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3. ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อย่าง
รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องปจั จัยความเสีย่ งทีม่ นี ัยสาคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่
ปรากฎในเอกสารฉบับนี้
ทัง้ นี้ ป จั จัย ความเสี่ย งที่ร ะบุ ไ ว้ใ นเอกสารฉบับ นี้ เ ป็ น ป จั จัย ความเสี่ย งที่มีนัย ส าคัญ บางประการอัน อาจมี
ผลกระทบทางลบต่อบริษทั ฯ และอมตะ เวียดนาม และมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ โดยปจั จัยความเสีย่ งดังกล่าวมิได้เป็ น
ปจั จัยความเสีย่ งทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ของบริษทั ฯ และอมตะ เวียดนาม อาจมีปจั จัยความเสีย่ งอื่นๆ นอกจากทีร่ ะบุในเอกสาร
ฉบับนี้ท่บี ริษัทฯ มิทราบในขณะนี้ หรือเป็ นปจั จัยความเสี่ยงที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เป็ นสาระสาคัญในปจั จุบนั แต่ ใน
อนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ รายได้ ผลกาไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง หรือแหล่งเงินทุนของบริษทั ฯ
และอมตะ เวียดนาม นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward Looking
Statement) ทีป่ รากฎในเอกสารฉบับนี้ อาทิ การใช้ถ้อยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนทีจ่ ะ”
“ตัง้ ใจ” หรือ “ประมาณ” หรือการคาดการณ์เกีย่ วกับผลประกอบการ นโยบายการดาเนินธุรกิจ โครงการในอนาคต การ
เปลีย่ นแปลงของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และอมตะ เวียดนาม นโยบายของรัฐ และอื่นๆ
ซึง่ เป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตนัน้ มิได้เป็ นการรับรองการเกิดขึน้ ของเหตุการณ์ในอนาคต โดยผลที่
เกิดขึน้ จริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากการคาดการณ์ได้
สาหรับข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ท่อี ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
เวียดนามนัน้ ได้มาจากข้อมูลทีม่ กี ารเปิ ดเผยสู่สาธารณชนหรือคัดย่อจากสิง่ พิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหล่ งข้อมูลอื่นๆ
ทีเ่ ชื่อถือได้ โดยบริษทั ฯ มิสามารถทาการตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
3.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ

3.1.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิ จโลกและเศรษฐกิ จประเทศเวียดนาม

โดยทัวไปแล้
่
วผลประกอบการของอมตะ เวียดนามทีด่ าเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามจะขึน้ อยู่
กับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามและภาพรวมเศรษฐกิจของโลกเป็ นส่วนใหญ่เช่นเดียวกับผูป้ ระกอบการราย
อื่นๆ อมตะ เวียดนามจึงเผชิญกับความเสีย่ งภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทหากเศรษฐกิจของประเทศ
เวียดนามและเศรษฐกิจของโลกอยู่ในภาวะถดถอย กรณีทภ่ี าวะเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอยอาจส่งผลให้นักลงทุน
ต่างชาติชะลอการลงทุนในประเทศเวียดนามซึ่งเป็ น หนึ่งในฐานการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลกที่สาคัญ
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกทีถ่ ดถอยส่งผลให้กาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคทัวโลกลดลง
่
ทาให้นักลงทุนมีความจาเป็ นต้อง
ชะลอการลงทุนทัง้ ในการตัง้ โรงงานใหม่ และการขยายโรงงานเดิม เพื่อให้อุปสงค์และอุปทานของสินค้ามีความสมดุล
ดังนัน้ การเติบโตของพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกเช่าของนิคมอุตสาหกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีการชะลอตัวตามไปด้วย หรืออาจ
จาเป็ นต้องมีการลดราคาค่าเช่าเพื่อดึงดูดการลงทุน ซึง่ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของอมตะ
เวียดนาม
นอกจากเศรษฐกิจโลกแล้ว เศรษฐกิจของประเทศเวียดนามเองก็เป็ นปจั จัยทีส่ าคัญทีน่ ักลงทุนต่างชาติและนัก
ลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาลงทุน ในกรณีท่ภี าวะเศรษฐกิจของเวียดนามอยู่ในภาวะ
ถดถอยนัน้ กาลังซือ้ ของประชาชนในประเทศเวียดนามจะมีแนวโน้มลดลง ทาให้นักลงทุนดังกล่าวจาเป็ นต้องลดกาลัง
การผลิต สิน ค้า ให้ส อดคล้อ งกับ อุ ป สงค์ท่ีล ดลง รวมถึง การชะลอการลงทุ น ขยายก าลัง การผลิต เพื่อ เฝ้ า ติด ตาม
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สถานการณ์ อย่างใกล้ชิด การตัดสินใจของนักลงทุน ดังกล่าวอาจมีผลทาให้รายได้ค่าเช่าที่ดินระยะยาวของอมตะ
เวียดนามมีอตั ราการเติบโตทีล่ ดลงเช่นเดียวกัน
นอกจากปจั จัยด้านการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว อัตราเงินเฟ้อของประเทศเวียดนามทีอ่ ยู่ในอัตราทีส่ งู
และมีความผันผวน โดยในช่วงปี 2551 ถึง 2556 คิดเป็ นอัตราการเติบโตโดยเฉลีย่ ร้อยละ 11 ต่อปี อาจเป็ นสิง่ สะท้อน
แน้วโน้มอัตราเงินเฟ้อที่อาจอยู่ในระดับที่สูงและผันผวนในอนาคตเช่นเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการดาเนินธุรกิจ
ของนักลงทุนต่างชาติ อาทิ ค่าวัตถุดบิ ในการผลิต ค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่าทีด่ นิ ค่าเช่าโรงงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้น
อาจมีจานวนสูงขึน้ รวมทัง้ ค่าเงินด่ งอาจมีความผันผวนและมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลอื่นๆ ทัง้ นี้ ปจั จัย
ดังกล่าวอาจทาให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติมคี วามไม่แน่นอนและอาจผันผวนตามปจั จัยต่างๆได้
ส่งผลให้ความน่าสนใจของประเทศเวียดนามต่อนักลงทุนต่างชาติมแี นวโน้มลดลง

ทีม่ า: IMF (World Economic Outlook Database) และ The World Bank

อัตราเงิ นเฟ้ อของเวียดนามในปี 2550-2557 และคาดการณ์ปี 2558-2560
ทัง้ นี้ รัฐบาลเวียดนามมิได้นิ่งนอนใจต่อปญั หาอัตราเงินเฟ้อทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยได้กาหนดนโยบายแก้ปญั หาดังกล่าว
หลายมาตรการเพื่อสร้างความเชื่อมันแก่
่ นกั ลงทุน ซึง่ รัฐบาลก็ประสบความสาเร็จในการลดอัตราเงินเฟ้อเป็ นร้อยละ 4.1
ในปี 2557 จากร้อยละ 18.7 ในปี 2554 จึงทาให้ IMF (World Economic Outlook Database) คาดการณ์ว่าอัตราเงิน
เฟ้อของประเทศเวียดนามจะมีแนวโน้มคงทีอ่ ยู่ทร่ี อ้ ยละ 4-5 ในอนาคต สร้างความมันใจต่
่ อเสถียรภาพของค่าเงินให้แก่
นักลงทุนต่างชาติ สาหรับการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศเวียดนามนัน้ มิได้เกิดขึน้ โดยง่าย เนื่องจากต้นทุนการ
ย้า ยฐานการผลิต ของผู้ป ระกอบการบางรายอาจมีจ านวนมากจนไม่ คุ้ม ค่ า กั บ ผลตอบแทนที่ไ ด้ร ับ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่ต้องอาศัยวัตถุ ดบิ ที่มีอยู่ในประเทศเวียดนามหรือผู้ประกอบการที่เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจ (cluster) ทีต่ ้องอาศัยการซือ้ วัตถุดบิ เพื่อดาเนินการผลิตสินค้าจากผูป้ ระกอบการรายอื่นในกลุ่มหรือการขาย
สินค้าให้กบั ผู้ประกอบการรายอื่นในกลุ่ม อีกทัง้ การย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นอาจทาให้ผู้ประกอบการต้องจ้าง
แรงงานในอัตราทีส่ งู ขึน้ หรืออาจต้องจ้างแรงงานทีไ่ ม่มฝี ีมอื ทัดเทียมกับแรงงานในประเทศเวียดนาม ทาให้มตี ้นทุนการ
ฝึกอบรมฝีมอื แรงงานให้ได้มาตรฐานตามต้องการ นอกจากนี้ ประเทศเวียดนามยังมีปจั จัยอื่นๆทีน่ ่ าสนใจในการลงทุน
อาทิ ความมีเสถียรภาพทางการเมือง ตลาดแรงงานขนาดใหญ่ การเป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าระหว่างภูมภิ าคทัง้
ทางบก ทางน้า และทางอากาศ การให้สทิ ธิประโยชน์ทางด้านการค้าต่างๆโดยรัฐบาล เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม อมตะ เวียดนาม ได้ต ระหนักถึงความเสีย่ งจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ประเทศเวียดนามเป็ นอย่า งดี บริษัท จึง ให้ค วามสาคัญกับ การวางกลยุ ทธ์ทางการตลาดและการบริหารงาน เพื่อ
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เสริมสร้างจุดแข็งของบริษทั ให้เป็ นทีป่ ระจักษ์แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ การเลือกทาเลทีต่ งั ้ ของนิคมอุตสาหกรรมให้
อยู่ใ นพื้นที่ท่ีมีศ ักยภาพสูง การก่อ สร้างระบบสาธารณู ป โภคและการคมนาคมขนส่งภายในนิ คมอุตสาหกรรมที่มี
คุณภาพสูง การให้บริการประเภทต่างๆ อย่างครบวงจร ที่ช่วยให้การดาเนินธุรกิจของลูกค้ามีความต่อเนื่อง และการ
จัดสร้างสิง่ อานวยความสะดวกอย่างครบครันในพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้น เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งให้
สามารถเพิม่ จานวนลูกค้าในยามทีเ่ ศรษฐกิจของโลกและของประเทศเวียดนามอยู่ในช่วงขยายตัวและสามารถรักษาฐาน
ลูกค้าไว้ได้ในยามทีเ่ ศรษฐกิจถดถอย
3.1.2

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ

นโยบายภาครัฐรวมถึงเสถี ยรภาพของรัฐบาลเป็ นปจั จัยสาคัญอีกประการหนึ่งในการพิจารณาลงทุนของนัก
ลงทุน หากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศมีความผันผวนหรือนโยบายภาครัฐทีม่ ผี ลต่อภาพรวมการลงทุนมีการ
เปลีย่ นแปลงบ่อยครัง้ นักลงทุนต่างชาติอาจพิจารณาเลือกลงทุนในประเทศอื่นๆ รวมถึงอาจย้ายฐานการผลิตที่ มอี ยู่
ออกจากประเทศเวียดนาม ทัง้ นี้ ในช่วงที่ผ่านมา นโยบายของภาครัฐที่ลดความน่ าสนใจต่ อการลงทุนของประเทศ
เวียดนาม คือ การลดค่าเงิน ด่งเพื่อแก้ปญั หาเงินเฟ้ออันเกิดจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในการดาเนิน
มาตรการดังกล่าว รัฐบาลได้บงั คับใช้นโยบายลดค่าเงิน ด่งหลายครัง้ จนส่งผลกระทบต่อนักลงทุนต่ างชาติท่ดี าเนิน
กิจการในประเทศเวียดนาม นอกจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายภาครัฐจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาลงทุนของกลุ่ม
ลูก ค้าเป้ าหมายของอมตะ เวียดนาม อัน มีผลกระทบโดยตรงต่ อ รายได้แ ละโอกาสทางธุ ร กิจ ของบริษัท แล้ว การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่ าวยังอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัท ได้เช่ นกัน เนื่ องจากการประกอบกิจการของบริษัท นัน้ ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่ างๆของ
หน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องทุกหน่ วยงาน ซึง่ ในฐานะทีร่ ฐั บาลได้กระจายอานาจสู่องค์การปกครองของจังหวัดต่างๆ
ในการกาหนดกฎระเบียบการบริหารจัดการด้านการค้าและการลงทุนจึงทาให้กฎระเบียบต่างๆ ในประเทศเวียดนามมี
การเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ โดยแต่ละจังหวัดยังมีกฎระเบียบทีต่ ่างกันอีกด้วย ทาให้ บริษทั มีภาระเพิม่ ขึน้ ในการติดตาม
และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทีเ่ ปลี่ยนแปลง พร้อมทัง้ ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอื่นๆ ที่เป็ นเป้าหมายการ
ลงทุนในอนาคต
อย่างไรก็ตาม การทีป่ ระเทศเวียดนามถูกปกครองภายใต้ระบบสังคมนิยม โดยมีพรรคการเมืองเดียว คือ พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามเป็ นองค์กรทีม่ อี านาจสูงสุดในการบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญมาอย่างยาวนาน ทาให้การ
กาหนดนโยบายและการกากับดูแลในภาพรวมเป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เคยมีปญั หาการประท้วง
หรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองทีร่ ุนแรงเพื่อล้มล้างระบบการปกครองดังกล่าว ดังนัน้ ความเป็ นไปได้ท่จี ะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบายที่สาคัญ จนส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการ
ลงทุนโดยรวมของประเทศเวียดนามอย่างรุนแรงนัน้ มีไม่มากนัก นอกจากนี้ ทีผ่ ่านมา รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีในฐานะปจั จัยหลักทีม่ ผี ลอย่างยิง่ ต่อการปฏิรปู เศรษฐกิจภายในประเทศและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนชาวเวียดนาม รัฐบาลจึงได้กาหนดมาตรการหลายประการทีช่ ่วยส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ
การลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ การร่วมมือกับองค์กรการค้าระหว่างประเทศและ
ประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการกาหนดมาตรการต่างๆ
ที่ช่วยส่งเสริมการค้าภายในภูมิภาคและเพิ่มบทบาทในเวทีเศรษฐกิจโลก ดังนัน้ นักลงทุนต่างชาติจึงสามารถวาง
แผนการประกอบธุรกิจและการลงทุนระยะยาวในประเทศเวียดนามได้อย่างมันใจ
่
แม้การเปลีย่ นแปลงนโยบายภาครัฐและเสถียรภาพของรัฐบาลเป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของอมตะ เวียดนาม
แต่อมตะ เวียดนามก็ได้ตดิ ตามความเคลื่อนไหว ประเมินผลกระทบ และวางแผนรับมืออยู่เสมอ เพื่อดาเนินมาตรการใน
การลดผลกระทบจากความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที และจากการที่ Sonadezi ซึง่ เป็ นหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ
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ประจาจังหวัดดองไนของประเทศเวียดนาม เป็ นผู้ถือหุ้นรายหนึ่ งในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว ในอมตะ
เวียดนาม กอปรกับความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างอมตะ เวียดนาม และหน่ วยงานรัฐต่างๆของประเทศเวียดนาม ทาให้
อมตะ เวียดนามรับรูข้ า่ วสารความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รบั ความสะดวกในการศึกษาและติดตามนโยบาย
และกฎหมายต่ างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทัง้ สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่ อการกาหนดนโยบายต่ างๆ ของ
ภาครัฐได้
3.1.3

ความเสี่ยงจากการเป็ นบริษทั ที่ประกอบธุรกิ จหลักโดยการถือหุ้นในบริษทั อื่น

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) อันได้แก่ อมตะ
เวียดนาม ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 89.99 ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดในปจั จุบนั ดังนัน้ รายได้เกือบทัง้ หมดทีป่ รากฎ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการจึงเกิดจากการจ่ายเงินปนั ผลของอมตะ เวียดนาม ซึ่งภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทของ
ประเทศเวียดนามนัน้ อมตะ เวียดนาม ไม่สามารถจ่ายเงินปนั ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรสุทธิทป่ี รากฎใน
งบการเงินเฉพาะกิจการและอมตะ เวียดนาม ไม่สามารถจ่ายเงินปนั ผลได้หากอมตะ เวียดนามยังมีผลขาดทุนสะสมที่
ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการ ถึงแม้ว่าในรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ จะมีกาไรสุทธิกต็ าม
นอกจากนี้ การจ่ายเงินปนั ผลโดยบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะต้องดาเนินการตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ซึง่ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษทั ของไทยและตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) นัน้ บริษทั ฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปนั ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรสุทธิทป่ี รากฎในงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ โดยไม่สามารถจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมตามวิธรี วมตามสัดส่วนซึง่ มาจาก
กาไรสุทธิของอมตะ เวียดนามได้และไม่สามารถจ่ายเงินปนั ผลได้หากบริษทั ฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะ
กิจการถึงแม้ว่าในรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ จะมีกาไรสุทธิกต็ าม ดังนัน้ ความสามารถในการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ จึง
ขึน้ อยู่กบั เงินปนั ผลทีไ่ ด้รบั จากอมตะ เวียดนาม เนื่องจากเงินปนั ผลดังกล่าวถือเป็ นรายได้เกือบทัง้ หมดในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ฯ
อย่ า งไรก็ต าม ความสามารถในการแข่ ง ขัน ความเชี่ย วชาญในการบริห ารจัด การอย่ า งมือ อาชีพ จาก
ประสบการณ์อนั ยาวนานในอุตสาหกรรม และกลยุทธ์การตลาดทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายของอมตะ
เวียดนาม รวมถึงภาวะอุตสาหกรรมทีย่ งั คงเติบโตต่อเนื่อง จะสามารถทาให้อมตะเวียดนามสามารถสร้างรายได้ทม่ี นคง
ั่
และกาไรที่เติบโตต่อเนื่องในอนาคต ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงคาดว่าอมตะ เวียดนามสามารถจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทัง้ หมดของตนซึง่ รวมถึงบริษทั ฯ ได้อย่างต่อเนื่องตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล ทาให้บริษทั ฯ มีรายได้ ผลกาไรสุทธิ
และกาไรสะสมตามทีป่ รากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ อยู่ในเกณฑ์ทส่ี ามารถจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ เช่นเดียวกัน
3.1.4

ความเสี่ยงจากการมาตรฐานบัญชีที่แตกต่างกันต่อการจ่ายเงิ นปันผล

เนื่องจากอมตะ เวียดนาม เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายเวียดนาม ดังนัน้ อมตะ เวียดนามจึงต้องจัดทางบ
การเงินตามตามมาตรฐาน VAS (Vietnamese Accounting Standard) เพื่อนาส่งหน่ วยงานรัฐของประเทศเวียดนาม
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษทั ฯ ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 89.99 ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดในอมตะ เวียดนาม ดังนัน้ บริษทั ฯ จึง
ต้องจัดทางบการเงินรวมเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเสมือนว่าเป็ น
บริษทั เดียวกัน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงกาหนดให้อมตะ เวียดนามมีการจัดทางบการเงินตามมาตรฐาน IFRS (International
Financial Reporting Standard) ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากลและเป็ นมาตรฐานทีใ่ ช้อ้างอิงโดยมาตรฐานการบัญชีไทย เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการจัดทางบการรวมของบริษทั ฯ อย่างไรก็ดี เนื่องจากมาตรฐาน IFRS และ VAS มีความแตกต่างกัน
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ในเรื่องของการรับรู้กาไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทยตีความว่า แม้ว่าจะ
เป็ นการให้เช่าระยะยาวแต่กรรมสิทธิและความเสี
ย่ งถูกโอนไปยังลูกค้าจึงสามารถรับรูร้ ายได้เสมือนการขายในครัง้ เดียว
์
เต็มจานวน ในขณะทีง่ บการเงินตามมาตรฐาน VAS จะทยอยรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบการเช่า
ดังนัน้ อสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารขายแล้วในอดีตจะมีการทยอยรับรูก้ าไรจากการขายในแต่ละปี จนกระทังหมดอายุ
่
สญ
ั ญา
กาไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์จงึ จะมีจานวนหนึ่งทีเ่ ป็ นการขายในอดีตทีจ่ ะทยอยรับรูโ้ ดยมีจานวนที่แน่ นอน ทัง้ นี้
การรับรู้รายได้ท่แี ตกต่างกันดังกล่าวส่งผลให้การรายงานงบกาไรขาดทุนเบ็ด เสร็จและงบแสดงฐานะทางการเงินซึ่ง
จัด ท าขึ้น ตามทัง้ สองมาตรฐานมีความแตกต่ า งกัน ซึ่ง อาจส่งผลต่ อ การวิเ คราะห์ข้อมูลของนักลงทุน โดยเฉพาะ
ความสามารถในการจ่ายเงินปนั ผลของอมตะ เวียดนาม ซึง่ จะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการตามมาตรฐาน VAS
ทัง้ นี้ รายได้และกาไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการของอมตะ เวียดนาม ซึง่ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐาน VAS นัน้ จะน้อยกว่า
ตัวเลขตามงบการเงินรวมของบริษทั ฯ เนื่องจากมาตรฐานอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึง่ ส่งผลต่อการรับรูร้ ายได้ของ
อมตะ เวียดนาม อย่างมีนัยสาคัญ โดยในปี 2557 อมตะ เวียดนาม รายงานกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
108,823.47 ล้านด่ง หรือคิดเป็ น 164.6 ล้านบาท ในขณะทีง่ บการเงินรวมของบริษทั ฯ รายงานกาไรสุทธิ 186.6 ล้าน
บาท ดังนัน้ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของบริษทั ฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปนั ผล นักลงทุนควรตระหนักถึงความ
แตกต่างในมาตรฐานบัญชีดงั กล่าว
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมแก่นัก
ลงทุนทัง้ ในเอกสารฉบับนี้ ในส่วนที่ 2 หัวข้อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน งบการเงิน ทีแ่ นบมากับเอกสาร
ฉบับนี้ ตลอดจนจะจัดให้มกี ารเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และงบการเงินที่บริษัทฯ ต้องจัดทาและ
เปิ ดเผยในอนาคต
3.1.5

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินเพื่อให้เช่าระยะยาว

อมตะ เวียดนามดาเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเมืองเบียนหัว จังหวัดดองไนโดยการเช่าที่ดนิ จาก
หน่วยงานรัฐของเวียดนามระยะยาวเพื่อนามาพัฒนาและจัดสรรทีด่ นิ ไว้ให้โรงงานอุตสาหกรรมเช่าระยะยาวเพื่อดาเนิน
กิจการ พร้อมทัง้ จัดสรรระบบสาธารณูปโภคและสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการภายในนิคมอุตสาหกรรม ทัง้ นี้
เนื่องจากเมืองเบียนหัวเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดดองไน ทาให้บริเวณพืน้ ทีห่ ลายแห่งในปจั จุบนั
กลายเป็ นแหล่งชุมชนทีม่ คี วามเจริญอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาเขตทีอ่ ยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและการเพิม่ ขึน้ ของสิง่
อานวยความสะดวก อาทิ สถานศึกษา โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ธนาคาร เป็ นต้น นอกจากนี้ ในช่วงทีผ่ ่าน
มา รัฐบาลยังมีการสนับสนุ นให้จดั สร้างนิคมอุตสาหกรรมและก่อสร้างโรงงานในเมืองเบียนหัวมากขึน้ ปจั จัยดังกล่าว
ส่งผลให้พน้ื ทีว่ ่างสาหรับการก่อตัง้ นิคมอุตสาหกรรมมีจานวนลดลง ทาให้การขออนุมตั เิ ช่าทีด่ นิ ระยะยาวจากรัฐบาลอาจ
ทาได้ยากขึน้ หรืออาจมีความล่าช้าในขัน้ ตอนการดาเนินงานขออนุ มตั ิ เนื่องจากรัฐบาลอาจต้องทาการเวนคืนทีด่ นิ จาก
ประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการทาความเข้าใจและการดาเนินการรือ้ ถอน รวมถึงอาจมี
ประชาชนบางส่วนคัดค้า นการดาเนิน การดังกล่ าว ดังนัน้ อมตะ เวีย ดนามจึงมีความเสี่ยงในการขยายพื้น ที่นิค ม
อุตสาหกรรมเพื่อให้เช่าระยะยาว ซึง่ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของอมตะ เวียดนาม
ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั อมตะ เวียดนาม ได้รบั การจัดสรรพืน้ ทีโ่ ครงการรวมทัง้ สิน้ 700 เฮกตาร์ หรือ 4,375 ไร่ โดยใช้
ชื่อโครงการว่า “Amata City (Bien Hoa)” โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 อมตะ เวียดนามได้พฒ
ั นาพืน้ ทีแ่ ล้วเสร็จ
442.1 เฮกตาร์ หรือ 2,763.1 ไร่ ซึ่งประกอบพื้นที่สาหรับขาย 308 เฮกตาร์ หรือ 1,925 ไร่ โดยปจั จุบนั อมตะ
เวียดนามมีพน้ื ทีค่ งเหลือสาหรับการขายอยู่ 11.8 เฮกตาร์หรือคิดเป็ นเพียงร้อยละ 3.8 ของพืน้ ทีส่ าหรับขายทัง้ หมด
(รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับพื้นทีโ่ ครงการนิคมอุตสาหกรรมของ อมตะ เวียดนาม ส่วนที ่ 2.2 หัวข้อที ่ 2) ซึ่งการที่
อมตะ เวียดนาม มีพน้ื ทีค่ งเหลือสาหรับการขายน้อยอาจส่งผลต่อความมันคงและการเติ
่
บโตของรายได้ ทัง้ นี้ รายได้จาก
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บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

การขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 33.5 และร้อยละ 36.1 ของรายได้รวมงวดปี 2557 และไตรมาส 3
ปี 2558
ทัง้ นี้ อมตะ เวียดนามได้เล็งเห็นถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงได้มกี ารศึกษาความเป็ นไปได้ในการขยายพืน้ ทีน่ ิคม
อุตสาหกรรมของบริษทั อย่างต่อเนื่อง โดยได้มกี ารหารือและเจรจากับหน่ วยงานต่างๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้บริษทั ฯ ยัง
ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของการลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพืน้ ทีบ่ ริเวณอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ตดิ กับโครงการเดิมอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ พื้นทีใ่ นบริเวณอื่นๆ ของจังหวัดดองไนและพื้นที่ในเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม ซึ่งจะทาให้อมตะ
เวียดนามมีรายได้ทม่ี นคงต่
ั ่ อไปในอนาคต ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ และอมตะ เวียดนาม กาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
2 โครงการคือ โครงการภายใต้ Amata City Long Thanh JSC และ โครงการ Amata City (Halong) มีพน้ื ทีโ่ ครงการ
รวม 7,074.8 เฮกตาร์ โดยบริษัทฯ กาลังอยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการขออนุ มตั กิ ารเช่าที่ดนิ ระยะยาวในเมือง Long
Thanh จังหวัดดองไนเนื้อทีป่ ระมาณ 1,285.8 เฮกตาร์ หรือ 8,036.3 ไร่ สาหรับการพัฒนาโครงการของ Amata City
Long Thanh JSCและการจัดทาผังเมืองพืน้ ทีร่ วมของโครงการประมาณ 5,789 เฮกตาร์ เพื่อยื่นขอกาหนดการจัดสรร
พืน้ ทีเ่ บือ้ งต้นสาหรับการพัฒนาโครงการ Amata City (Halong) ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
โครงการในอนาคต ในส่วนที ่ 2.2 หัวข้อที ่ 6)
3.1.6

ความเสี่ยงจากการความไม่แน่ นอนของโครงการในอนาคต

ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีโครงการใหม่ทอ่ี ยู่ระหว่างการพัฒนา 2 โครงการคือ โครงการภายใต้ Amata City Long
Thanh JSC และ โครงการ Amata City (Halong) มีพน้ื ทีโ่ ครงการรวม 7,074.8 เฮกตาร์ และมูลค่าการลงทุนรวม
ประมาณ 2,130 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ จะเป็ นการทยอยลงทุนตลอดอายุของโครงการ (รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
โครงการในอนาคต ในส่วนที ่ 2.2 หัวข้อที ่ 6) ทัง้ นี้ ด้วยขนาดและเงินลงทุนของโครงการ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งหาก
การดาเนินโครงการไม่เป็ นไปตามแผนและส่งผลให้เงินลงทุนในการดาเนินการสูงกว่าที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ ( Cost
Overrun) นอกจากนี้ความล่าช้าในการก่อสร้างและปญั หาอื่นๆ อาจส่งผลกระทบให้บริษทั ฯ ไม่สามารถรับรูร้ ายได้ตาม
แผนการ และไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมเป็ นลักษณะการทยอยพัฒนาโดยภาระค่าใช้จ่าย
ของบริษทั ฯ ในเบือ้ งต้นจะมีเพียงต้นทุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวนคืน
ทีด่ นิ ซึง่ สาหรับค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวนคืนทีด่ นิ หน่วยงานรัฐจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายหน่ วยงานนี้ในภายหลัง
ผ่านการยกเว้นค่าเช่าที่ดนิ กับรัฐบาล ทัง้ นี้ภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดนิ หลักซึง่ ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการตัดและถม
ทีด่ นิ จะเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ ก็ต่อเมื่อบริษทั ฯ ได้ทาการขายทีด่ นิ และโอนกรรมสิทธิที์ ด่ นิ ให้ผปู้ ระกอบการ
ทัง้ นี้ ด้วยวิสยั ทัศน์ในการทาธุรกิจทีร่ อบคอบ ความสามารถในการแข่งขัน ความเชีย่ วชาญในการบริหารจัดการ
อย่างมืออาชีพจากประสบการณ์อนั ยาวนานในอุตสาหกรรม และผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาในเวียดนาม จะช่วยทาให้
อมตะ เวียดนามสามารถควบคุม ตรวจสอบ ความคืบหน้าของโครงการและปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้ และลดความเสีย่ ง
ในการพัฒนาโครงการได้ นอกจากนี้ ในการพัฒนาโครงการใหม่ บริษทั ฯ จะดาเนินการศึกษาและประเมินความเป็ นไป
ได้ในการพัฒนาและดาเนินโครงการเป็ นอย่างดี รวมถึงมีการศึกษา วิเคราะห์และประเมินปจั จัยเสีย่ งต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยบริษทั ฯจะคานึงถึงศักยภาพทางธุรกิจในการพัฒนาและดาเนินโครงการใหม่ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าโครงการใหม่ดงั กล่าวมี
โอกาสทีจ่ ะประสบความสาเร็จสูง มีผลตอบแทนคุม้ ค่ ากับความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยจากัดความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
3.1.7

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
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อมตะ เวียดนามได้รบั รายได้สว่ นใหญ่จากการประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามทัง้
ในส่วนของการให้เช่าที่ดนิ การให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป และการให้บริการสาธารณู ปโภคหรือสิง่ อานวยความสะดวก
ต่างๆ เป็ นสกุลเงินด่งทีอ่ า้ งอิงจากราคาค่าเช่าหรือค่าบริการทีม่ กี ารกาหนดและเจรจากันเป็ นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ทา
ให้รายรับสกุลเงินด่งตามงบการเงินของอมตะ เวียดนาม ผันแปรตามอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
และสกุลเงินด่ง โดยรายได้ในสกุลเงินด่งทีค่ าดว่าจะได้รบั อาจมีการเปลีย่ นแปลงจากทีค่ าดการณ์ขน้ึ อยู่กบั การเพิม่ ขึน้
หรือลดลงของอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างช่วงเวลาการทาสัญญากับช่วงเวลาการชาระเงิน ทัง้ นี้ จากข้อมูลในอดีตในช่วง
ปี 2553 ถึงปี 2555 ค่าเงินด่งลดลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้มแี นวโน้มทีค่ ่าเงิน ด่งอาจลดลงในอนาคตเมื่อเทียบกับค่าเงิน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ในสกุลเงินด่งของ อมตะ เวียดนาม มีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้ อย่างไรก็ดี ต้นทุน
ส่วนใหญ่เกือบทัง้ หมดของ อมตะ เวียดนาม อยู่ในรูปสกุลเงินด่งที่มไิ ด้ผนั แปรตามอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินด่ง ทัง้ นี้ หากพิจารณาผลการดาเนินงานของ อมตะ เวียดนาม ในงบการเงินรวมของบริษทั
ฯ ซึง่ เป็ นรูปของเงินสกุลบาท อาจมีความผันผวนน้อยกว่า เนื่องจากอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างเงินสกุลบาท และเงินสกุล
เหรียณสหรัฐฯ ซึ่งเป็ นสกุ ลเงินที่ใช้อ้างอิงและกาหนดราคาค่าเช่าหรือค่าบริการของ อมตะ เวียดนาม นัน้ มีความผัน
ผวนทีน่ ้อยกว่า
ทัง้ นี้ ในการจ่ายเงินปนั ผลของ อมตะ เวียดนาม มายังบริษทั ฯ จะเป็ นรูปเงินสกุลด่งจากงบการเงินของ อมตะ
เวียดนามทีจ่ ดั ทาเป็ นเงินสกุลด่ง แต่อย่างไรก็ดี เช่นเดียวกับผลการดาเนินงานของ อมตะ เวียดนาม เงินปนั ผลดังกล่าว
นัน้ มีการอ้างอิงมาจากรายได้ของอมตะ เวียดนามซึง่ กาหนดจากเงินสกุลเหรียญเป็ นหลัก ดังนัน้ จึงเปรียบเสมือนการที่
บริษทั ฯ ได้รบั เงินปนั ผลจาก อมตะ เวียดนาม ทีอ่ า้ งอิงมาจากรายได้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯในทางอ้อม ซึง่ มีความผัน
ผวนเทียบกันเงินสกุลบาททีน่ ้อยกว่า
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีความเสีย่ งจากการลดค่าของเงินด่ง สาหรับเงินสดหรือเงินลงทุนระยะสัน้ ทีอ่ มตะ
เวียดนาม มีการเก็บในรูปเงินสกุลด่งเป็ นหลักเนื่องจากตามกฎหมายของประเทศเวียดนามแล้วนัน้ กาหนดให้อมตะ
เวียดนาม ต้องฝากเงินในบัญชีธนาคารในรูปเงินสกุลด่งยกเว้นเงินสดที่มาจากการรับมัดจาจากลูกค้าในรูปเงินสกุล
เหรียญสหรัฐ ที่สามารถฝากในรูปเงินสกุลเหรียญได้ ดังนัน้ เงินสดหรือเงินลงทุนระยะสัน้ ในรูปเงินสกุลด่งที่อมตะ
เวียดนาม มีก ารเก็บ ไว้ทงั ้ ที่เก็บไว้ระหว่ างรอการจ่า ยเงินป นั ผลและที่ใช้สาหรับ การดาเนินกิจการนัน้ จึงจะได้ร ับ
ผลกระทบหากเงินด่งมีการด้อยค่าลง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และ อมตะ เวียดนาม ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งในประเด็นดังกล่าว
จึงได้มกี ารจัดให้มกี ารบริหารเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ ของ อมตะ เวียดนาม อย่างรอบคอบ โดยบริษทั ฯ และ อมตะ
เวียดนาม มีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลีย่ นอยู่อย่างสม่าเสมอ รวมถึงปจั จัยต่างๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่ออัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลด่ง นอกจากนี้ บริษทั ฯ และ อมตะ เวียดนาม ยังมีการศึกษาและวางแผนการบริหาร
และจัดการเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ ของ อมตะ เวียดนาม ให้ไ ด้ผลตอบแทนทีด่ ี โดยไม่ดอ้ ยไปกว่าการลดลงของ
ค่าเงินสกุลด่ง และมีความเสีย่ งที่อยู่ในเกณฑ์ท่บี ริษัทฯ และ อมตะ เวียดนาม รับได้ ทัง้ นี้ ในระยะเวลาที่ผ่านมาเงิน
สกุลด่งได้มกี ารลดค่ามาค่อนข้างมากแล้ว และในช่วงเวลาประมาณ 1 ปี ทผ่ี ่านมา ค่าเงินสกุลด่งก็ได้มเี สถียรภาพมาก
ขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาในอดีต
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หน่วย: ด่งต่อเหรียญสหรัฐ

ทีม่ า: Bloomberg

อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิ นเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินด่งในปี ย้อนหลัง 3 ปี

3.1.8

ความเสี่ยงจากการที่ใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate) หมดอายุ

อมตะ เวียดนามได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภายใต้ใบรับรองการลงทุน (Investment
Certificate) สาหรับแต่ละระยะโครงการ โดยใบรับรองการลงทุนดังกล่าวมีกาหนดระยะเวลาการประกอบกิจการ ทัง้ สิน้
50 ปี โดยโครงการระยะที่ 1 2A และ 2B จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2587 โครงการระยะที่ 2D จะหมดอายุใน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2601 โครงการระยะที่ 3A จะหมดอายุในวันที่ 9 กันยายน 2604 และโครงการ Amata Commercial
Complex จะหมดอายุในวันที่ 21 สิงหาคม 2600 ทัง้ นี้ รัฐบาลของประเทศเวียดนามยังมิได้กาหนดกรอบการดาเนินการ
อย่ า งชัด เจนเกี่ย วกับ วิธีก ารขออนุ ม ัติ แ ละเงื่อ นไขการต่ อ อายุ ห ลัง จากที่ใ บรับ รองการลงทุ น ฉบับ ป จั จุ บ ัน ของ
ผูป้ ระกอบการหมดอายุ นอกจากนี้ ปจั จุบนั ยังไม่มใี บรับรองการลงทุนของผูป้ ระกอบการรายใดที่หมดอายุ จึงยังไม่มี
กรณีตัวอย่างให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ใช้อ้างอิง ดังนัน้ อมตะ เวียดนามจึงมีความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจหาก
ใบรับรองการลงทุนของอมตะ เวียดนามหมดอายุและรัฐบาลยังมิได้กาหนดวิธกี ารขออนุ มตั ิและเงื่อนไขการประกอบ
ธุรกิจอย่างชัดเจน อีกทัง้ อมตะ เวียดนามอาจมีความเสีย่ งทีจ่ ะมิได้รบั การต่ออายุใบรับรองการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมต่อไปในแต่ละระยะโครงการ
นอกจากนี้ เนื่องจากระยะเวลาของการเช่าระยะยาวของทีด่ นิ แต่ละแปลงจะขึน้ อยู่กบั อายุทเ่ี หลือของใบอนุ ญาต
การลงทุน บริษัทฯ จึงมีความเสีย่ งที่มูลค่ายุติธรรมของที่ดินที่อาจลดลงตามอายุท่เี หลือของใบอนุ ญาตที่ลดลงหาก
กระบวนการเวนคืนและพัฒนาทีด่ นิ ให้แล้วเสร็จเพื่อขายเกิดความล่าช้า ซึง่ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และกาไร
ของการขายอสังหาริมทรัพย์ของอมตะ เวียดนาม โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษทั ฯ มีพน้ื ทีท่ ไ่ี ด้รบั การอนุ ญาต
ให้ดาเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถนามาพัฒนาเพื่อขายได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างกระบวนการ
เวนคืนทีด่ นิ อยู่ในโครงการระยะที่ 2E และ 3A รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 90 เฮกตาร์ซง่ึ ประกอบไปด้วยพืน้ ทีส่ าหรับระบบ
สาธารณูปโภคและพืน้ ทีส่ เี ขียว 40.9 เฮกตาร์และพืน้ ที่เพื่อการให้เช่าระยะยาว 49.1 เฮกตาร์ ทัง้ นี้ ปจั จุบนั อมตะ
เวียดนามมีพน้ื ทีค่ งเหลือสาหรับการขายอยู่ 11.8 เฮกตาร์ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถเวนคืนทีด่ นิ ได้และ
ลงนามในสัญญาเช่าทีด่ นิ รวมถึงส่งมอบทีด่ นิ คิดเป็ นพืน้ ทื่เพิม่ เติมอีกประมาณ 64.5 เฮกตาร์ของโครงการระยะที่ 3A
ภายในปี 2558 และมีแผนทีจ่ ะทยอยเวนคืนพืน้ ทีท่ เ่ี หลืออย่างต่อเนื่อง
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อย่างไรก็ตาม อมตะ เวียดนามคาดว่าภาครัฐยังมีระยะเวลาเพียงพอทีจ่ ะกาหนดวิธกี ารขออนุมตั แิ ละเงื่อนไขการ
ประกอบธุรกิจภายหลังจากทีใ่ บรับรองการลงทุนฉบับปจั จุบนั ของอมตะ เวียดนามหมดอายุอย่างชัดเจน เนื่องจากยังมี
ระยะเวลาอีกประมาณ 30 ปี จนถึงวันหมดอายุของใบอนุ ญาตประกอบกิจการฉบับแรกของอมตะ เวียดนามหมดอายุ
นอกจากนี้ หากกฎเกณฑ์ดงั กล่าวยังคงไม่ชดั เจน อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมันของชาวต่
่
างชาติ ในการลงทุน ซึ่ง
ั
เป็ นปจจัยสาคัญในการกาหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามได้ ทัง้ นี้ อมตะ เวียดนามคาดว่าจะได้รบั อนุมตั ใิ ห้
ประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามต่อไปภายใต้เงื่อนไขและวิธกี ารขออนุมตั ดิ งั กล่าว เนื่องจาก
อมตะ เวียดนามมีคุณสมบัตทิ ค่ี รบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการและไม่เคยมีประวัตกิ ารกระทาผิดกฎเกณฑ์ของใบรับรองการ
ลงทุนฉบับปจั จุบนั อีกทัง้ อมตะ เวียดนามยังถือเป็ นนิคมอุตสาหกรรมชัน้ นาในจังหวัดดองไนทีม่ ลี ูกค้าชาวต่างชาติเป็ น
จานวนมาก ซึง่ ถือเป็ นปจั จัยสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดดองไนและประเทศเวียดนาม บริษทั จึงคาดว่าจะ
ได้รบั การอนุ มตั ิให้ประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในแต่ ละระยะโครงการจากภาครัฐต่ อไปภายหลังจากที่
ใบรับรองการลงทุนในแต่ละระยะโครงการหมดอายุ
3.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษทั ฯ และ อมตะ เวียดนาม

3.2.1

ความเสี่ยงจากกลุ่มผูถ้ ือหุ้นที่มีอานาจควบคุมบริษทั ฯ

ภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทัวไปในครั
่
ง้ นี้ กลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิมก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์คอื อมตะ
คอร์ป รวมถึงบริษทั ย่อย จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยจะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 72.9 ของทุนชาระแล้ว
ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ นอกจากนี้ อมตะ คอร์ปยังส่งตัวแทนเข้าดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนามของบริษทั ฯ ด้วย จึงทาให้อมตะ คอร์ปมีอานาจควบคุมอย่างมีนัยสาคัญในบริษทั ฯ และมีอทิ ธิพลต่อการ
กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการบริษทั ฯ โดยสามารถควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในเรื่องต่างๆ อาทิ การเลือกตัง้
กรรมการ การจ่ายและกาหนดเวลาการจ่ายเงินปนั ผล และการอนุมตั กิ ารทารายการต่างๆ ให้สอดคล้องกับผลประโยน์
ของตนที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ อาจไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกับผู้ถือหุ้น ทีม่ อี านาจควบคุม ได้ ยกเว้นในเรื่องทีก่ ฎหมายที่
เกีย่ วข้องหรือข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้ตอ้ งได้รบั คะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และเรื่องทีก่ ลุ่ม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่มสี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ ทาให้กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและมีการถ่ วงดุลอานาจในการบริหารงาน
บริษทั ฯ จึงได้กาหนดโครงสร้างการจัดการให้เหมาะสมและมีการกาหนดขอบเขตการดาเนินงานและการมอบอานาจ
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน อีกทัง้ ยังมีการแต่งตัง้ กรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 9
ท่านในคณะกรรมการบริษทั เพื่อถ่วงดุลการตัดสินใจในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการต่างๆของคณะกรรมการบริษทั ก่อน
นาเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ กรรมการอิสระจานวน 4 ท่านนัน้ ยังดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าทีก่ ากับ
ดูแลให้ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดจ้างบริษทั
ภายนอกเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทา
หน้าที่ดูแลระบบควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมตามระบบงานที่ได้กาหนดไว้และได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในที่
ปฏิบตั งิ านเป็ นอิสระเพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในอีกด้วย
3.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ

3.3.1

ความเสี่ยงจากการนาหุ้นสามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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เนื่องจากบริษทั ฯ มีความประสงค์ท่จี ะเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไปในครั
่
ง้ นี้ก่อนทีจ่ ะได้รบั ทราบผล
การพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการนาหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ซึง่ เป็ นตลาดรองสาหรับการซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงยังคงมีความไม่แน่ นอนทีบ่ ริษทั ฯ จะ
ได้รบั อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงอาจมีความเสีย่ งเกีย่ วกับสภาพคล่อง
ในการซือ้ ขายและอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขายหุน้ ตามทีค่ าดการณ์ไว้หากหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ไม่ได้รบั การ
อนุญาตให้สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คาขออนุญาตนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณารับหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในเบือ้ งต้น
แล้วพบว่าบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็
์ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544
(รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 109/2555 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เรื่องการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การจดทะเบียนของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ (Holding Company) ทีจ่ ะสามารถเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนรายย่อย โดยบริษทั ฯจะต้องมีผถู้ อื
หุน้ สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้วหลังการเสนอขาย
หุน้ ต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาทางการเงินคาดว่าบริษทั ฯ จะมีคุณสมบัตเิ กีย่ วกับการกระจายการถือหุน้ ราย
ย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ทก่ี าหนดดังกล่าวภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไปแล้
่
วเสร็จ
3.3.2
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษทั ฯ
ราคาหุ้นสามัญ ของบริษัท ฯ ภายหลัง การเสนอขายหุ้น ต่ อ ประชาชนทัว่ ไปในครัง้ นี้อ าจมีแนวโน้ มผัน ผวน
เนื่องจากปจั จัยหลายประการ อาทิ
 สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
 สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ทัศนะของนักลงทุนทีม่ ตี ่อธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
 การเปลีย่ นแปลงคาแนะนาและความคิดเห็นของนักวิเคราะห์
 ความผันผวนของผลประกอบการรายไตรมาส
 ประกาศของบริษทั อื่นๆ ทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 การเปลีย่ นแปลงปจั จัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ อาทิ การเปลีย่ นแปลงกฎหมายที่
เกี่ย วข้อ ง การเข้า รับ ต าแหน่ ง หรือ ลาออกของผู้บ ริห ารและบุ ค ลากรที่ส าคัญ ของบริษัท ฯ การ
เปลีย่ นแปลงภาวะอุตสาหกรรม เป็ นต้น
ปจั จัยข้างต้นและปจั จัยอื่นๆ อาจมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทาให้นกั ลงทุนไม่สามารถ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ปจั จัยดังกล่าวยังอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพ
คล่องของบริษทั ฯ
3.3.3
ความเสี่ยงจากผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิ นจากการเสนอขายหลักทรัพย์
ภายหลังการเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนในครัง้ นี้ จานวนหุน้ ของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ อีก 166.37 ล้านหุน้ จากเดิม
768.63 ล้านหุน้ รวมทัง้ สิน้ เป็ นจานวน 935.00 ล้านหุน้ โดยมีมูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท จานวนหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ
ส่วนที่ 2.2-3 หน้า 10

บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

บริษทั ฯ ดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 17.79 ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ทาให้อตั ราส่วนต่างๆ ทีใ่ ช้สว่ นของผูถ้ อื หุน้
หรือจานวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ฯ เป็ นฐานในการเปรียบเทียบ อาทิ กาไรสุทธิต่อหุน้ (Earning per share) และอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Return on equity) เป็ นต้น มีจานวนลดลงอย่างมีสาระสาคัญ (Dilution Effect)
เนื่องจากฐานในการคานวณดังกล่าวเพิม่ ขึน้ ภายหลังการเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนในครัง้ นี้ โดยกาไรสุทธิต่อหุ้นในไตร
มาส 3 ปี 2558 ตามงบการเงินรวม มีค่าเท่ากับ 0.15 บาท ก่อนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน และ 0.13 บาท
ภายหลังการเสนอขายหุน้ แก่ประชาชน คิดเป็ นอัตราการลดลงเท่ากับร้อยละ 17.79
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ คาดว่าจะนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนในครัง้ นี้ไปลงทุนในโครงการ
ต่างๆ ทีม่ ศี กั ยภาพในอนาคตและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคาดว่าจะได้รบั
ประโยชน์อ่นื ๆ จากการมีสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ เพิม่ ความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุน
โดยเปิ ด โอกาสให้สามารถเลือ กระดมทุ น ผ่า นการเสนอขายหุ้น เพิ่มทุ น หรือหลัก ทรัพ ย์ป ระเภทอื่น ๆได้ใ นอนาคต
เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ใี นฐานะบริษัทที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีฐานะการเงินที่มนคงและมี
ั่
ความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการ และเพิม่ ความน่ าเชื่อถือของบริษทั เพื่อดึงดูดบุคลากรมืออาชีพมาร่วมงาน เป็ นต้น ปจั จัยดังกล่าวทาให้
บริษทั ฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยังยื
่ นและมีสถานะมันคงจากโครงสร้
่
างทางการเงินทีเ่ หมาะสม ส่งผลให้
รายได้และกาไรสุทธิของบริษทั ฯ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจนอาจชดเชยกับผลกระทบจากจานวนหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนในครัง้ นี้ได้
3.3.4
ผลกระทบที่มีต่ออมตะ คอร์ปจากการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
การนาบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนจานวน 166.37 ล้านหุน้
ของบริษทั ฯ ซึง่ มีมลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาทในครัง้ นี้ (Spin-off) จะส่งผลให้อมตะ คอร์ปมีสว่ นแบ่งกาไรหรือสิทธิใน
การออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม จากการถือหุน้ ร้อยละ 88.7 เหลือร้อยละ 72.9 คิดเป็ น Dilution Effect ร้อยละ 17.79
ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัท ฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนรวมถึงการเสนอขายต่อกรรมการและ
พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย และบุคคลในวงจากัด นอกจากนี้ การ Spin-off ของบริษทั ฯ ยังส่งผลให้ อมตะ คอร์
ปซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมของอมตะ เวียดนามในสัดส่วนร้อยละ 79.8 ผ่านทางบริษทั ฯ ก่อนการเสนอขายหุน้ แก่
ประชาชนในครัง้ นี้ได้รบั ผลกระทบทางอ้อมจากการที่ อมตะ คอร์ปมีสว่ นแบ่งกาไรหรือสิทธิในการออกเสียงเหลือร้อยละ
65.6 อย่างไรก็ตามการ Spin-off ของบริษทั ฯ ไม่มผี ลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสถานะการเป็ นบริษทั จดทะเบียนของ
อมตะ คอร์ปแต่อย่างใด
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