทึกขาดทุนจาก 

การด้อยค่าหากคาดว่าจำนวนที่จะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลย

พินิจที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 

6.	 ลูกหนี้การค้า	

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนด

ชำระได้ดังนี้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

 2552	 2551	 2552	 2551	

ลูกหนี้การค้า	-	ส่วนงานพัฒนานิคมอุตสาหกรรม	     

อายุหนี้ค้างชำระ	     

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 10,483,327 18,680,776 - -

ค้างชำระ     

 ไม่เกิน3เดือน 13,165,440 1,863,340 - -

 3-9เดือน 2,745,814 524,925 - -

 9-12เดือน 519,886 37,390 - -

 มากกว่า12เดือน 81,019 68,490 - -

รวม 26,995,486 21,174,921 - -

ลูกหนี้การค้า	-	ส่วนงานสาธารณูปโภค	     

อายุหนี้ค้างชำระ	     

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 54,743,082 51,794,427 - -

ค้างชำระ     

 ไม่เกิน3เดือน 9,070,276 6,143,629 - -

 3-9เดือน 2,959,133 606,328 - -

 9-12เดือน 296,781 33,799 - -

 มากกว่า12เดือน 1,109,048 694,285 - -

รวม 68,178,320 59,272,468 - -

หัก:ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,958,233) (746,987) - -

สุทธิ 65,220,087 58,525,481 - -

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ 92,215,573 79,700,402 - -
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7.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว 

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น 

ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

  (หน่วย : ล้านบาท) 

 นโยบายการกำหนดราคา	 		งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

  2552 2551 2552 2551 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

     

     

รายได้ค่าบริการจัดการ      

บริษัทอมตะซิตี้จำกัด ราคาตามสัญญา - - 0.5 6.0 

บริษัทอมตะซัมมิทเรดดี้บิลท์จำกัด ราคาตามสัญญา - - 0.2 0.2 

รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าบริการสาธารณูปโภค     

บริษัทอมตะวอเตอร์จำกัด ราคาตามสัญญา - - 12.7 12.7 

บริษัทในเครืออื่นๆ ราคาตลาด - - 2.6 2.4 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์      

บริษัทอมตะวอเตอร์จำกัด ราคาตลาด - - - 3.3 

บริษัทอมตะซัมมิทเรดดี้บิลท์จำกัด ราคาตลาด - - 145.7 15.2 

รายได้ดอกเบี้ยรับ      

บริษัทอมตะฮ่องกงจำกัด LIBOR+1% - - 2.8 -

ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค      

บริษัทอมตะฟาซิลิตี้เซอร์วิสจำกัด ราคาตลาด - - 17.4 9.6 

บริษัทอมตะวอเตอร์จำกัด ราคาตลาด - - 0.2 0.2 

      

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม	      

รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน      

บริษัทเวียโลจิสติกส์จำกัด ราคาตามสัญญา 1.2 1.2 1.2 1.2 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์      

บรษิทัโรงพยาบาลวภิาราม(อมตะนคร)จำกดั ราคาตลาด - 0.2 - 0.2 

      

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	      

รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าบริการสาธารณูปโภค  

บรษิทัอมตะจดัจำหนา่ยกา๊ซธรรมชาติจำกดั ราคาตามสัญญา 1.3 1.3 1.3 1.3 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์      

มูลนิธิอมตะ ราคาตลาด - 5.6 - 5.6 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันณวันที่31ธันวาคม2552และ2551มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

 2552	 2551	 2552	 2551	

บริษัทย่อย	     

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 บริษัทอมตะซิตี้จำกัด - - 134,039 -

 บริษัทอมตะวอเตอร์จำกัด - - 1,059,250 1,025,080 

 บริษัทอมตะฟาซิลิตี้เซอร์วิสจำกัด - - 99,348 92,606 

 บริษัทอมตะฮ่องกงจำกัด - - 2,849,282 -

 - - 4,141,919 1,117,686 

     

เงินปันผลค้างรับ     

 บริษัทอมตะซิตี้จำกัด - - - 75,300,000 

เจ้าหนี้อื่น      

 บริษัทอมตะฟาซิลิตี้เซอร์วิสจำกัด - - 3,838,340 2,460,964 

 บริษัทอมตะซัมมิทเรดดี้บิลท์จำกัด - - 246,629 246,629 

 - - 4,084,969 2,707,593 

     

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	     

รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า     

 บริษัทเวียโลจิสติกส์จำกัด 30,050,000 31,250,000 30,050,000 31,250,000 

 บริษัทอมตะจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติจำกัด 11,869,164 10,746,252 11,869,164 10,746,252 

 41,919,164 41,996,252 41,919,164 41,996,252 

ในระหว่างปี2552เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีการเคลื่อนไหวต่อไปนี้

 (หน่วย : บาท) 

  ในระหว่างปี	  

 1	มกราคม	2552	 เพิ่มขึ้น	 ลดลง	

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริงจากการแปลงค่า	
อัตราแลกเปลี่ยน	 31	ธันวาคม	2552	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย      

บริษัทอมตะฮ่องกงจำกัด -231,170,100 - (14,903,343) 216,266,757 

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมจำนวน 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแก่บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง เงินกู้ยืม

ดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราLIBOR+1%ต่อปีและมีกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 

เป็นจำนวนเงิน31.03ล้านบาท(เฉพาะของบริษัทฯ:22.05ล้านบาท)(2551:32.08ล้านบาทเฉพาะของบริษัทฯ:

26.28ล้านบาท)

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯมีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ16และ28

 

8.	 มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ/ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	

ยอดคงเหลือของมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ/ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ณวันที่31ธันวาคม2552และ2551

มีรายละเอียดดังนี้

  (หน่วย : บาท) 

 			งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

 2552	 2551	 2552	 2551 

มูลค่างานที่รับรู้เป็นรายได้แล้ว

 ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน 28,698,216,209 27,559,067,254 22,839,016,083 21,964,966,064 

หัก:ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระแล้ว (28,340,540,559) (27,240,376,403) (22,740,728,330) (21,937,604,151)

มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บและ     

 ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้(สุทธิ) 357,675,650 318,690,851 98,287,753 27,361,913 

ยอดคงเหลือดังกล่าวประกอบด้วย     

-มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 385,234,812 474,643,375 108,489,778 174,355,631 

-ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ (27,559,162) (155,952,524) (10,202,025) (146,993,718)

    รวม 357,675,650 318,690,851 98,287,753 27,361,913 
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9.	 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	

ยอดคงเหลือของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ณวันที่31ธันวาคม2552และ2551มีรายละเอียดดังนี้

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม	 													งบการเงินเฉพาะกิจการ	

 2552	 2551	 2552	 2551	

ที่ดิน 10,322,254,361 10,201,445,053 8,460,751,302 8,331,917,742 

ต้นทุนค่าพัฒนาที่ดิน 8,784,803,002 8,592,172,408 5,674,577,730 5,701,182,158 

ค่าธรรมเนียมการนิคมอุตสาหกรรม
 แห่งประเทศไทย 526,423,255 522,165,418 418,414,755 414,725,347 

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

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน 101,094,950 101,094,950 65,987,276 65,987,276 

รวม 20,153,303,491 19,835,605,752 14,917,421,657 14,811,503,117 

หัก:จำนวนสะสมที่โอนเป็นต้นทุนขาย  
    อสังหาริมทรัพย์แล้วตั้งแต่เริ่ม 
    โครงการจนถึงปัจจุบัน (15,596,398,280)(15,087,995,173)(11,926,653,100)(11,554,165,894)

   ที่ดินบริจาคและโอนเป็นสินทรัพย์  
    แล้วจนถึงปัจจุบัน (92,811,762) (92,811,762) (92,811,762) (92,811,762)

   ที่ดินโอนให้กับการนิคมอุตสาหกรรม 
    เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (69,487,396) (69,487,396) (69,487,396) (69,487,396)

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ 4,394,606,053 4,585,311,421 2,828,469,399 3,095,038,065 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีที่ดินส่วนหนึ่งจำนวน 482.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2551 :

166.3ล้านบาท)ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ขายที่ดินมาเป็นของบริษัทฯและบริษัทย่อย

บริษัทอมตะซิตี้จำกัดได้จดจำนองที่ดินของโครงการซึ่งมีมูลค่าสุทธิประมาณ402.3ล้านบาท(31ธันวาคม2551:

402.3ล้านบาท)เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของตนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ16
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10.	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 (หน่วย : บาท) 

บริษัท	
 

ทุนเรียกชำระแล้ว	
 

สัดส่วนเงินลงทุน	
 

ราคาทุน	
เงินปันผล																																			

ที่บริษัทฯ	รับระหว่างปี	

 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551 

 (พันบาท) (พันบาท) ร้อยละ ร้อยละ     

บริษัทอมตะ(เวียดนาม)จำกัด 20,400 18,591 62.88 62.88 129,961,868 272,400,076 108,486,704 101,416,409 

(ถือโดยบริษัท30%และบริษัทย่อย32.88%)       

 (พันเหรียญสหรัฐอเมริกา)       

บริษัทอมตะซิตี้จำกัด 450,000 450,000 83.67 83.67 371,385,417 371,385,417 - 75,300,000 

บริษัทอมตะวอเตอร์จำกัด 80,000 80,000 100.00 100.00 79,999,400 79,999,400 - -

บริษัทอมตะฟาซิลิตี้เซอร์วิสจำกัด 15,000 15,000 91.00 91.00 13,650,000 13,650,000 1,092,000 2,047,500 

บริษัทอมตะซัมมิทเรดดี้บิลท์จำกัด 300,000 200,000 49.00 49.00 147,000,000 98,000,000 - -

บริษัทอมตะฮ่องกงจำกัด 1 - 100.00 - 4,148 - - -

 (พันเหรียญฮ่องกง)       

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น     - 49,000,000 - -

รวม     742,000,833 884,434,893 109,578,704 178,763,909 

ในระหว่างปีบริษัทฯได้ขายหุ้นของบริษัทอมตะ(เวียดนาม)จำกัดจำนวนร้อยละ31.88ให้กับบริษัทอมตะฮ่องกง

จำกัด และจำนวนร้อยละ 1 ให้กับบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ในราคารวมทัง้สิน้237ลา้นบาทบรษิทัฯรบัรูก้ำไรจาก 

การขายเงนิลงทนุดงักลา่วเปน็จำนวนเงนิ 95 ลา้นบาทในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ อนึ่งเนื่องจากการโอนหุ้นดังกล่าว

เป็นการโอนให้กับบริษัทย่อยดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ

 

11.	เงินลงทุนในบริษัทร่วม		

11.1	 รายละเอียดของบริษัทร่วม	

(หน่วย : บาท) 

บริษัท	
จัดตั้งขึ้น	
ในประเทศ	

งบการเงินรวม	

สัดส่วน	
เงินลงทุน	 									ราคาทุน	

	 มูลค่าตามบัญชี	
	 ตามวิธีส่วนได้เสีย	

(ลักษณะธุรกิจ)	  2552	
ร้อยละ	

2551	
ร้อยละ	

2552	 2551	 2552	 2551	

บริษัทอมตะดีเวลล็อปเม้นท์จำกัด
 (ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์) ไทย 43.49 43.49 196,000 196,000 - -

บริษัทเวียโลจิสติกส์จำกัด
 (บริการขนส่ง) ไทย 21.00 21.00 36,000,000 36,000,000 22,215,415 22,871,686 

บริษัทโรงพยาบาลวิภาราม(อมตะนคร)จำกัด 
 (บริการทางการแพทย์) ไทย 21.25 21.25 14,934,211 14,934,211 13,684,211 13,684,211 

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง(ไทย-จีน)จำกัด
  (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) ไทย - 30.00 - 27,302,800 - 27,302,800 

   รวม    51,130,211 78,433,011 35,899,626 63,858,697 
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ในปี 2551บริษัทอมตะซิตี้ จำกัดได้เข้าลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน)

จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน ภายใต้ข้อตกลงที่ทำกับกลุ่มบริษัทผู้ร่วมลงทุน กลุ่มบริษัทผู้ร่วมทุนจะ 

เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งหมด ส่วนบริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตรา 

ร้อยละ8ของเงินลงทุนใน3ปีแรกและหลังจากนั้นบริษัทอมตะซิตี้จำกัดมีสิทธิที่จะขายคืนเงินลงทุนดังกล่าวให้กับ

กลุ่มบริษัทผู้ร่วมทุนในราคาตามบัญชีหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 บริษัทย่อยได้ยกเลิกข้อตกลงร่วมทุนกับกลุ่มบริษัทผู้ร่วมทุน และได้ขายคืนเงินลงทุน 

ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด ให้กับกลุ่มบริษัทผู้ร่วมทุนดังกล่าวใน 

ราคาทุนบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างดำเนินการจดทะเบียนโอนหุ้นและเรียกชำระเงิน

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ	

บริษัท		
จัดตั้งขึ้น	
ในประเทศ	 สัดส่วนเงินลงทุน	 ราคาทุน	

					ค่าเผื่อการด้อยค่า	
					ของเงินลงทุน	

มูลค่าตามบัญชี	
ตามวิธีราคาทุน	–	สุทธิ	

(ลักษณะธุรกิจ)	
 

2552	
ร้อยละ	

2551	
ร้อยละ	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551	

บริษัทอมตะดีเวลล็อปเม้นท์จำกัด
(ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์) ไทย 43.49 43.49 196,000 196,000 196,000 196,000 - -

บริษัทเวียโลจิสติกส์จำกัด
(บริการขนส่ง) ไทย 21.00 21.00 36,000,000 36,000,000 9,339,617 9,339,617 26,660,383 26,660,383 

บริษัทโรงพยาบาลวิภาราม
 (อมตะนคร)จำกัด
  (บริการทางการแพทย์) ไทย 21.25 21.25 14,934,211 14,934,211 1,250,000 1,250,000 13,684,211 13,684,211 

รวม    51,130,211 51,130,211 10,785,617 10,785,617 40,344,594 40,344,594 

11.2	 ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ	

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุน จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับ

จากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

บริษัท	

ส่วนแบ่งกำไร/(ขาดทุน)	

จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	

ในระหว่างปี	 เงินปันผลที่บริษัทฯ	รับระหว่างปี	

 2552	 2551	 2552	 2551	

บริษัทเวียโลจิสติกส์จำกัด (656,271) (614,149) - -

บริษัทอมตะคอนโดทาวน์ระยองจำกัด - 216,964 - -

รวม (656,271) (397,185) - -
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11.3 ขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัรว่ม 

 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปดังนี้

  (หน่วย : ล้านบาท) 

บริษัท	
ทุนเรียกชำระ	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
สินทรัพย์รวม	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
หนี้สินรวม	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

รายได้รวม	
สำหรับปีสิ้นสุด	
วันที่	31	ธันวาคม	

กำไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	
สำหรับปีสิ้นสุด	
วันที่	31	ธันวาคม	

 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551	

บริษัทอมตะดีเวลล็อปเม้นท์จำกัด 68.0 68.0 45.5 50.4 28.3 33.3 14.6 18.1 0.2 1.4 

บริษัทเวียโลจิสติกส์จำกัด 142.3 142.3 240.8 273.5 124.8 154.3 152.6 201.6 (3.1) (2.5)

บริษัทโรงพยาบาลวิภาราม
 (อมตะนคร)จำกัด 100.0 100.0 65.6 64.5 1.7 1.0 0.6 3.5 0.4 (2.0)

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง
  (ไทย-จีน)จำกัด - 91.0 - 304.6 - 213.9 - 38.2 - 1.4 

 

12.	เงินลงทุนในบริษัทอื่น	
    (หน่วย : บาท) 

 
บริษัท		

ทุนเรียกชำระ		
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 สัดส่วนเงินลงทุน	

 
งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 เงินปันผลรับ	

(ลักษณะธุรกิจ)	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551	

 (พันบาท)	 (พันบาท)	 ร้อยละ	 ร้อยละ	       

บริษัทอมตะเพาเวอร์จำกัด
 (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย) 1,700,000 1,700,000 13.77 13.77 226,774,034 226,774,034 226,774,034 226,774,034 27,541,165 9,639,408 

บริษัทอมตะจัดจำหน่ายก๊าซ 
 ธรรมชาติจำกัด
 (ผลิตและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ) 160,000 160,000 10.00 10.00 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 19,700,000 16,000,000 

บริษัทอมตะเพาเวอร์(เบียนหัว) 
 จำกัด(โรงไฟฟ้าในประเทศ 
 เวียดนาม) 443 443 10.00 10.00 21,418,064 22,115,563 - - - -

 (พันเหรียญสหรัฐ)   264,192,098 264,889,597 242,774,034 242,774,034 47,241,165 25,639,408 

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

รวม     257,551,619 258,249,118 242,774,034 242,774,034 47,241,165 25,639,408 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่

ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ142.2ล้านบาท(2551:100.7ล้านบาท)(งบการเงินเฉพาะ

บริษัทฯ:88.9ล้านบาท2551:49.8ล้านบาท)

 บริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชีณวันที่31ธันวาคม2552จำนวน991.8ล้านบาท

(2551:334.1ล้านบาท)ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์

 

14.	สิทธิในการใช้ที่ดิน	

ยอดคงเหลอืนีเ้ปน็ยอดคงเหลอืของมลูคา่สทิธใินการใชท้ีด่นิภายใตส้ญัญาซึง่บรษิทัอมตะ(เวยีดนาม)จำกดัทำกบัรฐับาล

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยบรษิทัฯไดร้บัสทิธใินการใชท้ีด่นิจำนวน100เฮคแทรเ์พือ่ใชใ้นการพฒันานคิม

อุตสาหกรรม เป็นระยะเวลา 50 ปี ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทย่อยตัดจำหน่ายสิทธิ 

ในการใชท้ีด่นิดงักลา่วเปน็ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัยต์ามพืน้ที่ ทีไ่ดจ้ดัสรรใหเ้ชา่กบัลกูคา้ในโครงการ สำหรบัคา่สทิธิ

ของทีด่นิสว่นทีย่งัไมไ่ดใ้หเ้ชา่จะตดัจำหนา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยโดยวธิเีสน้ตรงตามอายขุองสทิธนิัน้

 

15.	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	
   (หน่วย : บาท) 

 
อัตราดอกเบี้ย	
(ร้อยละต่อปี)	

  

									งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

  2552	 2551	 2552	 2551	

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR-1.00%-
MOR+0.50%

3,980,345 95,378,411 552,289 35,695,508 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.50%-6.25% 528,448,670 680,000,000 423,448,670 530,000,000 

รวม  532,429,015 775,378,411 424,000,959 565,695,508 
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16.	เงินกู้ยืมระยะยาว	

 ยอดคงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับจากธนาคารซึ่งประกอบด้วย

(หน่วย : บาท) 

วงเงินกู้	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

 2552	 2551	 2552	 2551	

1. เงินกู้วงเงิน 11 ล้านบาท 3,850,000 6,050,000 - -

2. เงินกู้วงเงิน 210 ล้านบาท 127,517,080 157,500,000 - -

3. เงินกู้วงเงิน 148 ล้านบาท 126,880,000 102,000,000 - -

4. เงินกู้วงเงิน 252 ล้านบาท 252,000,000 155,950,000 - -

5. เงินกู้วงเงิน 395 ล้านบาท 264,220,000 - - -

6. เงินกู้วงเงิน 300 ล้านบาท 74,836,250 101,901,250 - -

7. เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาท 500,000,000 500,000,000 - -

8. เงินกู้วงเงิน 390 ล้านบาท 348,000,000 348,000,000 - -

9. เงินกู้วงเงิน 110 ล้านบาท 110,000,000 - - -

10.เงินกู้วงเงิน 300 ล้านบาท 300,000,000 - - -

11. เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาท - 75,000,000 - 75,000,000 

12.เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาท 100,000,000 175,000,000 100,000,000 175,000,000 

13.เงินกู้วงเงิน 100 ล้านบาท 20,000,000 40,000,000 20,000,000 40,000,000 

14.เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาท - 164,000,000 - 164,000,000 

15.เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาท 250,000,000 281,250,000 250,000,000 281,250,000 

16.เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาท 281,250,000 312,500,000 281,250,000 312,500,000 

17.เงินกู้วงเงิน 300 ล้านบาท 210,000,000 240,000,000 210,000,000 240,000,000 

18.เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาท 388,888,889 416,666,667 388,888,889 416,666,667 

19.เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาท 500,000,000 350,000,000 500,000,000 350,000,000 

20.เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาท 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 

21.เงินกู้วงเงิน 200 ล้านบาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 

22.เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาท 430,000,000 430,000,000 430,000,000 430,000,000 

23.เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาท 334,000,000 - 334,000,000 -

 รวม 5,321,442,219 4,555,817,917 3,214,138,889 3,184,416,667 

หัก:ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (1,460,009,441) (1,304,681,111) (999,711,111) (1,040,111,111)

เงินกู้ยืมระยะยาว–สุทธิ 3,861,432,778 3,251,136,806 2,214,427,778 2,144,305,556 

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บรรลุข้อตกลงในการดำเนินการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน

หลายแห่ง เพื่อขยายระยะเวลาการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้จัด

ประเภทของส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีใหม่ให้สอดคล้องกับการแก้ไขสัญญาดังกล่าวใน 

งบการเงินและได้แก้ไขรายการเปิดเผยระยะเวลาการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในปีปัจจุบัน
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รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวข้างต้น(เรียงตามลำดับ)มีดังนี้

16.1 เงนิกูว้งเงนิ 11ลา้นบาทตามทีแ่สดงไวข้า้งตน้นีเ้ปน็เงนิกูย้มืทีบ่รษิทั อมตะฟาซลิติี้ เซอรว์สิ จำกดั ไดร้บัจากธนาคาร 

ในประเทศแหง่หนึง่ เพือ่กอ่สรา้งอาคารทีพ่กัขยะเงนิกูย้มืดงักลา่วคดิดอกเบีย้ในอตัราMLRลบรอ้ยละ0.50ตอ่ปีมี

กำหนดชำระดอกเบีย้เปน็ประจำทกุเดอืนและชำระคนืเงนิตน้เปน็ประจำทกุไตรมาสเปน็ระยะเวลา 20 งวด ซึง่จะสิน้สดุ

ภายในเดอืนสงิหาคม2554ไมม่ภีาระคำ้ประกนัสำหรบัเงนิกูย้มืดงักลา่ว 

16.2 เงินกู้วงเงิน210ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทอมตะซัมมิทเรดดี้บิลท์จำกัดได้รับจาก

ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบ 

ร้อยละ 1.75ต่อปีในช่วง3ปีแรกจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราMLRลบร้อยละ 1.50ต่อปีมกีำหนดชำระดอก

เบีย้เปน็ประจำทกุเดอืนและชำระคนืเงนิตน้เปน็ประจำทกุไตรมาสซึง่จะสิน้สดุภายในเดอืนมนีาคม2557

 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย มูลค่าสุทธิประมาณ 321.6

ล้านบาท

16.3 เงินกู้วงเงิน148ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทอมตะซัมมิทเรดดี้บิลท์จำกัดได้รับจาก

ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบ 

ร้อยละ1.75ต่อปีในช่วง3ปีแรกจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราMLRลบร้อยละ1.50ต่อปีมีกำหนดชำระดอก

เบี้ยเป็นประจำทุกเดือนและชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม2558

 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย มูลค่าสุทธิประมาณ 149.0

ล้านบาท

16.4 เงินกู้วงเงิน252ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทอมตะซัมมิทเรดดี้บิลท์จำกัดได้รับจาก

ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบ 

ร้อยละ 1.75 ต่อปีในช่วง 3 ปีแรก จากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี มีกำหนดชำระ 

ดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือนและชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์2559

 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย มูลค่าสุทธิประมาณ 257.3 

ลา้นบาท

16.5 เงินกู้วงเงิน395ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทอมตะซัมมิทเรดดี้บิลท์จำกัดได้รับจาก

ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบ 

ร้อยละ 1.75 ต่อปีในช่วง 3 ปีแรก จากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี มีกำหนดชำระ 

ดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือนและชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม2560

 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย มูลค่าสุทธิประมาณ 263.9 

ลา้นบาท

16.6 เงินกู้วงเงิน 300 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด ได้รับจากธนาคารใน

ประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราMLRลบร้อยละ1

ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา12งวดซึ่งจะสิ้นสุด

ภายในเดือนธันวาคม2553

 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือการจดจำนองที่ดินในโครงการของบริษัทย่อยมูลค่าสุทธิประมาณ 402.2 

ล้านบาท และภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวบริษัทย่อยให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทย่อยไปจดจำ

นองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น



81บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จำกัด (มหาชน)
2552

16.7 เงนิกูว้งเงนิ 500 ลา้นบาทตามทีแ่สดงไวข้า้งตน้นีเ้ปน็เงนิกูย้มืทีบ่รษิทั อมตะ ซติี้ จำกดั ไดร้บัจากธนาคารในประเทศ 

แหง่หนึง่ เพือ่ใชซ้ือ้ทีด่นิและใชเ้ปน็ทนุหมนุเวยีน เงนิกูย้มืดงักลา่วคดิดอกเบีย้ในอตัรา MLR ลบรอ้ยละ 1.75 ตอ่ปี 

ชำระดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืนและมกีำหนดชำระคนืเงนิตน้เปน็ประจำทกุไตรมาสเปน็ระยะเวลา16งวดซึง่จะสิน้สดุภายใน

เดอืนมถินุายน2557

 ภายใตส้ญัญาเงนิกูย้มืดงักลา่วบรษิทัยอ่ยใหค้ำมัน่ทีจ่ะไมน่ำทีด่นิในโครงการของบรษิทัฯ ไปจดจำนองหรอืกอ่ภาระผกูพนั

ในทรพัยส์นิกบับคุคลอืน่ตลอดอายสุญัญาเงนิกูน้ัน้

16.8 เงินกู้วงเงิน 390 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด ได้รับจากธนาคารใน

ประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ

1.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และมีกำหนดชำระเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 16 งวด 

ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนมิถุนายน2556

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวบริษัทย่อยให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯไปจดจำนองหรือก่อภาระ

ผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.9 เงินกู้วงเงิน 110 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด ได้รับจากธนาคารใน

ประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ

1.50ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา16งวดซึ่ง

จะสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์2557

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวบริษัทย่อยให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระ

ผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.10 เงินกู้วงเงิน 300 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด ได้รับจากธนาคารใน

ประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ

1.25ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 10 งวดซึ่ง

จะสิ้นสุดภายในเดือนมิถุนายน2555

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวบริษัทย่อยให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระ

ผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.11 เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง 

เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.25 ต่อปี ชำระ

ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และมีกำหนดชำระเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 18 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายใน

เดือนกรกฎาคม2552

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวบริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระ

ผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.12 เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง 

เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระ 

ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และมีกำหนดชำระเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 20 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายใน

เดือนมิถุนายน2554

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวบริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระ

ผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น
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16.13 เงนิกูว้งเงนิ 100 ลา้นบาทตามทีแ่สดงไวข้า้งตน้นีเ้ปน็เงนิกูย้มืทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากธนาคารในประเทศแหง่หนึง่ เพื่อ 

ใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 1 ปีบวก 

ร้อยละ 2.75 ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และมีกำหนดชำระเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 

20งวดซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนตุลาคม2553

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระ

ผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.14 เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง 

เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระ

ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และมีกำหนดชำระเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 12 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายใน

เดือนธันวาคม2552ไม่มีภาระค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมดังกล่าว

16.15 เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง 

เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระ

ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 16 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือน

ธันวาคม2554

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระ

ผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.16เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง 

เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระ

ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 13 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือน

มิถุนายน2554

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระ

ผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.17 เงินกู้วงเงิน 300 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง 

เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระ

ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา20งวดซึ่งจะสิ้นสุดภายใน

เดือนพฤษภาคม2556

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระ

ผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.18เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง 

เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.25 ต่อปี ชำระ

ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 18งวดซึ่งจะสิ้นสุดภายใน

เดือนสิงหาคม2556

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระ

ผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.19 เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง 

เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระ
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ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา16งวดซึ่งจะสิ้นสุดภายใน

เดือนธันวาคม2556

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระ

ผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.20เงินกู้วงเงิน500ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อ

ใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ในช่วง 2 

ปีแรกจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราMLRลบร้อยละ1.50ต่อปีหรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท3เดือน

บวกร้อยละ 2.00 ต่อปี ทั้งนี้แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า มีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและชำระคืนเงินต้นเป็น

ประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา14งวดซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนพฤษภาคม2556

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระ

ผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.21 เงินกู้วงเงิน 200 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง 

เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระ

ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา20งวดซึ่งจะสิ้นสุดภายใน

เดือนพฤศจิกายน2557

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระ

ผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.22เงินกู้วงเงิน500ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อ

ใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปี ชำระดอก

เบี้ยทุกสิ้นเดือน และมีกำหนดชำระเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 16 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือน

มิถุนายน2557 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวบริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระ

ผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

16.23เงินกู้วงเงิน500ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อ

ใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระดอก

เบี้ยทุกสิ้นเดือน และมีกำหนดชำระเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 10 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือน

ตุลาคม2555 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวบริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระ

ผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้นั้น

 สัญญาเงินกู้ยืมที่กล่าวข้างต้นบางฉบับกำหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น 

การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ตราบเท่าที่เงินกู้ยังคง

ค้างชำระอยู่

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็น

จำนวน1,452ล้านบาท
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17.	สำรองตามกฎหมาย	

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา116แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิ

ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่าย

เงินปันผลได้

 

18.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ	

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท) 

 										งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

 2552	 2551	 2552	 2551 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 99,738,813 105,428,622 55,407,686 68,509,082 

ค่าเสื่อมราคา 213,231,326 177,649,416 43,230,534 37,486,365 

ค่าเช่าจ่าย 7,211,619 7,149,547 2,277,028 2,229,916 

ค่านายหน้าขายที่ดิน 36,510,910 51,083,800 4,379,217 11,309,155 

ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินและภาษีอื่น 9,279,308 22,389,128 4,810,104 17,361,257 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 11,790,914 30,471,243 3,624,385 24,316,282 

 

19.	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	

ภาษีเงินได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณจากกำไรของส่วนงานที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี

 

20.	การส่งเสริมการลงทุน	

บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำกัด	(มหาชน) 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการให้บริการเขตอุตสาหกรรม 

ที่ดินสำหรับจัดสรรและปรับปรุงที่ดินภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการสิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้

จากการประกอบกิจการนั้นโดยมีรายละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุนดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	 ลงวันที่	
จำนวนพื้นที่ได้รับ	
การส่งเสริม	(ไร่)	 เริ่มมีรายได้เมื่อ	 สิทธิที่จะได้รับสิ้นสุดเมื่อ	

1864(2)/2547 4สิงหาคม2547 1,200 สิงหาคม2547 สิงหาคม2554

1165(2)/2549 14ธันวาคม2548 650 ธันวาคม2548 ธันวาคม2555

1817(2)/2549 19กรกฎาคม2549 1,000 กรกฎาคม2549 กรกฎาคม2556

1422(2)/2550 28มีนาคม2550 1,250 มีนาคม2550 มีนาคม2557

2020(2)/2550 12กันยายน2550 750 กันยายน2550 กันยายน2557
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บริษัท	อมตะ	ซิตี้	จำกัด 

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับให้บริการเขตอุตสาหกรรม ที่ดินสำหรับ

จัดสรรและปรับปรุงที่ดินตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1694/2539 เมื่อวันที่ 16สิงหาคม2539ภายใต้เงื่อนไขที่

กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (ตุลาคม 2539) และ 

ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ50ของอัตราปกติมีกำหนด5ปีนับ

จากวันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี

บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จำกัด 

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตน้ำประปาหรือน้ำเพื่อ

อุตสาหกรรมและการบำบัดน้ำเสีย ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษี 

เงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา8ปีโดยมีรายละเอียดของ

บัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว

บัตรส่งเสริมเลขที่	 ลงวันที่	 เริ่มมีรายได้เมื่อ	 สิทธิที่จะได้รับสิ้นสุดเมื่อ	

1628/2543 16สิงหาคม2543 กุมภาพันธ์2547 กุมภาพันธ์2555

1796(2)/2547 18กุมภาพันธ์2547 มกราคม2550 มกราคม2558

บริษัท	อมตะ	ซัมมิท	เรดดี้	บิลท์	จำกัด 

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการพัฒนาพื้นที่สำหรับกิจการ

อุตสาหกรรม ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ

กำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา7ปีโดยมีรายละเอียดของบัตรส่งเสริมดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	 ลงวันที่	 เริ่มมีรายได้เมื่อ	 สิทธิที่จะได้รับสิ้นสุดเมื่อ	

1758(2)/2548 29สิงหาคม2548 กันยายน2548 กันยายน2555

2152(2)/2549 12ธันวาคม2550 มกราคม2551 มกราคม2557

1205(2)/2552 10มีนาคม2552 สิงหาคม2551 สิงหาคม2557

1206(2)/2552 10มีนาคม2552 สิงหาคม2551 สิงหาคม2557

1015(2)/2553 8มกราคม2553 กันยายน2552 กันยายน2558
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รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม	

 							กิจการที่ได้รับการส่งเสริม								กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม																		รวม	

 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551	

รายได้       

 รายได้จากการขาย 

  อสังหาริมทรัพย์ 736,160,178 1,821,062,321 372,567,494 1,072,621,862 1,108,727,672 2,893,684,183 

   รายได้ 

   ค่าสาธารณูปโภค 92,635,840 106,048,443 633,877,709 645,795,473 726,513,549 751,843,916 

 รายได้จากการให้เช่า 92,043,496 75,027,342 167,369,638 138,227,551 259,413,134 213,254,893 

 รายได้อื่น - - 241,110,151 202,525,679 241,110,151 202,525,679 

รวมรายได้ 920,839,514 2,002,138,106 1,414,924,992 2,059,170,565 2,335,764,506 4,061,308,671 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 							กิจการที่ได้รับการส่งเสริม							กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม																		รวม	

 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551	

รายได้       

 รายได้จากการขาย
  อสังหาริมทรัพย์ 631,740,716 1,392,015,658 242,309,303 239,241,684 874,050,019 1,631,257,342 

 รายได้ค่าสาธารณูปโภค - - 59,143,144 63,546,809 59,143,144 63,546,809 

 รายได้จากการให้เช่า - - 26,629,894 30,992,454 26,629,894 30,992,454 

 รายได้อื่น - - 299,176,580 281,672,868 299,176,580 281,672,868 

รวมรายได้ 631,740,716 1,392,015,658 627,258,921 615,453,815 1,258,999,637 2,007,469,473 

 

21.	กำไรต่อหุ้น	

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 

22.	ข้อมูลทางการเงินจำแนกส่วนงาน	

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยดำเนนิกจิการใน 3 สว่นงานหลกัคอื สว่นงานพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ สว่นงานบรกิารสาธารณปูโภค  

และส่วนงานให้เช่าทรัพย์สิน และดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2552และ2551มีดังต่อไปนี้
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(หน่วย : ล้านบาท) 

 
		ส่วนงานพัฒนา	
		อสังหาริมทรัพย์	

					ส่วนงานบริการ	
					สาธารณูปโภค	

				ส่วนงาน	
					ให้เช่าทรัพย์สิน	

					การตัดรายการ			
					บัญชีระหว่างกัน					งบการเงินรวม	

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

รายได้จากภายนอก 1,109 2,894 727 752 259 213 - - 2,095 3,859 

รายได้ระหว่างส่วนงาน 49 9 51 45 3 3 (103) (57) - -

รายได้ทั้งสิ้น 1,158 2,903 778 797 262 216 (103) (57) 2,095 3,859 

กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน 600 1,822 74 154 157 126   831 2,102 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:          

รายได้เงินปันผล         47 26 

รายได้อื่น         194 177 

ต้นทุนส่วนเพิ่มของงานขายอสังหาริมทรัพย์    (106) -

ค่าใช้จ่ายในการขาย         (112) (168)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         (355) (325)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   (1) (1)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน         (262) (250)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล         (44) (215)

โอนกลับบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย     226 -

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย         (99) (154)

กำไรสุทธิ         319 1,192 
           

(หน่วย : ล้านบาท) 

 
ส่วนงานพัฒนา	
อสังหาริมทรัพย์	

ส่วนงานบริการ	
สาธารณูปโภค	

ส่วนงาน	
ให้เช่าทรัพย์สิน	

การตัดรายการบัญชี	
ระหว่างกัน	 งบการเงินรวม	

 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 303 250 397 534 2,281 2,039 (196) (126) 2,785 2,697 

สินทรัพย์ส่วนกลาง         10,197 9,662 

รวมสินทรัพย์         12,982 12,359 

 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม		

 ส่วนงานในประเทศไทย	 	ส่วนงานในต่างประเทศ	 	รวม	

 2552	 2551	 2552	 2551	 2552	 2551 

รายได้สุทธิ 1,837 3,249 258 610 2,095 3,859 

กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน 713 1,767 118 335 831 2,102 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 2,324 2,150 461 547 2,785 2,697 

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ7
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23.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 15% ของ 

เงินเดือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่ 

พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่าย

เงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน5.0ล้านบาท(2551:5.1ล้านบาท)

 

24.	เงินปันผล		

                          (หน่วย : บาท) 

เงินปันผล	 อนุมัติโดย	 เงินปันผลจ่าย	 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

เงินปันผลประจำปีสำหรับปี2550 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่30เมษายน2551

373,450,000 0.35 

เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2551

213,400,000 0.20 

 รวมเงินปันผลสำหรับปี2551  586,850,000 0.55 

    

เงินปันผลประจำปีสำหรับปี2551 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่30เมษายน2552 106,700,000 0.10 

 รวมเงินปันผลสำหรับปี2552  106,700,000 0.10 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายภายในปี 2552 จำนวน 7,760 บาท (2551 : 4,240 บาท) เป็นของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิรับเงินปันผล เงินปันผลที่บริษัทจ่ายไปจริงจึงมีจำนวนเงินเพียง 106.7 ล้านบาท (2551 : 586.84 

ล้านบาท)

 

25.	ต้นทุนงานส่วนเพิ่มของงานขายอสังหาริมทรัพย์		

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 รองนายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ออกประกาศให้ขึ้นอัตรา

ค่าเช่ารายปีของที่ดินที่ได้ส่งมอบให้กับบริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2549 การปรบัขึน้คา่เชา่ 

ดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนรวม 106 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับรู้รายได้จากการให้เช่าที่ดิน 

ดังกล่าวตามสัญญาเช่าทางการเงินไปครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงได้บันทึกรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในงบกำไร

ขาดทุนของปีปัจจุบัน

 

26.	รายการโอนกลับบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		

ในระหว่างปี 2547 ถึง 2551 บริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด มีข้อโต้แย้งกับหน่วยงานภาษีของรัฐบาลเวียดนามว่า

บริษัทควรเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 หรือร้อยละ 28 อย่างไรก็ตามเพื่อความระมัดระวัง บริษัท อมตะ

(เวียดนาม) จำกัด ได้บันทึกผลต่างของภาษีเงินได้ระหว่างอัตราภาษีที่แตกต่างกันนี้จำนวนประมาณ 225 ล้านบาท 

เป็นสำรองภาษีเงินได้นิติบุคคลในงบการเงิน ในระหว่างปีหน่วยงานภาษีของรัฐบาลเวียดนามได้แจ้งว่าบริษัท อมตะ
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(เวียดนาม)จำกัดได้รับสิทธิในการเสียภาษีในอัตราร้อยละ10แทนที่จะเป็นร้อยละ28ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงไม่มีภาระที่จะ

ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่ตั้งสำรองไว้อีกต่อไป จึงได้โอนกลับรายการเข้าเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับ 

ปีปัจจุบัน

 

27.	หนังสือค้ำประกันธนาคาร	

27.1 ณวันที่31ธันวาคม2552บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและ

บริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ17.3ล้านบาท(31ธันวาคม2551:19.5ล้านบาท)ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ

การค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

27.2บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อ 

ค้ำประกัน การปฏิบัติตามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และโครงการ

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เป็นจำนวนเงินรวม 484.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2551 : จำนวน

565.2ล้านบาท)

 

28.	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น	

บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำกัด	(มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อต่อสถาบันการเงินให้กับบริษัทย่อย เป็นมูลค่ารวม

ประมาณ32ล้านบาท(31ธันวาคม2551:32ล้านบาท)

บริษัทฯ มีภาระที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามสัญญาร่วมดำเนินงาน

โครงการนิคมอมตะนครจังหวัดชลบุรีโดยจะต้องจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายตามสัญญาเป็นจำนวน10,000

บาทต่อไร่ เงินกองทุนเพื่อบำรุงรักษาฯนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จำนวน60ล้านบาท (บริษัทฯ ได้ชำระเงินกองทุน 

ดังกล่าวครบถ้วนแล้วและค่ากำกับการบริการตามพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่าปีละประมาณ2.6ล้านบาท)

เมือ่วนัที่ 19ธนัวาคม2548บรษิทัฯไดท้ำสญัญาใหเ้ชา่ทีด่นิและขายทีด่นิกบับรษิทัอมตะสปรงิดเีวลลอปเมน้ท์จำกดั

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่จดัทำสนามกอลฟ์ในนคิมอมตะนครโดยมเีงือ่นไขทีส่ำคญัในสญัญาดงันี้

1. บริษัทฯ ให้เช่าที่ดินรวม 274,653 ตารางวา (ประมาณ687 ไร่) โดยบริษัทฯ คิดค่าเช่าปีละ 2 ล้านบาท เริ่มคิด 

ค่าเช่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2553สัญญาเช่าที่ดินมีระยะเวลา30ปีและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแล้วผู้เช่าสามารถต่อ

สัญญาตามเงื่อนไขเดิมได้อีก30ปี

2. บริษัทฯจะขายที่ดินจำนวน46,443ตารางวา(ประมาณ116ไร่)ในราคาตารางวาละ7,300บาทโดยผู้ซื้อที่ดินจะ 

ต้องจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดินจำนวน 30 ล้านบาท โดยจ่ายปีละไม่ต่ำกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 

5 ปี และเมื่อบริษัทฯ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่ละเฟสให้กับผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าที่ดินให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี 

นับจากวันโอนที่ดิน

บริษัท	อมตะ	(เวียดนาม)	จำกัด 

บริษัทย่อยมีภาระที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม โดยจะต้องจ่ายชำระค่า

ใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่จำนวน225.35เฮคแทร์ในเฟส1–2Aและ2Bในอัตรา1,000เหรียญสหรัฐต่อพื้นที่1

เฮคแทร์ต่อปีเป็นระยะเวลา35ปีและพื้นที่33.35เฮคแทร์ในเฟส11B–11Dต้องจ่ายในอัตรา3,000เหรียญสหรัฐ

ต่อพื้นที่1เฮคแทร์ต่อปี
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บริษัท	อมตะ	ซิตี้	จำกัด 

บริษัทย่อยมีภาระที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามสัญญาร่วมดำเนินงาน

โครงการนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยจะต้องจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายตามสัญญาเป็นจำนวน 

10,000บาทต่อไร่เงินกองทุนเพื่อบำรุงรักษาฯนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จำนวน60ล้านบาท(ณวันที่31ธันวาคม

2551บริษัทฯได้ชำระแล้วเป็นจำนวน35ล้านบาท)และค่ากำกับการบริการตามพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่าปีละประมาณ

2.3ล้านบาท

บริษัท	อมตะ	วอเตอร์	จำกัด 

เพื่อประโยชน์ในการจัดหาน้ำให้พอเพียงต่อความต้องการใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ซิตี้ บริษัทย่อยได้ทำสัญญาระยะยาวเพื่อซื้อน้ำดิบและผลิตน้ำประปา กับบริษัทต่างๆ หลายสัญญา ในราคาและปริมาณ

การใช้น้ำตามที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้ราคาสามารถปรับเพิ่มได้ในอนาคตตามดัชนีราคาผู้บริโภค สัญญาเหล่านี้จะสิ้นสุด 

ในปี2565ถึง2569

ในปี 2551 บรษิทัยอ่ยไดร้บัหนงัสอืขอเกบ็เงนิคา่นำ้ขัน้ตำ่กวา่ปรมิาณรบัประกนัการซือ้นำ้ตามสญัญา จากคูส่ญัญารายหนึง่ 

อันเนื่องมาจากการที่บริษัทย่อยไม่สามารถรับน้ำตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยเรียกเก็บเงินค่าน้ำชดเชยสำหรับ

ปี 2549 เป็นจำนวนเงินประมาณ 14.3 ล้านบาท และสำหรับปี 2550 เป็นจำนวนเงินประมาณ6.2 ล้านบาท ขณะนี้

บริษัทย่อยกำลังเจรจากับคู่สัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ดีฝ่ายบริหารบริษัทย่อยและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทพิจารณา

แล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อผลการดำเนินกิจการหรือฐานะการเงินของบริษัทย่อย

 

29.	เครื่องมือทางการเงิน	

29.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32“การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน”ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลูกหนี้

การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยง 

ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ	

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่น 

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น

บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อนอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯ

และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวน 

มากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้

เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบดุล

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกิน

บัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากธุรกรรมทางการเงินโดยส่วนใหญ่

ของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่สกุลเงินของท้องถิ่นนั้น

29.2	มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน	

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืม

และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้

และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาด

ล่าสุดหรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

 

30.	รายได้อื่น	

รายได้อื่นประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท) 

 									งบการเงินรวม	 						งบการเงินเฉพาะกิจการ	

 2552	 2551	 2552	 2551	

ดอกเบี้ยรับ 20,249,309 29,579,985 3,072,696 563,689 

โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเกี่ยวกับ

 ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินและภาษีธุรกิจเฉพาะ 74,493,393 63,988,066 29,964,066 61,643,647 

เงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญารับจ้างบำบัดน้ำเสีย 9,018,000 - - -

อื่นๆ 90,108,284 83,318,220 14,311,950 15,062,215 

รวม 193,868,986 176,886,271 47,348,712 77,269,551 

 

31.	การบริหารจัดการทุน		

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้

ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบดุลณวันที่31ธันวาคม2552กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ1.24:1(2551:1.21:1)และบริษัทฯ

มีอัตราส่วนเท่ากับ0.99:1(2551:1.12:1)



92 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จำกัด (มหาชน)

2552

32.	เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน	

เมื่อวันที่7มกราคม2553ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ

0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106.7 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากผลการดำเนินงานของกิจการตั้งแต่วันที่ 1

มกราคม2552ถึงวันที่30กันยายน2552จำนวน70ล้านบาทคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ35ของกำไร

สุทธิและจ่ายจากกำไรสะสมอีกจำนวน36.70ล้านบาทเงินปันผลทั้งจำนวนจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

และมีกำหนดจ่ายในเดือนมกราคม2553

 

33.	การอนุมัติงบการเงิน	

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2553

 



amata 
safety & security
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  

จำกัด (มหาชน) 
2552 

สำนักเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่


ปฏิบัติการ


ฝ่ายการตลาดและการขาย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

ฝ่ายที่ดิน
และประสานงานราชการ

ประธานเจ้าหน้าที่


การเงิน


ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่


พัฒนาธุรกิจ


ฝ่ายธุรกิจอุตสาหกรรม

ฝ่ายธุรกิจพาณิชยกรรม

ฝ่ายธุรกิจการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่


นักลงทุนสัมพันธ์


ฝ่ายบริหารการลงทุน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


คณะกรรมการสรรหา


และกำหนดค่าตอบแทน
 คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการตรวจสอบ


ฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนผังองค์กร
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
จำกัด (มหาชน) 
2552 

ประวัติผู้บริหาร

นางสมหะทัย  พานิชชีวะ 
อาย	ุ44	ปี	

 

ตำแหนง่ใน	 
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	
	 	 ผูอ้ำนวยการฝา่ยการตลาดและการขาย 
การศกึษา	
	 	 ปรญิญาตรี
  คณะศลิปศาสตร์(ภาษาองักฤษ)

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ตำแหนง่อืน่	
  - 
ระยะเวลาการทำงานใน	
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	
	 	 20ปี
 

ตำแหนง่ใน	
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	
	 	 ผูอ้ำนวยการฝา่ยธรุกจิพาณชิยกรรม
การศกึษา	
	 	 Diploma,InternationalHotelSchool

ofBusinessofTokyo
ตำแหนง่อืน่	
  - 
ระยะเวลาการทำงานใน	
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	
	 	 9ปี
 

นายจุลานนท์ ณ ลำพูน 
(ลาออกเมือ่	1	กมุภาพนัธ	์2553)	
อาย	ุ58	ปี	

ตำแหน่งใน	
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกัด	(มหาชน)	
	 	 ประธานเจา้หนา้ทีพ่ฒันาธรุกจิ
การศกึษา	
	 	 ปรญิญาโทคณะบรหิารธุรกจิ
  สาขาการจัดการ
  สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร์ 

ศศนิทร์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
ตำแหนง่อืน่	
	 	 ประธานกรรมการAmataHongKongLtd. 
	 	 กรรมการAmata(Vietnam)
  JointStockCompany
	 	 กรรมการบรษิทัอมตะโฮลดิง้จำกดั
	 	 กรรมการบรษิทัชวีาทยัจำกดั
	 	 กรรมการมลูนธิิอมตะ
ระยะเวลาการทำงานใน		
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกัด	(มหาชน)	
	 	 5ปี

นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ 
อาย	ุ48	ปี	

 



96
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  

จำกัด (มหาชน) 
2552 

ตำแหนง่ใน	บรษิทั	อมตะ	 
คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	
	  ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากร
 บคุคลและธรุการ
การศกึษา	
	  ปรญิญาตรีคณะรฐัศาสตร์
 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
ตำแหนง่อืน่	
 - 
ระยะเวลาการทำงานใน	 
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	
(มหาชน)	
	  7ปี

นายชัยชนะ ชาญพัฒนนันท์ 
อาย	ุ37	ปี	

ตำแหนง่ใน	บรษิทั	อมตะ	 
คอรป์อเรชนั	จำกัด	(มหาชน)	
	  ผูอ้ำนวยการฝา่ยวศิวกรรม
การศกึษา	
	  ปริญญาตรี
 สาขาวิศวกรรมโยธา 
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
ตำแหนง่อืน่	
	  กรรมการบริษัทอมตะ
 วอเตอร์จำกดั
	  กรรมการบรษิทัอมตะ 
	 	 ฟาซลิติี้เซอรว์สิจำกดั
	  กรรมการบรษิทัซมัมทิ 
	 	 เรดดี้บลิท์จำกดั
ระยะเวลาการทำงานใน	 
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	
(มหาชน)	
	  17ปี
 

นายภราดร สรงสุวรรณ 
อาย	ุ55	ปี	

 

ตำแหนง่ใน	บรษิทั	อมตะ	 
คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	
	  ผูอ้ำนวยการฝา่ยทีด่นิ
 และประสานงานราชการ
การศึกษา	
	  ปรญิญาตรี
 สาขานติศิาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัรามคำแหง
ตำแหนง่อืน่	
 - 
ระยะเวลาการทำงานใน	
บริษทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกัด	
(มหาชน)	
	  21ปี
 

นายชัยรัตน์ สุวรรณวิจารณ์ 
อาย	ุ48	ปี	

ตำแหนง่ใน	บรษิทั	อมตะ	 
คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	
	  ผูอ้ำนวยการฝา่ยเทคโนโลยี
 และสารสนเทศ
การศกึษา	
	  ปรญิญาโท
 สาขาการบรหิารธรุกจิ
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ตำแหนง่อืน่	
 -
ระยะเวลาการทำงานใน	
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	
(มหาชน)	
	  21ปี

นายกำจร วรวงศากุล 
อาย	ุ54	ปี	
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
จำกัด (มหาชน) 
2552 

ตำแหนง่ใน	บรษิทั	อมตะ	วอเตอร	์จำกดั	
	  กรรมการผูจ้ดัการ
การศกึษา	
	  ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยับรูพา
	  ปรญิญาตรีสาขาวศิวกรรมโยธา
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
	  DirectorCertification
 Program(DCP),
  ThaiInstituteofDirector(IOD.) 
	  CompanySecretary
 Program(CSP.),
 ThaiInstituteofDirector(IOD.) 
ตำแหนง่อืน่	
	  กรรมการบรษิทัอมตะ 
 ฟาซลิติี้เซอรว์สิจำกดั
ระยะเวลาการทำงานใน	
บรษิทั	อมตะ	วอเตอร	์จำกดั	
	  8ปี

ตำแหนง่ใน	
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	
	  ผูจ้ดัการการตลาด
การศกึษา	
	  ปรญิญาตรีสาขาภาษาองักฤษKansai
 GaidaiUniversity,Japan
ตำแหนง่อืน่	
 - 
ระยะเวลาการทำงานใน	 
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	
	  11ปี
 

ตำแหน่งใน	
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกัด	(มหาชน)	
	  ผูอ้ำนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ
การศกึษา	
	  ปรญิญาโทสาขาบรหิารธุรกจิ
 และการจัดการ,สถาบันบัณฑติ
 พฒันบรหิารศาสตร์(NIDA) 
ตำแหนง่อืน่	
	  กรรมการบรษิทัอมตะ
 ฟาซลิติี้เซอรว์สิจำกดั
	  กรรมการบรษิทัอมตะ
 ซมัมทิเรดดี้บลิท์จำกดั
	  InspectionCommittee,Amata
 (Vietnam)JointStockCompany
ระยะเวลาการทำงานใน	
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกัด	(มหาชน)	
	  19ปี

นายชูชาติ สายถิ่น 
อาย	ุ49	ปี	

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ 
อาย	ุ48	ปี	

นายยาซูโอะ ซึซึอิ 
อาย	ุ38	ปี	
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  

จำกัด (มหาชน) 
2552 

นายอัครเรศร์ ชูช่วย 
อาย	ุ42	ปี	

ตำแหนง่ใน	 
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	
	  เลขานกุารบรษิทั,
	  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ
  เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและ
 กำหนดคา่ตอบแทน
	  ผูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิารการลงทนุ
การศกึษา	
	  ปรญิญาตรีคณะพาณชิยศาสตร์
 และการบญัชี
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
การเขา้รบัการอบรบจากสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	
	  CompanySecretaryProgram
 เมือ่2546
	  EffectiveMinute
 Takingเมือ่2549
ตำแหนง่อืน่	
	  กรรมการAmata(Vietnam)
 JointStockCompany
	  กรรมการบรษิทัเวยีโลจสิตกิส์จำกดั
	  กรรมการบรษิทัอมตะ
 ดเีวลลอปเมน้ต์จำกดั
	  กรรมการบรษิทัอมตะ
 แมนชัน่เซอรว์สิจำกดั
ระยะเวลาการทำงานใน	บรษิทั	อมตะ	
คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	
	  20ปี

ตำแหนง่ใน		 
บรษิทั	อมตะ	ซมัมติ	เรดีบ้ลิท	์จำกดั	
	  ผูจ้ดัการทัว่ไป
การศกึษา	
	  ปรญิญาโทสาขาบรหิารธรุกจิ
  และการจัดการ,BostonUniversity,
 U.S.A. 
ตำแหนง่อืน่	
 - 
ระยะเวลาการทำงานใน	 
บรษิทั	อมตะซมัมติ	เรดีบ้ลิท	์จำกดั	
	  5ปี

นางสาวจันจิรา แย้มยิ้ม 
อาย	ุ42	ปี	

ตำแหนง่ใน	
บรษิทั	อมตะ	ฟาซลิติี	้เซอรว์สิ	จำกดั	
	  รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ
การศึกษา	
	  ปรญิญาโทสาขาการบรหิารธรุกจิ
 และการจดัการSouthwestMissouri
 StateUniversityU.S.A.
	  ปรญิญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ตำแหนง่อืน่	
	  กรรมการบรษิทัอมตะจัดจำหนา่ย
 กา๊ซธรรมชาติจำกดั
ระยะเวลาการทำงานใน	กลุม่อมตะ		
	  10ปี

นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ 
อาย	ุ51	ปี 

 

เลขานุการบริษัท



Amata Natural Gas Distribu-
tion Co., Ltd.
Distribution of natural gas

distribution of
natural gas
AmAtA nAturAl gAs distribution Co., ltd.
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  

จำกัด (มหาชน) 
2552 

ข้อมูลทั่วไป	

 ธุรกิจหลักของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของอมตะ คือ การพัฒนาที่ดิน พร้อม
ระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นตามมาตรฐานและระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และให้ความสำคัญต่อการ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบ โดยเน้นการบริการแก่ลูกค้าในนิคมฯ ของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นหลัก ธุรกิจของอม
ตะแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มสาธารณูปโภคกลุ่มให้บริการและอื่นๆ

บมจ.อมตะคอร์ปอเรชัน
6มีนาคม2532

บจก.พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์

เพือ่การ
อตุสาหกรรม
ระยอง
(ไทย-จนี)

 
 

30ม.ีค.
2550 

บจก.
อมตะ
เพาเวอร์
(เบียนหัว)

 
 
 
 

29มิ.ย.
2539 

Amata
(Vietnam)
JointStock

Co.
 
 
 
 

31ธ.ค.
2537 

บจก.อมตะ
แมนชั่น
เซอร์วิส

 
 
 
 
 

15พ.ย.
2534 

Amata
(Vietnam)
JointStock

Co.
 
 
 
 

31ธ.ค.
2537 

บจก.
อมตะซิตี้

 
 
 
 
 
 

5มิ.ย.
2538 

บจก.อมตะ
เพาเวอร์

 
 
 
 
 
 

2มี.ค.
2538 

บจก.อมตะ
จัดจำหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ

 
 
 
 
 

27พ.ย.
2544 

Amata
(Vietnam)
JointStock

Co.
 
 
 
 

31ธ.ค.
2537 

บจก.อมตะ
วอเตอร์

 
 
 
 
 
 

5มี.ค.
2542 

บจก.อมตะ
ฟาซิลิตี้
เซอร์วิส

 
 
 
 
 

27พ.ย.
2545 

บจก.อมตะ
ซัมมิทเรดดี้

บิลท์
 
 
 
 
 

15ธ.ค.
2547 

บจก.เวีย
โลจิสติกส์

 
 
 
 
 
 

27ธ.ค.
2547 

บจก.
โรงพยาบาล
วิภาราม

(อมตะนคร)
 
 
 
 

27ก.ย.
2548 

Amata
HongKong

Ltd.
 
 
 
 
 

28พ.ค.
2550 

บจก.อมตะ
ดีเวลลอปเม้นท์

 
 
 
 
 
 

15มิ.ย.
2533 

นิคมอุตสาหกรรม
สาธารณูปโภค
ให้บริการ
อื่นๆ

โครงสร้างบริษัท

83.67%	

30% 

30% 

10% 

13.77%	 100% 

1% 

10% 91% 43.49%	

29.10% 

49%	 21% 21.25%	 100% 

31.88%	
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
จำกัด (มหาชน) 
2552 

การถือหุ้นของผู้บริหาร

การถอืหุน้	

ชือ่-นามสกลุ	 ตำแหน่ง	 ณ	31	ธ.ค.	2552	 ณ	31	ธ.ค.	2551	

จำนวน	 % 
การถอืหุน้	

จำนวน % 
การถอืหุน้	

เพิม่	(+)	
ลด	(-)	

1. ดร.วษิณุเครอืงาม ประธานกรรมการ - - - - -

2. นายโทชฮิเิดะฮาชมิะ รองประธานกรรมการ - - - - -

3. นายวกิรมกรมดษิฐ์ กรรมการ,ประธานกรรมการบรหิาร
และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

260,000,000 24.3674 260,000,000 24.3674 -

4. พลเอกยทุธศกัดิ์ศศปิระภา กรรมการ - - - - -

5. นายจกักช์ยัพานชิพฒัน์ กรรมการ,กรรมการบรหิาร - - - - -

6. นายดสุตินนทะนาคร กรรมการ,กรรมการสรรหา
และกำหนดคา่ตอบแทน

- - - - -

7. นายวบิลูย์กรมดษิฐ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่
ปฏบิตักิาร

350,000 0.0328 250,000 0.0234 100,000 

8.นายอนชุาสหินาทกถากลุ กรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

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

9. นายนพพนัธป์เมอืงโคตร กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,ประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน

- - - - -

10.ดร.สมเจตน์ทณิพงษ์ กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
และกำหนดคา่ตอบแทน

- - - - -

11.นางสมหะทัยพานชิชวีะ ประธานเจา้หนา้ทีพ่ฒันาธรุกจิ 140,000 0.0131 140,000 0.0131 -

12.นายจุลานนท์ณลำพนู
(ลาออกเมือ่1ก.พ.53)

ผูอ้ำนวยการฝา่ยธรุกจิพาณชิยกรรม - - - - -

13.นางสาวทรงโฉมตัง้นวพนัธ์ ผูอ้ำนวยการฝา่ยการตลาด
และการขาย

- - - - -

14.นายชยัรตัน์สวุรรณวจิารณ์ ผูอ้ำนวยการฝา่ยทีด่นิ
และประสานงานราชการ

- - - - -

15.นายภราดรสรงสวุรรณ ผูอ้ำนวยการฝา่ยวศิวกรรม - - - - -

16.นายกำจรวรวงศากลุ ผูอ้ำนวยการฝา่ยเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

60,000 0.0056 60,000 0.0056 -

17.นางวราภรณ์วชัรานเุคราะห์ ผูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิารการลงทนุ 232,840 0.0218 232,840 0.0218 -

18.นางสาวเดน่ดาวโกมลเมศ ผูอ้ำนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ - - - - -
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  

จำกัด (มหาชน) 
2552 

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

 บริษัทย่อย	

รายชื่อกรรมการ	 บจก.	อมตะซิตี้	

Amata	
(Vietnam)	
Joint	Stock	
Company	

บจก.	อมตะ	
วอเตอร์	

บจก.	อมตะ	
ฟาซิลิตี้	เซอร์วิส	

Amata	
Hong	Kong	

Ltd.	

นายอาสาสารสิน X     

พล.ต.อ.ชวลิตยอดมณี /,//   X  

นายวิกรมกรมดิษฐ์ /,// /    

พลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภา /     

นายฮาราลด์ลิงค์ /     

นายอนุชาสิหนาทกถากุล  / /  /

นายจักก์ชัยพานิชพัฒน์ /,// X X  /

นายวิบูลย์กรมดิษฐ์ /,// / / / /

นางสมหะทัยพานิชชีวะ  /   X 

นายภราดรสรงสุวรรณ   / /  

นายกมลชัยภัทโรดม   /   

นายธนภัทรศรกุล   / /  

นางวราภรณ์วัชรานุเคราะห์  /    

นายชูชาติสายถิ่น   / /  

นางสาวกานติมาเจริญไชยประเสริฐ   /   

นางสาวเด่นดาวโกมลเมศ    /  

นายอัคร์เรศน์ชูช่วย    /  

Mr.ChuThanhSon  /    

Mr.HuynhNgocPhien  /    

Mrs.PhamThiThanhHuong  /    

Mr.NguyenMinhHuy  /    

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ
 / = กรรมการ
 // = กรรมการบริหาร



103
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
จำกัด (มหาชน) 
2552 

บริษัทอมตะคอร์ปอเรชันจำกัด(มหาชน)
ประเภทของกิจการ	 :พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
วันที่จดทะเบียนบริษัท	 :6มีนาคม2532
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	 :0107537002761 
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	 :หุ้นสามัญ1,067,000,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาท
สำนักงานใหญ่	 :2126อาคารกรมดิษฐ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกทม.10320
โทรศัพท์	 :(02)7920000,(038)213007
โทรสาร	 :(02)3181096,(038)213700
โฮมเพจ	 :www.amata.com
อีเมล์	 :viboon@amata.com
ผู้บริหาร	 :นายวิบูลย์กรมดิษฐ์(กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)
สำนักงานโครงการ		 :นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

700หมู่ที่1ตำบลคลองตำหรุอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี20000
โทรศัพท์	 :(038)213007
โทรสาร	 :(038)213700
อีเมล์	 :tsutsui@amata.com
ผู้บริหาร	 :นายยาซูโอะซูซุย(ผู้จัดการการตลาด)

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอย่างน้อย	10% 

1.บริษัทอมตะดีเวลลอปเม้นท์จำกัด
ประเภทของกิจการ	 :ขายและให้เช่าอพาร์ทเมนท์ขนาด198ห้องในนิคมฯอมตะนคร
วันที่จดทะเบียนบริษัท	 :15มิถุนายน2533
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	 :0105533068758 
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	 :หุ้นสามัญ68,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1,000บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	 
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	

 
:
 
43.49%

สำนักงานใหญ่	 :นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/1000หมู่1ตำบลคลองตำหรุอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี20000

โทรศัพท์	 :(038)213331-40
โทรสาร	 :(038)213143
ผู้บริหาร	 :นายก้องเดชสงวนสัตย์(รองผู้จัดการทั่วไป)

 

2.บริษัทอมตะแมนชั่นเซอร์วิสจำกัด
ประเภทของกิจการ	 :ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอมตะแมนชั่นและบริการต่างๆในอมตะนคร
วันที่จดทะเบียนบริษัท	 :15พฤศจิกายน2534
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	 :0105534108753 
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	 :หุ้นสามัญ100,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	 
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	

 
:
 
12.66%

สำนักงานใหญ่	 :นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/1000หมู่1ตำบลคลองตำหรุอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี20000

โทรศัพท์	 :(038)213331-40
โทรสาร	 :(038)213143

ผู้บริหาร	 :นายก้องเดชสงวนสัตย์(รองผู้จัดการทั่วไป)

 

ข้อมูลบริษัท
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  

จำกัด (มหาชน) 
2552 

3.Amata(Vietnam)JointStockCompany
ประเภทของกิจการ	 :การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้เช่า
วันที่จดทะเบียนบริษัท	 :31ธันวาคม2537
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	 :1100/GPและ472033000132
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	 :20,400,000ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	 
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	

 
:
 
62.88%

สำนักงานใหญ่	 :165NguyenVanTroi,PhuNhuanDist.,HoChiMinhCity,Vietnam
โทรศัพท์	 :(84)838450007,(84)838443709
โทรสาร	 :(84)838443713
อีเมล์	 :amatavn@hcm.vnn.vn;van@amata.com.vn
สำนักงานโครงการ	 :LongBinhWard,BienHoaCity,DongNaiProvice,Vietnam
โทรศัพท์	 :(84)613991007
โทรสาร	 :(84)613891251,(84)613891251
อีเมล์	 :phien@amata.com.vn;president@amata.com.vn
ผู้บริหาร	 :Dr.HuynhNgocPhien(PresidentandCEO)

 

4.บริษัทอมตะเพาเวอร์จำกัด
ประเภทของกิจการ	 : การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อการขาย
วันที่จดทะเบียนบริษัท	 : 2มีนาคม2538
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	 : 0105538027863 
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	 : หุ้นสามัญ17,000,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	 
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	

 
:

 
13.77%

สำนักงานใหญ่	 : 88ถนนกรุงเทพกรีฑาแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพฯ10240
โทรศัพท์	 : (02)3794246,7103400
โทรสาร	 : (02)3794245,3794251
อีเมล์	 : preeyanart.s@amatabgrimmpower.com
ผู้บริหาร	 : นางปรียนาถสุนทรวาทะ(ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ)

 

5.บริษัทอมตะซิตี้จำกัด
ประเภทของกิจการ	 : พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
วันที่จดทะเบียนบริษัท	 : 5มิถุนายน2538
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	 : 0105538066591 
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	 : หุ้นสามัญ4,500,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	 
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	

 
:

 
83.67%

สำนักงานใหญ่	  2126อาคารกรมดิษฐ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
บางกะปิห้วยขวางกทม.10320

โทรศัพท์		  (02)7920000
โทรสาร	  (02)3181096
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
จำกัด (มหาชน) 
2552 

สำนักงานโครงการ	 : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
7หมู่ที่3ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี20230

ที่ตั้งโครงการ	 : ทางหลวง331กม.95ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
โทรศัพท์	 : (038)346007
โทรสาร	 : (038)345771
อีเมล์	 : viboon@amata.com
ผู้บริหาร	 : นายวิบูลย์กรมดิษฐ์(กรรมการ)

 

6.บริษัทอมตะวอเตอร์จำกัด
ประเภทของกิจการ	 :ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมบริโภคและอุปโภค
วันที่จดทะเบียนบริษัท	 :5มีนาคม2542
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	 :0105542016421 
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	 :หุ้นสามัญ800,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	 
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	

 
:
 
100%

สำนักงานใหญ่	 :นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/2หมู่1ตำบลคลองตำหรุอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี20000

โทรศัพท์	 :(038)213213
โทรสาร	 :(038)213214
อีเมล์	 :chuchat@amata.com
ผู้บริหาร	 :นายชูชาติสายถิ่น(กรรมการผู้จัดการ)

 

7.บริษัทอมตะจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติจำกัด
ประเภทของกิจการ :จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
วันที่จดทะเบียนบริษัท :27พฤศจิกายน2544
เลขที่จดทะเบียนบริษัท :0105544114560 
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว :หุ้นสามัญ16,000,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย
บรษิทัอมตะคอรป์อเรชนัจำกดั	(มหาชน) 

 
:
 
10%

สำนักงานใหญ่ :นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/2หมู่1ถนนบางนา-ตราดตำบลคลองตำหรุอำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี20000

โทรศัพท์ :(038)214199,458601-2
โทรสาร :(038)214255
อีเมล์ :sales@amatangd.com
ผู้บริหาร :นายพัฒนะน้อมจิตเจียม(ผู้จัดการฝ่ายขาย)
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บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  

จำกัด (มหาชน) 
2552 

8.บริษัทอมตะฟาซิลิตี้เซอร์วิสจำกัด
ประเภทของกิจการ	 : ให้บริการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง
วันที่จดทะเบียนบริษัท	 : 29พฤศจิการยน2545
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	 : 0205545012590 
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	 : หุ้นสามัญ150,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	 
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	

 
:

 
91%

สำนักงานใหญ่	 : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/2หมู่1ตำบลคลองตำหรุอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี20000

โทรศัพท์	 : (038)215007-9
โทรสาร	 : (038)215006
อีเมล์	 : aukkares@amata.com
ผู้บริหาร	 : นายอัครเรศน์ชูช่วย(รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

 

9.บริษัทอมตะซัมมิทเรดดี้บิลท์จำกัด
ประเภทของกิจการ	 : ให้บริการสร้างโรงงานสำเร็จรูป
วันที่จดทะเบียนบริษัท	 : 15ธันวาคม2547
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	 : 0205547025176 
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	 : หุ้นสามัญ3,000,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	 
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	

 
:

 
49%

สำนักงานใหญ่	 : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700หมู่1ตำบลคลองตำหรุอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี20000

โทรศัพท์	 : (038)213007
โทรสาร	 : (038)457000
อีเมล์	 : janjira@amata.com
ผู้บริหาร	 : นางสาวจันจิราแย้มยิ้ม(ผู้จัดการทั่วไป)

 

10.บริษัทเวียโลจิสติกส์จำกัด
ประเภทของกิจการ : ให้บริการคลังสินค้าและขนส่งสินค้า
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 27ธันวาคม2547
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205547025907
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ1,714,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ83บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย 
บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำกัด	(มหาชน) : 21%
สำนักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

700/616หมู่4ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรี20160
โทรศัพท์ : (038)210228-243
โทรสาร : (038)210245
อีเมล์ : tamura-h@vialogi.com
ผู้บริหาร : นายฮิเดกิทามูระ(กรรมการผู้จัดการ)
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11.บริษัทโรงพยาบาลวิภาราม(อมตะนคร)จำกัด
ประเภทของกิจการ	 : ให้บริการรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย
วันที่จดทะเบียนบริษัท	 : 27กันยายน2548
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	 : 0205548026371 
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	 : หุ้นสามัญ10,000,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	 
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	

 
:

 
21.25%

สำนักงานใหญ่	 : อาคารกรมดิษฐ์พาร์คนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/2หมู่1ตำบลคลองตำหรุอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี20000

โทรศัพท์	 : (038)468900-903
โทรสาร	 : (038)468904
อีเมล์	 : -
ผู้บริหาร	 : นพ.ไพบูลย์เอกแสงศรี(กรรมการผู้จัดการ)

 

12.บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง(ไทย-จีน)จำกัด
ประเภทของกิจการ	 : ให้บริการสร้างโรงงานสำเร็จรูปเพื่อขายและเช่าที่นิคมอมตะซิตี้
วันที่จดทะเบียนบริษัท	 : 30มีนาคม2550
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	 : 0105550036273 
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	 : หุ้นสามัญ910,010หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	 
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	

 
:

 
25.10%

สำนักงานใหญ่	 : 295ซอยรัชดาภิเษก6ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโลเขตธนบุรีกรุงเทพฯ

โทรศัพท์	 : (02)8676975
โทรสาร	 : (02)8676979
อีเมล์	 : Genluo.xu@holley.cn
ผู้บริหาร	 : Mr.XuGenluo,ManagingDirector

  

13.บริษัทอมตะฮ่องกงจำกัด
ประเภทของกิจการ	 : โฮลดิ้ง
วันที่จดทะเบียนบริษัท	 : 28พฤษภาคม2551
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	 : 1242011 
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	 : หุ้นสามัญ1,000หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1เหรียญฮ่องกง
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	 
บรษิทั	อมตะ	คอรป์อเรชนั	จำกดั	(มหาชน)	 : 100%
สำนักงานใหญ่	 : 16th-19thFloor,Prince’sBuilding,

10ChaterRoad,Central,HongKong
โทรศัพท์	 : (02)7920000
โทรสาร	 : (02)3181096
อีเมล์	 : somhatai@amata.com
ผู้บริหาร	 : นางสมหะทัยพานิชชีวะ(ประธานกรรมการ)
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นายทะเบียนหุ้นบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด
ที่อยู่	 : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชั้น4และชั้น7

62ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตย
เขตคลองเตยกทม.10110ประเทศไทย

โทรศัพท์		 : (02)2292800
โทรสาร	 : (02)6545599

ผู้สอบบัญชีนายณรงค์พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่		 : 3315 

ชื่อบริษัท		 : บริษัทสำนักงานเอินส์ทแอนด์ยังจำกัด
ที่อยู่	 : ชั้น33อาคารเลครัชดา193/136-137

ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตย
เขตคลองเตยกรุงเทพฯ10110

โทรศัพท์		 : (02)2640777,(02)6619190
โทรสาร	 : (02)2640789-90,(02)6619192

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลบิสซิเนสลอว์เยอร์สจำกัด
ที่อยู่	 : 33/118-119อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ชั้น23

ถนนสุรวงศ์แขวงสุรวงศ์เขตบางรัก
กทม.10500ประเทศไทย

โทรศัพท์		 : (02)2331001,(02)2331008
โทรสาร	 : (02)2366100

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 

VIETNAM
Amata (Vietnam) Joint Stock Co.
Long Binh Ward, Bien Hoa City,
Dong Nai Provice, Vietnam
Tel : (84) 61 3991 007
Fax : (84) 61 3891 251
E-mail  : phien@amata.com.vnv

ประเทศไทย 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700 หมู่ที่ 1 
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000 
โทรศัพท์ : +66 38 213 007 
โทรสาร : +66 38 213 700 

บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
7 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230 
โทรศัพท์ : +66 38 346 007 
โทรสาร : +66 38 345 771 

สำนักงานใหญ่ 
2126 อาคารกรมดิษฐ์ 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กทม. 10310 
โทรศัพท์ : +66 2 792 0000 
โทรสาร : +66 2 318 1096 


