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5. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5.1

เงินลงทุน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) สินทรัพย์ถาวรหลักของ
บริษัทฯ จึงเป็นเงินลงทุน โดยบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นเงินลงทุนใน อมตะ เวียดนาม เพียงบริษัทเดียวและโดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ บันทึกเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยเท่ากับ 384.30 ล้านบาท

5.2

สินทรัพย์ถาวร
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน
ถือหุ้นใน อมตะ เวียดนาม เพียงแห่งเดียว และบริษัทฯ ไม่มีสินทรัพย์ถาวรหลักอื่นที่มีนัยสาคัญแต่อย่างใด
ดังนั้น สินทรัพย์ถาวรหลัก จะได้แก่สินทรัพย์ถ าวรของ อมตะ เวียดนาม โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
สินทรัพย์ถาวรใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและสารองตามด้อยค่าต่างๆ
ตามที่ปรากฎในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 752.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.74 ของสินทรัพย์
รวมดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเภท / ลักษณะสินทรัพย์

มูลค่าทางบัญชี (พันบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

5.2.1 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารโรงงานให้เช่า

484,156

เป็นเจ้าของ

พื้นที่เพื่ออุตสาหกรรมให้เช่า

4,237

เป็นเจ้าของ

อื่นๆ

6,024

เป็นเจ้าของ

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

139,808

เป็นเจ้าของ

เครื่องจักรอุปกรณ์

17,161

เป็นเจ้าของ

อุปกรณ์สานักงาน

1,787

เป็นเจ้าของ

-

เป็นเจ้าของ

2,690

เป็นเจ้าของ

91,759

เป็นเจ้าของ

4,658

เป็นเจ้าของ

5.2.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

งานระหว่างก่อสร้าง
อื่นๆ
5.2.3 สินทรัพย์ถาวรอื่น
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

752,280
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5.3

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อมตะ เวียดนาม มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีเท่ากับ 0.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของสินทรัพย์รวม โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภท / ลักษณะสินทรัพย์

5.4

มูลค่าทางบัญชี (พันบาท)

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

549

รวม

549

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็นเจ้าของ

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ดังนี้
1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไปลงทุนในธุรกิจในประเทศเวียดนามเป็น ประเทศหลัก โดยมีนโยบายและแผนที่จะ
ขยายหรือพัฒนาธุรกิจทีม่ ีอยูแ่ ล้วในประเทศเวียดนาม และบริษัทฯยังไม่มีนโยบายที่จะลงทุนในประเทศอื่นๆ
2. ประเภทของธุรกิจที่บริษัท ฯจะเข้าลงทุน ได้แก่ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม หรือธุรกิจด้านบริการซึ่งอานวย
ความสะดวกให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมนั้นๆ
3. บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในบริษัทฯซึ่งหุ้นส่วนจะต้องมีความเชี่ยวชาญ มีระบบการจัดการที่ดี และประสบ
ความสาเร็จในธุรกิจนั้น ๆ เป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงในทางทีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมี จริยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ
4. บริษัทฯ มีนโยบายในการดารงสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจหลักให้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 หรือสัดส่วนที่กาหนดในกฎหมายซึ่งบังคับใช้กับบริษัทย่อย อันมีผลให้
บริษัทฯ ไม่มีอานาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น
การควบคุมดูแลบริษทั ย่อย
1. บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในแขนงหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เข้าไปดารง
ตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย ซึ่งการส่งบุคคลดังกล่าวเข้า
ไปดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯได้กาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่บริษัทส่งเข้าไป
ดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างชัดเจนแล้ว
2. บริษัทฯ กาหนดกรอบอานาจในการใช้ดุลพินิจของบุคคลที่ส่งไปดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน
บริษัทย่อยอย่างชัดเจน โดยในการออกเสียงของบุคคลดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย
ในเรื่องสาคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทฯส่ง
เข้าไปดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และที่จะมีขึ้นในอนาคต
3. บริษัทฯ ได้ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การ
เข้าทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญอย่างครบถ้วนถูกต้อง
4. บริษัท ฯ ได้ติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด
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5. บริษัทฯ มีกลไกในการกากับดูแลให้การทาธุรกรรมดังต่อไปนี้ตอ้ งได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นก่อน
(ก) การทารายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
(ข) การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
(ค) การทารายการสาคัญอื่นใดของบริษัทย่อย
การควบคุมดูแลบริษทั ที่ได้ร่วมลงทุน
1. บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในแขนงหรือวิชาชีพนั้น ๆ เข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ตามหนังสือสัญญาร่วมลงทุน ทั้งนี้ การส่งบุคคลดังกล่าวเข้าไปดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารจะต้อง
ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทที่เข้าร่วมทุน ให้ได้มาตรฐานและมีสินค้าหรือบริการที่มีราคายุติธรรม
โดยหากบริษัทฯได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า บริษัทฯ จะทาการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
3. พนักงานของบริษัทจะให้ความร่วมมือและประสานงานกับบริษัทที่เข้าร่วมทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวก
4. หากมีปัญหาเกิดขึ้นจากการดาเนินงานในบริษัทที่เข้าร่วมทุน ผู้บริหารของบริษัท ฯ จัดให้มีการประชุม
ร่วมกับ ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมทุนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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