บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

5. สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
5.1

เงิ นลงทุน
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) สินทรัพย์ถาวรหลักของ
บริษทั ฯ จึงเป็ นเงินลงทุน โดยบริษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามทีป่ รากฎในงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ
ซึง่ เป็ นเงินลงทุนใน อมตะ เวียดนาม และ Amata City Long Thanh JSC โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
บริษทั ฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษทั ย่อยเท่ากับ 1,425.50 ล้านบาท

5.2

สิ นทรัพย์ถาวร
เนื่องจากบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) โดยในปจั จุบนั
ถือหุน้ ใน อมตะ เวียดนาม และ Amata City Long Thanh JSC แต่เนื่องจาก Amata City Long Thanh JSC
เพิง่ จัดตัง้ จึงยังไม่มสี นิ ทรัพย์ถาวรใดๆ และบริษทั ฯ ไม่มสี นิ ทรัพย์ถาวรหลักอื่นทีม่ นี ัยสาคัญแต่อย่างใด ดังนัน้
สินทรัพย์ถาวรหลักจะได้แก่สนิ ทรัพย์ถาวรของ อมตะ เวียดนาม โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 สินทรัพย์
ถาวรใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและสารองตามด้อยค่าต่างๆ ตามที่
ปรากฎในงบการเงินรวมของบริษทั ฯ เท่ากับ 2,444.02 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 65.22 ของสินทรัพย์รวมดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
มูลค่าทางบัญชี (พันบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

494,182
4,444

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

อื่นๆ

1,426

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

รวม

500,052
140,424

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

เครื่องจักรอุปกรณ์

17,032

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

อุปกรณ์สานักงาน

1,496

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

-

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

อื่นๆ

1,931

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

รวม

160,883
1,685,878

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

91,759

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

5,446

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

ประเภท / ลักษณะสิ นทรัพย์
5.2.1 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารโรงงานให้เช่า
พืน้ ทีเ่ พื่ออุตสาหกรรมให้เช่า

5.2.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

งานระหว่างก่อสร้าง

5.2.3 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
- สุทธิ จากส่วนที่หมุนเวียน
5.2.4 สิ นทรัพย์ถาวรอื่น
เงินลงทุนในบริษทั อื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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ประเภท / ลักษณะสิ นทรัพย์

มูลค่าทางบัญชี (พันบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รวมทัง้ หมด

5.3

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

2,444,018

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อมตะ เวียดนาม มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีเท่ากับ 0.37 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์รวม โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภท / ลักษณะสิ นทรัพย์

5.4

มูลค่าทางบัญชี (พันบาท)

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

369

รวม

369

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะลงทุนในบริษทั ต่างๆ ดังนี้
1. บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะไปลงทุนในธุรกิจในประเทศเวียดนามเป็ นประเทศหลัก โดยมีนโยบายและแผนทีจ่ ะ
ขยายหรือพัฒนาธุรกิจทีม่ อี ยู่แล้วในประเทศเวียดนาม และบริษัท ฯยังไม่มนี โยบายที่จะลงทุนในประเทศ
อื่นๆ
2. ประเภทของธุรกิจที่บริษัท ฯจะเข้าลงทุน ได้แก่ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม หรือธุรกิจด้านบริการซึ่งอานวย
ความสะดวกให้กบั ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมนัน้ ๆ
3. บริษทั ฯ จะพิจารณาลงทุนในบริษทั ฯซึง่ หุน้ ส่วนจะต้องมีความเชีย่ วชาญ มีระบบการจัดการทีด่ ี และประสบ
ความสาเร็จในธุรกิจนัน้ ๆ เป็ นอย่างดี และมีช่อื เสียงในทางทีดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องมีจริยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ
4. บริษทั ฯ มีนโยบายในการดารงสัดส่วนการถือหุน้ โดยตรงและโดยอ้อมของบริษทั ฯในบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบ
ธุรกิจหลักให้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 หรือในสัดส่วนทีก่ าหนดในกฎหมายซึง่ บังคับใช้กบั บริษทั ย่อย อันมีผลให้
บริษัทฯ มีอานาจควบคุมบริษัทย่อยนัน้ ในกรณีของอมตะ เวียดนามซึ่งดาเนินธุรกิจภายใต้ กฏหมาย
เวียดนาม เกณฑ์ทท่ี าให้บริษทั ฯ มีอทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบายและบริหารจัดการของ อมตะ เวียดนาม
ตามมติทวไปอยู
ั่
่ท่รี ้อยละ 65 ดังนัน้ บริษัทฯ ไม่มนี โยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในอมตะ เวียดนาม
รวมถึงบริษทั ย่อยอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม ให้น้อยกว่าร้อยละ 65 เพื่อดารงไว้ซง่ึ อานาจควบคุมในบริษทั ฯ
ย่อย ตามเกณฑ์ทก่ี ฏหมายเวียดนามกาหนด
การควบคุมดูแลบริษทั ย่อย
1. บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลที่มคี วามรู้ความสามารถในแขนงหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เข้าไปดารง
ตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ในบริษทั ย่อย ซึง่ การส่งบุคคลดังกล่าวเข้า
ไปดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยจะต้องได้รบั มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษทั นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้กาหนดขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคคลทีบ่ ริษทั ส่งเข้าไป
ดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยอย่างชัดเจนแล้ว
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2. บริษัทฯ กาหนดกรอบอานาจในการใช้ดุลพินิจของบุคคลทีส่ ่งไปดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารใน
บริษทั ย่อยอย่างชัดเจน โดยในการออกเสียงของบุคคลดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ย่อย
ในเรื่องสาคัญต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ก่อน ทัง้ นี้ บุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ส่ง
เข้าไปดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทั ย่อยจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด หลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่
เกีย่ วข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคต
3. บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามดูแลให้บริษทั ย่อยมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การ
เข้าทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ยั สาคัญอย่างครบถ้วนถูกต้อง
4. บริษัท ฯ ได้ติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บ ริหารของบริษัทย่อ ยปฏิบ ัติให้เ ป็ นไปตามหน้ าที่และความ
รับผิดชอบตามทีก่ ฎหมายกาหนด
5. บริษทั ฯ มีกลไกในการกากับดูแลให้การทาธุรกรรมดังต่อไปนี้ต้องได้รบั มติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการหรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน
(ก)
(ข)
(ค)

การทารายการระหว่างบริษทั ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
การทารายการสาคัญอื่นใดของบริษทั ย่อย

การควบคุมดูแลบริษทั ที่ได้รว่ มลงทุน
1. บริษทั ฯ ได้ส่งบุคคลทีม่ คี วามรู้ความสามารถในแขนงหรือวิชาชีพนัน้ ๆ เข้าไปเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ตามหนังสือสัญญาร่วมลงทุน ทัง้ นี้ การส่งบุคคลดังกล่าวเข้าไปดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผูบ้ ริหารจะต้อง
ได้รบั มติเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั
2. ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมทุน ให้ไ ด้มาตรฐานและมีสนิ ค้าหรือบริการทีม่ รี าคายุตธิ รรม
โดยหากบริษทั ฯได้รบั การร้องเรียนจากลูกค้า บริษทั ฯ จะทาการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
3. พนักงานของบริษัทจะให้ความร่วมมือและประสานงานกับบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวก
4. หากมีปญั หาเกิดขึน้ จากการดาเนินงานในบริษัทที่เข้าร่วมทุน ผู้บริหารของบริษัท ฯ จัดให้มกี ารประชุม
ร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมทุนเพื่อร่วมกันแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้
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