บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปสาคัญนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ ชวน ซึ่ ง
เป็ นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ ยวกับการเสนอขาย ลักษณะความเสี่ ยงของบริ ษัทที่ ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(“บริษทั ฯ”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ และบริ ษทั ฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่
บริษทั ฯ ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อมูลสรุปสาคัญของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นครังแรก
้
(“IPO”)
บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: 30 พฤศจิ กายน 2558 – 4 ธันวาคม 2558)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเ้ สนอขาย
: บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
ประเภทธุรกิ จ
: การลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลักคือ การพัฒนาและ
ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมและกิจการที่เกีย่ วเนื่องในประเทศเวียดนาม ซึ่ง
ปจั จุบนั ดาเนินธุรกิจโดยบริษทั ย่อย 2 บริษทั คือบริษทั Amata (Vietnam) Joint
Stock Company (“อมตะ เวียดนาม”) โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 89.99
ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้ว และ Amata City Long Thanh Joint Stock
Company (“Amata City Long Thanh JSC”) ซึง่ เป็ นการร่วมทุนระหว่างบริษทั ฯ
และ อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 35 และร้อยละ 65 ตามลาดับ
จานวนหุ้นที่เสนอขาย
: ไม่เกิน 166,370,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 17.79 ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและ
เรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
: เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
ประมาณ 70.00 ล้านหุน้
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ 41.69 ล้านหุน้
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั
ไม่เกิน 12.00 ล้านหุน้
เสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ ขออมตะ
ประมาณ 42.68 ล้านหุน้
รวมทัง้ หมด
ไม่เกิ น 166.37 ล้านหุ้น
เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย :  รับประกันการจัดจาหน่าย (Firm Underwriting)
 ไม่รบั ประกันการจัดจาหน่าย (Best Effort)
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติม “ส่วนที ่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์”)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 7.50 บาทต่อหุน้
มูลค่าการเสนอขาย : 1,247,775,000 บาท
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การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า  ไม่มี
 มี
มูลค่าที่ตราไว้ (par)
: 0.50 บาทต่อหุน้
มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) : 2.71 บาทต่อหุน้ (ตามมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 หาร
ด้วยจานวนหุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 768,630,000 หุน้ )
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย : การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ ได้ทาโดย
การสารวจความต้องการซือ้ หลักทรัพย์ (Book Building) ซึง่ เป็ นวิธกี ารสารวจปริมาณความต้องการซือ้ หุน้ ของผูล้ งทุน
ประเภทสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยราคาเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ท่เี ท่ากับหุน้ ละ 7.50 บาท คิด
เป็ นอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings ratio: P/E ratio) ประมาณ 28.85 เท่า โดยคานวณจาก
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558) หารด้วยจานวนหุน้
สามัญทัง้ หมด 935,000,000 หุน้ (Fully diluted) ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.26 บาทต่อหุน้ ทัง้ นี้ อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิ
ต่อหุน้ ทีเ่ สนอขายคิดเป็ นอัตราส่วนเพิม่ ร้อยละ 13.45 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ P/E ratio ของบริษทั จดทะเบียนที่
ดาเนินธุรกิจประเภทพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ทีม่ คี ่าเท่ากับ 25.43 เท่า ทัง้ นี้ อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น
ดังกล่าวคานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยทีย่ งั ไม่ได้พจิ ารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
สัดส่วนหุ้นของ “ผูม้ ีส่วนร่วมในการบริ หาร” ที่ ไม่ติด silent period : จานวน 2,800,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.30
ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ตลาดรอง :
 SET
 MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :  Profit Test Market Capitalization Test
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น: ใช้ขยายโครงการและใช้ในการ
หมุนเวียนสาหรับการดาเนินงานของบริษัทฯ ประมาณ
947 ล้านบาท และ 300 ล้านบาทตามลาดับ รวมทัง้ สิน้
เป็ นเงิน 1,247 ล้านบาท

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล:
บมจ. อมตะ วีเอ็น
บริษทั ฯ จะจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไร
ก็ดี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผล
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น การ
ดารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชาระคืนเงิน
กูย้ มื หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั ฯ
Amata (Vietnam) Joint Stock Company (บริษทั ย่อย)
อมตะ เวียดนาม จะจ่ ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสารองตามกฎหมาย
ตามงบการเงิน เฉพาะกิจ การตามมาตรฐานการบัญ ชี
เวียดนามของ อมตะ เวียดนาม อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ
บริษัทของอมตะ เวียดนาม และ/หรือผู้ถือหุ้นของอมตะ
เวีย ดนาม จะพิจารณาจ่ า ยเงิน ปนั ผลโดยพิจ ารณาตาม
ความเหมาะสมของสภาพธุ ร กิ จ เช่ น พิ จ ารณาจาก
แผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษทั ย่อย เป็ นต้น
Amata City Long Thanh Joint Stock Company
(บริษทั ย่อย) Amata City Long Thanh JSC เป็ นบริษทั ที่
เพิง่ จัดตัง้ จึงยังไม่มกี ารกาหนดนโยบายการจ่ายปนั ผล
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ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของ
Amata City Long Thanh JSC โดยอิงตามนโยบายการ
จ่ายเงินปนั ผลของ อมตะ เวียดนาม
นอกจากนี้ กฎหมายประเทศเวียดนามกาหนดให้บริษัท
เวียดนามสามารถจ่ายเงินปนั ผลเป็ นทรัพย์สนิ อื่น นอกจาก
เงินสดหรือ หุ้น ได้ แตกต่ า งจากกฎหมายประเทศไทยที่
กาหนดให้บริษัทจ่ายเงินปนั ผลเป็ นเงินสดหรือหุ้นเท่านัน้
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปนั ผลของบริษัทย่อย ต้องได้รบั
อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ท ัง้ ทางตรงและทางอ้ อ มที่มีอ านาจควบคุ ม อมตะ
เวียดนามและ Amata City Long Thanh JSC นัน้ ไม่มี
นโยบายให้บริษัทย่อยทัง้ 2 บริษัท จ่ายเงินปนั ผลเป็ น
ทรัพย์สนิ อื่นๆ นอกจากเงินสดหรือหุน้ เว้นแต่จะพิจารณา
แล้วเห็นถึงความจาเป็ น
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “อมตะ วีเอ็น”) ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2555 ในรูปบริษทั มหาชนจากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) โดย
มีธุรกิจหลักคือ การพัฒนาและประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมและกิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องในประเทศเวียดนาม ซึง่ ดาเนิน
ธุรกิจโดยบริษทั ย่อย ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 467,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 384,315,000
บาท และมีการลงทุนในบริษทั ย่อย 2 บริษทั คือ Amata (Vietnam) Joint Stock Company ในสัดส่วนร้อยละ 89.99
ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้ว และ Amata City Long Thanh Joint Stock Company โดยเป็ นการร่วมทุน
ระหว่างบริษทั ฯ และ อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 35 และร้อยละ 65 ตามลาดับ ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2558 เพื่อรองรับโครงการในอนาคต (รายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ ยวกับโครงการในอนาคต ในส่วนที่ 2.2
หัวข้อที่ 6)
Amata (Vietnam) Joint Stock Company
Amata (Vietnam) Joint Stock Company (“อมตะ เวียดนาม”) ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2537
โดยจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายเวียดนามในรูปแบบของบริษทั ร่วมทุน (Joint Venture Company) ด้วยทุนจดทะเบียน
เริม่ แรก 17,000,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อประกอบธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเมืองเบียนหัว ภายใต้ช่อื นิคม
Amata City (Bien Hoa) โดยเป็ นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนไทยซึง่ ประกอบด้วย บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน
จากัด (มหาชน) (“อมตะ คอร์ป”) เป็ นผูถ้ อื หุน้ หลักในสัดส่วนร้อยละ 55.30 และพันธมิตรทางธุรกิจของ อมตะ คอร์ป
รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 14.70 (“กลุ่มนักลงทุนไทย”) และ Sonadezi Corporation (“Sonadezi”) ในสัดส่วนร้อยละ
30.00 ทัง้ นี้ Sonadezi เป็ นรัฐวิสาหกิจซึง่ ถูกจัดตัง้ ขึน้ โดยมติของ People’s Committee of Dong Nai Province โดย
Sonadezi ประกอบธุรกิจหลักคือการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดดองไน ประเทศเวียดนาม รวมถึง
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และการพัฒนาทีด่ นิ เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย นอกจากนี้ Sonadezi ยังมีการลงทุนในการผลิตและ
จาหน่ายน้าประปาในจังหวัดดองไน รวมถึงบริการอื่นๆ เช่น การบริหารท่าเรือ และการบริหารจัดการของเสีย เป็ นต้น
ต่อมา อมตะ เวียดนาม ได้มกี ารปรับโครงสร้างการถือหุน้ โดยมีการซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง อมตะ คอร์ป และกลุ่ม นักลงทุน
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ไทยบางกลุ่ม และในปี 2552 อมตะ เวียดนาม ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 17,000,000 เหรียญสหรัฐ เป็ น 20,400,000
เหรียญสหรัฐ เพื่อขยายไปดาเนินธุรกิจพัฒนาที่ดนิ เพื่อการพาณิชย์และทีอ่ ยู่อาศัยในบริเวณพืน้ ที่ด้านหน้าของนิคม
อุตสาหกรรม ทัง้ นี้ ในเดือนกันยายน ปี 2555 อมตะ เวียดนาม ได้ทาการปรับโครงสร้างการถือหุน้ โดยการทา Share
Swap จึงส่งผลให้บริษัท ฯ กลายเป็ น ผู้ถือหุ้น ใหญ่ ข อง อมตะ เวีย ดนาม โดยถือหุ้นทัง้ หมดร้อยละ 69.99 และ
ขณะเดียวกัน อมตะ คอร์ป และบริษทั ย่อย และกลุ่มนักลงทุนไทยนัน้ กลายเป็ นผู้ถอื หุ้นของบริษทั ฯ แทน นอกจากนี้
อมตะ คอร์ปได้เข้าซือ้ หุ้นทัง้ หมดที่อมตะ วอเตอร์ ถืออยู่ในบริษทั ฯ ภายหลังจากการทา Share Swap นอกจากนี้
อมตะ เอเชีย ได้ทาการขายหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั ฯ จานวนร้อยละ 1.50 ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของอมตะ
คอร์ป บริษทั ฯ และอมตะ เวียดนาม เพื่อเป็ นการแรงจูงใจในการทางาน ทัง้ นี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างและการขาย
หุน้ ของอมตะ เอเชียแล้ว จึงมีผลให้ อมตะ คอร์ป และอมตะ เอเชีย ถือหุน้ ในบริษทั ฯ รวมร้อยละ 88.33 กลุ่มนักลงทุน
ไทยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 10.17 และกลุ่มกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของอมตะ คอร์ป บริษัทฯ และ
อมตะ เวียดนาม ถือหุน้ รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 1.50
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

หมายเหตุ:

/1

ประมาณ 549 ล้านบาท (อมตะ เวียดนาม) ประมาณ 1,058 ล้านบาท (Amata Power (Bien Hoa Ltd.) และ
คานวนด้วยอัตราแลกเปลีย่ น 0.0015 บาท ต่อ 1 ด่ง (จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย)
อมตะ เวียดนามจะดาเนินการเพิม่ ทุนชาระในไตรมาส 4 ปี 2558 ภายหลังได้รบั มติคณะกรรมการบริษทั

อมตะ เวียดนาม ประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม โดยบริษทั ฯ ได้รบั อนุ มตั จิ าก Dong Nai
Industrial Zone Authority (DIZA) ซึ่งเป็ นหน่ วยงานกากับดูแลนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดดองไน ให้ดาเนินการ
ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม บนพื้นที่โครงการรวมทัง้ สิ้น 700 เฮกตาร์ หรือ 4,375 ไร่ โดยใช้ช่อื โครงการว่ า
“Amata City (Bien Hoa)” ตัง้ อยู่ใกล้สแ่ี ยกทางหลวงสาย 1 และสาย 15 ตาบลลองบินห์ เมืองเบียนหัว จังหวัดดองไน
ประเทศเวียดนาม ทัง้ นี้ ทางหลวงสาย 1 เป็ นทางหลวงสายหลักของประเทศเวียดนามซึง่ เชือ่ มระหว่างใต้สดุ จนถึงเหนือ
สุดของประเทศ และตัดผ่านเมืองสาคัญต่างๆ เช่น นครโฮจิมนิ ห์ เมืองเบียนหัว และกรุงฮานอย ในขณะทีท่ างหลวงสาย
15 เป็ นทางหลวงซึง่ ไปเชื่อมกับทางหลวงสาย 51 ซึง่ เชื่อมตรงไปสู่ท่าเรือ Cai Mep และท่าเรือ Vung Tau ซึง่ เป็ น
ท่าเรือน้าลึกทีส่ าคัญของประเทศเวียดนาม
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

อมตะ เวียดนาม ได้รบั การจัดสรรทีด่ นิ เช่าจาก Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) เป็ นระยะเวลา 50 ปี
เพื่อให้ อมตะ เวียดนาม ดาเนินการพัฒนาทีด่ นิ พร้อมทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภค รวมถึงสิง่ อานวย
ความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ผปู้ ระกอบการทีเ่ ข้ามาลงทุนตัง้ โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม ทัง้ นี้
อมตะ เวียดนาม มีการให้บริการทัง้ การให้เช่าทีด่ นิ ทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จเพื่อให้ผปู้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามา
ลงทุนสร้างโรงงาน และการพัฒนาโรงงานสาเร็จรูปเพื่อขายและให้เช่าสาหรับผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการความรวดเร็วและ
สะดวกสบาย หรือมิตอ้ งการใช้เงินลงทุนทีส่ งู ในการลงทุนในทีด่ นิ และโรงงานในระยะแรก
นอกจากนี้ อมตะ เวียดนาม ยังได้รบั อนุมตั จิ าก People’s Committee of Dong Nai Province ซึง่ เป็ นหน่ วยงานกากับ
ดูแลจังหวัดดองไน ให้ประกอบธุรกิจการพัฒนาที่ดนิ เพื่อจัดสรรให้แก่โครงการพาณิ ชยกรรมและโครงการที่อยู่อาศัย
เพื่อให้เช่า ในพื้นที่ 19.1 เฮกตาร์ จากพื้นที่โครงการรวม 700 เฮกตาร์ โดยใช้ช่อื โครงการว่า Amata Commercial
Complex ซึง่ ทีด่ นิ ที่ อมตะ เวียดนาม ได้จดั สรรไว้สาหรับเขตพาณิชยกรรมและเขตทีอ่ ยู่อาศัยนัน้ อยู่บริเวณทางเข้า
นิคม Amata Ciy (Bien Hoa) โดยอยู่ตดิ กับถนนทางหลวงหมายเลข 1 นอกจากนี้ อมตะ เวียดนาม ยังได้มกี ารสร้าง
อาคารสานักงานในพืน้ ทีข่ อง Amata Commercial Complex เพื่อประกอบธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่าเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอีกทางหนึ่ง โดยโครงการ Amata Commercial Complex นี้คดิ เป็ นพืน้ ทีร่ วมให้เช่าทัง้ สิน้
130,730 ตารางเมตร (รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 2.1 เรื่องลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย)
Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Amata City Long Thanh Joint Stock Company (“Amata City Long Thanh JSC”) จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,213,305.2 ล้านด่ง ซึง่ เป็ นการร่วมทุนระหว่างบริษทั ฯ และ อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 35 และร้อยละ 65 ตามลาดับ โดยมีว ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมและโครงการ
พาณิชยกรรมภายใต้ช่อื Amata City Long Thanh ในเมือง Long Thanh จังหวัดดองไน บนพืน้ ที่ประมาณ 410
เฮกตาร์ หรือ 2,564 ไร่ และโครงการ Amata Service City Long Thanh บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 122 เฮกตาร์ หรือ 762.5
ไร่ ทัง้ นี้ ในป จั จุ บ ัน โครงการทัง้ สองอยู่ในระหว่ า งกระบวนการเวนคืนที่ดิน จากรัฐ บาลและพัฒ นาสาธารณู ป โภค
(รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับโครงการในอนาคต ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 6) และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติเพิม่ ทุนใน Amata City Long Thanh JSC เพื่อลงทุนเพิม่ เติมในโครงการ Amata
Service City Long Thanh ดังกล่าวเพิม่ เติม ซึ่งจะทาให้ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิม่ ทุนเป็ นจานวนประมาณ
1,494,328.0 ล้านด่ง และบริษัทฯ จะดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศ
เวียดนามต่อไป
นอกจากนี้ บริษทั ฯ อยู่ในระหว่างการจัดตัง้ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company (“Amata
Township Long Thanh JSC”) ซึง่ จะเป็ นการลงทุนโดยบริษทั ฯ ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยและพาณิชยกรรม (โครงการ Amata Township Long Thanh) เพื่อรองรับการขยายตัว
ของชุมชนเมือง บนพืน้ ที่ 753 เฮกแตร์ หรือประมาณ 4,706.3 ไร่ ในเมือง Long Thanh จังหวัดดองไน ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั
โครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทาแผนการพัฒนาโครงการในรายละเอียด (Master Plan) และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง เพื่อขออนุ ญาตใบรับรองการลงทุน (รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับโครงการในอนาคต ในส่วนที่ 2.2
หัวข้อที่ 6) โดย Amata Township Long Thanh JSC จะจัดตัง้ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ได้รบั ใบอนุญาตการลงทุน
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
บมจ. อมตะ วีเอ็น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ก่อนและหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน สรุปได้ดงั นี้
ลาดับ

ผู้ถือหุ้น

1
1.1
1.2
1.3
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
9
10
11

กลุ่มอมตะ
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
บริษทั อมตะ เอเซีย จากัด1/
นางสมหะทัย พานิชชีวะ2/
บริษทั อี.ซี.ไอ. กรุป๊ จากัด
กลุ่มสหพัฒน์
บริษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)3/
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) 3/
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน) 3/
Mr. Harald Link
นายอนุกรณ์ เวชไพศาลพิ พฒ
ั น์
Dr. Lin Wei Tong
Dr. Huynh Ngoc Phien
Ms. Tue Anh Huynh Ngoc
นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ
นางสาวปิ ยนันท์ จรัญรัตนศรี
อื่นๆ
รวม
ประชาชนทั ่วไป
รวมหลังการเสนอขาย

12

ก่อนการเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชน
จานวนหุ้น ร้อยละ
681,714,580
88.69
340,378,360
44.28
338,530,220
44.04
2,800,000
0.36
23,058,080
3.00
23,058,000
3.00
7,686,000
1.00
7,686,000
1.00
7,686,000
1.00
7,686,00
1.00
7,686,000
1.00
7,686,000
1.00
6,249,760
0.81
2,080,000
0.27
1,668,400
0.22
1,317,580
0.17
6,425,600
0.84
768,630,000 100.00
768,630,000 100.00

หลังการเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชน
จานวนหุ้น ร้อยละ
681,714,580
72.91
340,378,360
36.40
338,530,220
36.21
2,800,000
0.30
23,058,080
2.47
23,058,000
2.47
7,686,000
0.82
7,686,000
0.82
7,686,000
0.82
7,686,000
0.82
7,686,000
0.82
7,686,000
0.82
6,249,760
0.67
2,080,000
0.22
1,668,400
0.18
1,317,580
0.14
6,425,600
0.69
768,630,000
82.21
166,370,000
17.79
935,000,000 100.00

หมายเหตุ: 1/ บริษทั อมตะ เอเซีย จากัด (ชือ่ เดิม บริษทั อมตะ ฮ่องกง จากัด) เป็นบริษทั ย่อยที่ บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด
(มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 100
2/ นางสมหะทัย พานิชชีวะเป็นน้องสาวของนายวิกรม กรมดิษฐ์ ซึง่ เป็นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน
จากัด (มหาชน) ทัง้ นี้ การจัดกลุ่มนี้เพือ่ ให้เป็นไปตามนิยามผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านัน้ มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไข) แต่อย่างใด
3/ บริษทั สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน) บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และ บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยบริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) เป็นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ของบริษทั สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน) และบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

Amata (Vietnam) Joint Stock Company (บริษทั ย่อย)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของ อมตะ เวียดนาม สามารถสรุปได้ดงั นี้
ผ ้้ถือหุ้น
1. บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
2. Sonadezi Corporation
3. บริษทั อมตะ วอเตอร์ จากัด
รวม

จานวนหุ้น
32,939,576
3,659,964
100
36,599,640

ร้อยละ
89.9997**
10.00
0.0003*
100.00

หมายเหตุ: *ตามกฎหมายเวียดนาม นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็น Joint Stock Company จะต้องมีผถู้ อื หุน้ ขันต
้ ่าสามราย
**บริษัทฯ ได้ซ้อื หุ้นในอมตะ เวียดนามเพิม่ จาก Sonadezi ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ในเดือ น
พฤษภาคม 2558 ซึง่ ทาให้ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของทุนจด
ทะเบียนทีช่ าระแล้ว

Amata City Long Thanh Joint Stock Company (บริษทั ย่อย)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของ Amata City Long Thanh JSC สามารถสรุปได้ดงั นี้
ผู้ถือหุ้น
1. บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
2. Ama a (Vietnam) Joint Stock Company
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
รวม

จานวนหุ้น
97,131,317
52,301,475
4
149,432,796

ร้อยละ
35.00
65.00**
0.000003*
100.00

หมายเหตุ: *ตามกฎหมายเวียดนาม นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็น Joint Stock Company จะต้องมีผถู้ อื หุน้ ขันต
้ ่าสามราย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่ในระหว่าง
การดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของ Amata City Long Thanh JSC ต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องของประเทศเวียดนาม
ภายหลังได้รบั มติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2558 เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2558
**อมตะ เวียดนามจะดาเนินการเพิม่ ทุนชาระในไตรมาส 4 ปี 2558 ภายหลังได้รบั มติคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษทั
บมจ. อมตะ วีเอ็น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อ
นายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายกัมพล ตติยกวี
Dr. Huynh Ngoc Phien
ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
นางสาวทรงโฉม ตัง้ นวพันธ์
Mr Do Ngoc Son
นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ
Mr. Mats Anders Lundqvist

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: นายกัมพล ตติยกวี ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2557
แทนนายชูชาติ สายถิน่ ทีล่ าออกจากตาแหน่ง
นายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2558 เมือ่ วันที่ 11
สิงหาคม 2558 แทนนายวิกรม กรมดิษฐ์ ทีล่ าออกจากตาแหน่ง

Amata (Vietnam) Joint Stock Company
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
*

-

รายชื่อ
Dr. Huynh Ngoc Phien*
Mr. Do Ngoc Son*
นางสมหะทัย พานิชชีวะ*
นายกัมพล ตติยกวี*
ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม*
นางสาวทรงโฉม ตัง้ นวพันธ์*

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เป็ น กรรมการจาก อมตะ วีเ อ็ น และซึ่ง ถู ก แต่ ง ตัง้ ให้เ ข้า ไปด ารงต าแหน่ ง กรรมการใน อมตะ เวีย ดนาม ตามมติท่ีป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2555 เมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2555 และ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่ 7
สิงหาคม 2557
Ms. Pham Thi Thanh Huong ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
Mr. Chu Thanh Son และ Mr. Nguyen Minh Huy ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน 2558
ซึง่ เป็นการปรับคณะกรรมการภายหลังทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ใน อมตะ เวียดนาม เพิม่ เป็นร้อยละ 89.99
นายอนุชา สิหนาทกถากุล ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมือ่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2558

Amata City Long Thanh Joint Stock Company
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายสุรกิจ เกียรติธนากร

กรรมการ

2. นายกัมพล ตติยกวี

กรรมการ

3. Ms. Pham Thi Thanh Huong

กรรมการ

ปจั จุบนั บริษทั ฯ อยูใ่ นระหว่างพิจารณาโครงสร้างคณะผูบ้ ริหารของ Amata City Long Thanh JSC และการกาหนด
นโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะกาหนดให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องของสานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

สรุปปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสีย่ งเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
1.1 ความเสีย่ งจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศเวียดนาม
1.2 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายภาครัฐ
1.3 ความเสีย่ งจากการเป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น
1.4 ความเสีย่ งจากการมาตรฐานบัญชีทแ่ี ตกต่างกันต่อการจ่ายเงินปนั ผล
1.5 ความเสีย่ งเกีย่ วกับการจัดหาทีด่ นิ เพื่อให้เช่าระยะยาว
1.6 ความเสีย่ งเกีย่ วกับการจัดหาทีด่ นิ เพื่อให้เช่าระยะยาว
1.7 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
1.8 ความเสีย่ งจากการทีใ่ บรับรองการลงทุน (Investment Certificate) หมดอายุ
2. ความเสีย่ งเกีย่ วกับการบริหารงานของบริษทั ฯ และ อมตะ เวียดนาม
2.1 ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ฯ ไม่มอี านาจควบคุมเบ็ดเสร็จในอมตะ เวียดนาม
2.2 ความเสีย่ งจากกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุมบริษทั ฯ
3. ความเสีย่ งเกีย่ วกับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
3.1 ความเสีย่ งจากการนาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2 ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
3.3 ความเสีย่ งจากผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์
3.4 ผลกระทบทีม่ ตี ่ออมตะ คอร์ปจากการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
(รายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2.2 หัวข้อที ่ 3 เรือ่ งปจั จัยความเสียง)
่
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

สรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง 3 ปี และ 9 เดือนแรก ปี 2558
เนื่องจากบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) ซึง่ ปจั จุบนั ดาเนินธุรกิจโดยบริษทั ย่อยคือ
อมตะ เวียดนาม และ Amata City Long Thanh JSC แต่เนื่องจาก Amata City Long Thanh JSC เป็ นบริษทั ทีเ่ พิง่
จัดตัง้ และยังไม่ได้ประกอบธุรกิจใด ดังนัน้ คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานในทีน่ ้ีจะ
อธิบายและวิเคราะห์ถึงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมบริษัทฯ ซึ่งจะสะท้อนฐานะทาง
การเงินและผลการดาเนินงานของอมตะ เวียดนาม ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยแห่งเดียวทีป่ ระกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั
31 ธ.ค.
2555
พันบาท
2,260,116

31 ธ.ค.
2556
พันบาท
2,618,992

31 ธ.ค.
2557
พันบาท
2,713,329

-

30 ก.ย.
2558
พันบาท
3,747,172

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

896,048

491,312

372,789

-

547,040

เงินลงทุนชัวคราว-เงิ
่
นฝากสถาบันการเงิน

248,356

822,999

975,901

-

156,800

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

358,229

496,373

502,823

-

500,052

91,759

91,759

91,759

-

91,759

473,300

533,498

516,919

-

1,662,381

1,786,816

2,085,494

2,196,411

-

2,084,791

รายได้รวม

685,167

723,075

682,824

440,404

577,784

รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กาไรสาหรับงวด

310,101
375,066
282,828

425,330
297,745
257,202

438,129
244,695
186,563

343,568
234,216
175,364

กาไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
กาไรส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของ
บริษทั ย่อย
กาไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน (บาท) เฉพาะส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)

197,343
85,484

173,059
84,144

124,410
62,153

291,918
148,486
117,667
76,953

0.26

0.23

54.74

อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)

รายการ
สินทรัพย์รวม

เงินลงทุนในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม

30 ก.ย.
2557
พันบาท

40,714

118,365
56,999

0.16

0.10

0.15

41.18

35.84

33.72

40.54

41.28

35.57

27.32

26.72

30.35

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)

15.83

12.33

8.49

-

11.22

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)

12.51

9.82

6.88

-

6.24

0.26

0.26

0.24

-

0.80

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

สัดส่วนรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ ตามมาตรฐาน IFRS ในเงินสกุลบาท ตัง้ แต่ปี 2555-2557 สามารถสรุปได้ดงั นี้
สาหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2555
พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

31 ธ.ค. 2557
พันบาท

ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้เช่าและบริการ

305,283
261,606

44.6
38.2

329,694
308,958

45.6
42.7

229,030
367,968

33.5
11.9

ดอกเบีย้ รับ

116,077

16.9

82,092

11.4

80,979

0.1

8

0.0

1,326

0.2

490

0.6

2,193

0.3

1,006

0.1

4,358

33.5

685,167

100.0

723,076

100.0

682,825

100.0

กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้อ่นื
รายได้รวม

โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ ตามมาตรฐาน IFRS ในเงินสกุลบาท สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดปี 2557-2558 สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 2557
พันบาท
ร้อยละ
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้เช่าและบริการ
ดอกเบีย้ รับ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้อ่นื
รายได้รวม

79,309
273,515
62,423
491
24,665
440,404

30 ก.ย. 2558
พันบาท
ร้อยละ
18.01
62.11
14.17
0.11
5.60
100.0

208,324
297,807
34,458
3,972
33,223
577,784

36.06
51.54
5.96
0.69
5.75
100.0

คาอธิ บายเกี่ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานสาหรับงวดปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557
อมตะ เวีย ดนาม ประกอบธุ ร กิจ พัฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรมในประเทศเวีย ดนาม โดยนิ ค มอุ ต สาหกรรมของอมตะ
เวียดนาม คือนิคม Amata City (Bien Hoa) เมืองเบียนหัว จังหวัดดองไน ซึง่ ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีย่ ุทธศาสตร์สาหรับการตัง้
โรงงานอุตสาหกรรม โดยอมตะ เวียดนามเป็ นผูป้ ระกอบการนิคมในระดับสากล นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาประเทศ
เวียดนาม โดยเฉพาะเมืองเบียนหัว จังหวัดดองไน ยังถือเป็ นสถานทีเ่ หมาะสมดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาตัง้
ฐานการผลิต จากปจั จัยดังกล่าวส่งผลให้ อมตะ เวียดนามมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงานทีผ่ ่านมาของอมตะ เวียดนามตัง้ แต่เริม่ โครงการมีการพัฒนาพืน้ ทีส่ าหรับอุตสาหกรรมเป็ นเฟสๆ ทัง้ นี้
อมตะ เวียดนามจะไม่ได้พฒ
ั นาพืน้ ทีท่ งั ้ หมดทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากรัฐบาลในคราวเดียว แต่จะมีก ารวางแผนการพัฒนาใน
เฟสใหม่ตามแผนการขายในแต่ ละช่วง โดยขัน้ ตอนในการพัฒนาพื้นที่ใหม่ในแต่ ละเฟสจะประกอบไปด้วยการขอ
ใบอนุญาต การเวนคืนทีด่ นิ หากมีการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ หลังจากนัน้ จึงเริม่ พัฒนาพืน้ ทีแ่ ละสาธารณูปโภคเพื่อ
ขายให้กบั ลูกค้า ในอดีตทีผ่ ่านมามีอุปสรรคในบ้างครัง้ ในการเวนคืนทีด่ นิ ทาให้ตอ้ งมีการตกลงกับรัฐบาลในการขอพืน้ ที่
ชดเชยส่วนทีไ่ ม่สามารถเวนคืนได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาพื้นที่ใหม่ในบางครัง้ นอกจากนี้เนื่องจากใน
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บริเวณรอบเมืองเบียนหัวนิคมอุตสาหกรรมทีม่ คี ุณภาพมาตรฐานทีใ่ กล้เคียงกับ อมตะ เวียดนาม ส่วนใหญ่ได้จาหน่ าย
พืน้ ทีห่ มดแล้ว ทาให้พน้ื ทีข่ อง อมตะ เวียดนามเป็ นทีต่ อ้ งการและทาให้ราคาขายมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
อมตะ เวียดนามจึงมีการบริหารพืน้ ทีท่ ม่ี จี านวนจากัดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมไปถึงเพื่อให้จาหน่ าย
พืน้ ทีไ่ ด้ในราคาที่สงู สุด ในส่วนของพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์จะถูกพัฒนาหลังจากทีเ่ ริม่ มีการขายพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรมแล้ว
โดยเริม่ มีการขายพื้นทีเ่ ชิงพาณิชย์ในปี 2553 ลักษณะการขายพื้นเชิงพาณิชย์จะคล้ายกับพืน้ ที่อุตสาหกรรมคือขาย
ทีด่ นิ เพื่อให้ผู้ประกอบการแต่ละด้านเข้ามาพัฒนาพื้นที่เอง โดยอมตะ เวียดนามจะเป็ นผู้กาหนดว่าแต่ละพื้นที่จะให้
ประโยชน์ในรูปแบบใด มีเพียงอาคารสานักงานเท่านัน้ ทีอ่ มตะ เวียดนามเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเองเพื่อให้ลกู ค้าเช่า
ทัง้ นี้ รายได้ห ลัก ของอมตะ เวีย ดนาม ประกอบไปด้ว ยรายได้จ ากการขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ ซึ่ง ได้แ ก่ พ้ืน ที่เ พื่อ
อุตสาหกรรม และพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ รายได้ค่าเช่า ซึง่ ได้แก่การให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป การให้เช่าอาคารสานักงาน และ
รายได้ค่าบริการ ซึง่ ได้แก่ค่าบริหารจัดการ และค่าสาธารณูปโภค ทัง้ นี้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ เป็ นรายได้
จากการให้เช่าพืน้ ทีร่ ะยะยาซึง่ เทียบเท่ากับขายขาดพืน้ ทีใ่ ห้กบั ลูกค้าเพื่อนาไปก่อสร้างโรงงานหรือโครงการ จะแปรผัน
ตามความต้องการของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นหลัก โดยการทีผ่ ปู้ ระกอบการเหล่านี้จะเข้ามาลงทุนตัง้
ฐานการผลิต ในประเทศเวีย ดนาม จะขึ้น อยู่ก ับ ป จั จัย ในหลายๆ ด้า น เช่น สภาพเศรษฐกิจ ของเวีย ดนาม สภาพ
เศรษฐกิจของโลก การส่งเสริมการลงทุน และต้นทุนด้านแรงงานและสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน เป็ นต้น ซึง่ นอกจากปจั จัย
ดังกล่าวแล้ว แผนการขายอสังหาริมทรัพย์และการสร้างโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ยังขึน้ อยู่กบั แผนการพัฒนาพื้นที่ของ
อมตะ เวียดนาม อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายได้ค่าเช่าโรงงานสาเร็จรูปและอาคารสานักงานซึง่ จะถูกเรียก
เก็บเป็ นรายเดือนตามระยะเวลาการเช่า ที่ระบุในสัญญาเช่า และค่าบริการนัน้ ยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจาก
จานวนผูป้ ระกอบการทีเ่ พิม่ มากขึน้ กอปรกับแนวโน้มค่าเช่าและค่าบริการทีป่ รับสูงขึน้
สาหรับงวดปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้รวม 685.17 ล้านบาท 723.08 ล้านบาท และ 682.82 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องของลูกค้าในพืน้ ทีเ่ พื่อ
การอุตสาหกรรมและพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ ในขณะที่รายได้จากการขายอสังหาริม ทรัพย์มกี ารชะลอตัวตัง้ แต่ปี 2555 เป็ น
ต้นมา ซึง่ เป็ นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมซึง่ ส่งผลต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม กอปรกับ การที่
ปริมาณขายของพื้นที่เพื่ออุตสาหรรมทีล่ ดลงมาก อันเป็ นผลมาจากความล่าช้าในการขอใบอนุ ญาตและพัฒนาพื้นที่
บริษทั ฯจึงไม่ได้มกี ารทาตลาดในเชิงรุก
ทัง้ นี้อตั รากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ สาหรับงวดปี บญ
ั ชี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 59.4 ร้อยละ 54.6
และร้อยละ 41.4 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิ
เท่ากับ 284.95 ล้านบาท 257.20 ล้านบาท และ 186.56 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 41.3 ร้อยละ 35.6
และร้อยละ 27.3 ตามลาดับ อัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ มีแนวโน้มทีล่ ดลงในปี 2556 และ 2557 เนื่องจากบริษทั ฯ มี
การขายพืน้ ที่ทซ่ี อ้ื คืนจากลูกค้าซึง่ ซื้อพืน้ ทีไ่ ปแต่ไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างโรงงาน จึงทาให้ต้นทุนของบริษทั ฯ สูงกว่า
พืน้ ทีอ่ ่นื ทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนาใหม่เพื่อขาย
ด้วยอัตรากาไรที่สูง และลักษณะการประกอบธุรกิจทีจ่ าหน่ ายพืน้ ที่เป็ นเงินสด ประกอบกับการเงินลงทุนที่ต่ า ทาให้
บริษทั ฯ มีฐานะทางการเงินทีด่ ี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ ากับ 896.05 ล้านบาท 491.31 ล้านบาท และ 372.79 ล้านบาท และ
เงินทุนชัวคราวจ
่
านวน 248.36 ล้านบาท 823.00 ล้านบาท และ 975.90 ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับงวดปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 2,260.12 ล้านบาท 2,618.99 ล้านบาท และ
2,713.33 ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี้การเพิม่ ขึน้ ในช่วงดังกล่าวเกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่ เงิน
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ลงทุนชัวคราว
่
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอาคารและอุปกรณ์ เป็ นสาคัญ
สาหรับงวดปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บริษทั มีหนี้สนิ รวมเท่ากับ 473.30 ล้านบาท 533.50 ล้านบาท และ 516.92
ล้านบาท ตามลาดับ โดยการเพิม่ ขึน้ ของงวดปี 2556 จากปี 2555 เป็ นผลมาจาก หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินกูย้ มื
ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง รายได้รบั ล่วงหน้า และหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินมัดจาการเช่าและเงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้าเป็ นสาคัญ ในขณะทีก่ ารลดลงของงวดปี 2557 จากปี 2556 เป็ นผลจากการลดลงของหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
ได้แก่ เงินมัดจาการเช่า เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้บริษทั ฯ ไม่มกี ารก่อหนี้สนิ จากแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อใช้ในธุรกิจ
สาหรับงวดปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมเท่ากับ 1,786.82 ล้านบาท 2,085.49 ล้าน
บาท และ 2,196.41 ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี้การเพิม่ ขึน้ ในช่วงดังกล่าวเป็ นผลมาจากกาไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ จากกาไร
สุทธิเป็ นสาคัญ โดยบริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (D/E ratio) อยู่ท่ี 0.26 เท่า 0.26 เท่า และ 0.24 เท่า
ตามลาดับสาหรับงวดปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 ซึง่ อัตราส่วน D/E ratio ของบริษทั ฯ อยู่ในระดับทีต่ ่ า เป็ นผลมา
จากการที่บริษัทฯ มีกาไรและกระแสเงินสดจากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ ได้ต้องการใช้
เงินทุนในการประกอบธุรกิจสูง โดยทีผ่ ่านมาใช้แหล่งเงินทุนภายในทีเ่ กิดจากการดาเนินงานเป็ นหลัก โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เท่ า กับ 896.05 ล้า นบาท 491.31 ล้า นบาท และ 372.79 ล้า นบาท และเงิน ทุน ชัว่ คราวจานวน 248.36 ล้านบาท
823.00 ล้านบาท และ 975.90 ล้านบาท ตามลาดับ
คาอธิ บายเกี่ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานสาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558
สาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้รวมเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจานวน 137.38 ล้าน
บาท มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 129.02 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการขาย
พืน้ ทีเ่ พื่ออุตสาหกรรมในนิคม Amata City (Bien Hoa) โดยบริษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายโดยปรับ
ราคาขายพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมให้ลดลง เพื่อกระตุน้ ยอดขายให้เพิม่ มากขึน้ ในขณะทีร่ ายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป
และอาคารสานักงานเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจานวน 1.45 ล้านบาทโดยรายได้จากการให้เช่า
และรายได้จากการให้บริการเพิม่ ขึน้ จานวน 22.84 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าซึง่ สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้
ของจานวนลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
จากผลการดาเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์รอ้ ยละ
64.16 อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการเช่าและบริการร้อยละ 38.78 และอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 30.35 การทีอ่ ตั รากาไรสุทธิ
ปรับตัวสูงขึน้ จากปี ก่อนหน้านัน้ มีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ ขายพืน้ ทีท่ พ่ี ฒ
ั นาใหม่จงึ ทาให้ตน้ ทุนการพัฒนาพืน้ ทีต่ ่ ากว่า
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 6.24 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 9.57 และ
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ากับ 0.21 เท่า โดยอัตราส่วนดังกล่าวปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า อัน
เนื่องมาจากบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จานวนมาก จากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทีส่ งู ขึน้ มากในไตรมาสปจั จุบนั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษทั ฯ มีลกู หนี้การค้าจานวน 51.11 ล้านบาท ลดลงจากงวดก่อนหน้าจานวน 24.17 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 32.11 อันเนื่องมาจากลูกค้าทีเ่ กิดจากการขายทีด่ นิ ในปี 2557 ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารส่งมอบทีด่ นิ
ให้กบั ลูกค้าไปแล้ว แต่ได้มกี ารทาข้อตกลงในเรื่องของการจ่ายชาระเงินเป็ นงวดๆ ซึง่ ในปี 2558 ลูกค้ารายดังกล่าวได้มี
การจ่ายเงินจานวนดังกล่าวเข้ามาตามกาหนดการจ่ายชาระทีไ่ ด้มกี ารตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ โดยเป็ นจานวนเงินทีม่ กี าร
รับชาระในปี 2558 จานวน 21 ล้านบาท ทัง้ นี้ การลดลงของจานวนลูกหนี้การค้าดังกล่าวทาให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้

ส่วนที่ 1 หน้า 13

บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เฉลีย่ ลดลงซึง่ เท่ากับ 47 วันในปจั จุบนั จากปี ก่อนหน้าที่ 75 วัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษทั ฯ มีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมจานวน 2,140.09 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
งวดก่อนหน้าจานวน 1,739.44 ล้านบาท จากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในส่วนทีเ่ ป็ นค่าทดรอง
จ่ายสาหรับการเวนคืนที่ดนิ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ ในการขอใบอนุ ญาตที่เกี่ยวข้องต่ างๆ สาหรับ โครงการ
Amata City Long Thanh และ โครงการ Amata Service City Long Thanh จานวน 1,685.88 ล้านบาท โดยใช้แหล่ง
เงินทุนภายในของบริษัทฯ และจากเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน ซึง่ โครงการดังกล่าวดาเนินการภายใต้ Amata City
Long Thanh JSC และอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็ นโครงการสวนอุตสาหกรรมและโครงการทีอ่ ยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
ในเมือง Long Thanh จังหวัดดองไน ซึง่ ภายหลังจาก Amata City Long Thanh JSC เริม่ ดาเนินกิจการแล้ว Amata
City Long Thanh JSC จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเงินทดรองจ่ายในส่วนนี้ ทัง้ นี้ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ สูง
เกิดจากการทีบ่ ริษทั ฯ สามารถดาเนินการในกระบวนการเวนคืนที่ดนิ ได้จานวนทีม่ ากขึน้ และรวดเร็ว ยิง่ ขึน้ อย่างไรก็
ตาม บริษทั ฯ สามารถเรียกคืนเงินค่าเวนคืนทีด่ นิ จากรัฐบาลได้เป็ นส่วนใหญ่ โดยไม่รวมค่าดาเนินการในการเวนคืน ใน
รูปของการชดเชยกับ ค่าเช่าที่ดิน ที่ต้องจ่า ยให้รฐั บาล เมื่อบริษัทฯ ทาสัญญาเช่าที่ ดินระยะยาวกับ รัฐบาลและเริ่ม
ดาเนินการพัฒนาทีด่ นิ เฟสนัน้ ๆ
นอกจากนี้ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 711.75 ล้านบาท ซึ่งเป็ น
การเพิม่ ขึน้ ทัง้ จานวนเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า โดยเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ดังกล่าวเป็ นการออกตั ๋วสัญญาใช้เงินทัง้ จานวนเพื่อ
ใช้ในกระบวนการเวนคืนทีด่ นิ ของโครงการภายใต้ Amata City Long Thanh JSC โดยเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ มื ที่
ไม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกันและมีกาหนดชาระคืนภายใน 1 ปี ทัง้ นี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ อยู่ในระหว่างการเจรจากับธนาคาร
พาณิชย์เพื่อขอวงเงินสินเชื่อระยะยาวสาหรับการลงทุนในโครงการในอนาคต ซึง่ วงเงินสินเชื่อระยะยาวดังกล่าวนัน้ จะ
ครอบคลุมถึงวงเงินกู้ระยะสัน้ ปจั จุบนั จานวน 711.75 ล้านบาท ที่จะเปลีย่ นเป็ นเงินกูร้ ะยะยาวเมื่อได้รบั อนุ มตั วิ งเงิน
สินเชื่อระยะยาว นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2558 บริษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจานวน
350.00 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการเพิม่ สัดส่วนการลงทุนใน อมตะ เวียดนาม โดยการซือ้
หุ้นจาก Sonadezi Corporation ซึ่งได้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 จึงทาให้บริษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน
อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 89.99 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว และในไตรมาส 3 ปี 2558 บริษทั ฯ มี
การชาระเงินกูย้ มื ดังกล่าวจานวน 40.00 ล้านบาท จึงทาให้มยี อดคงเหลือเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินจานวน 310.00
ล้านบาท
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษทั ฯ มีอตั ราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.80 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า
เนื่องจากบริษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม จานวน 711.75 ล้าน
บาท และการกูย้ มื เงินจานวน 350.00 ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการเพิม่ สัดส่วนการลงทุนใน อมตะ เวียดนาม
โดยการซือ้ หุน้ คืนจาก Sonadezi Corporation คิดเป็ นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด ซึง่ แล้วเสร็จในเดือน
พฤษภาคม 2558 และดาเนินการจดทะเบียนกับหน่ วยงานราชการแล้วเสร็จในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึง่ การทา
ธุรกรรมครัง้ นี้ทาให้บริษทั ฯมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพันเท่ากับ 0.62 เท่า ซึง่ อัตราส่วนความสามารถชาระ
ภาระผูกพันทีล่ ดลงจากปี ก่อนหน้า เป็ นผลมาจากบริษทั ฯ มีภาระดอกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้ สูง จากการกูย้ มื เงินจากสถาบัน
การเงินเพื่อเพิม่ สัดส่วนการลงทุนใน อมตะ เวียดนาม และการกูย้ มื เงินเพื่อลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม
ในปี 2558 ดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด อีกทัง้ บริษทั ฯ มี
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ ่า ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษทั ฯ
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