บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

16. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
เนื่องจากบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลักคือ การพัฒนา
และประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมและกิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องในประเทศเวียดนาม ซึง่ ปจั จุบนั ดาเนินธุรกิจโดย
บริษทั ย่อยคือ อมตะ เวียดนาม และ Amata City Long Thanh JSC แต่เนื่องจาก Amata City Long Thanh
JSC เป็ นบริษัทที่เพิง่ จัดตัง้ และยังไม่ได้ประกอบธุรกิจใด และบริษัทฯ ได้จดั ตัง้ ขึน้ ในเดือนสิงหาคม 2555
ดังนัน้ คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานในทีน่ ้ีจะอธิบายและวิเคราะห์ถงึ ฐานะ
ทางการเงิน และผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมบริษัท ฯ ซึ่งจะสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการ
ดาเนินงานของอมตะ เวียดนาม ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยแห่งเดียวทีป่ ระกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั
16.1 ภาพรวมของการดาเนิ นงานในปี 2555-2557
อมตะ เวียดนาม ประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม โดยนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ
เวียดนาม คือนิคม Amata City (Bien Hoa) เมืองเบียนหัว จังหวัดดองไน ซึง่ ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีย่ ุทธศาสตร์สาหรับ
การตัง้ โรงงานอุตสาหกรรม โดยอมตะ เวียดนามเป็ นผูป้ ระกอบการนิคมในระดับสากล นอกจากนี้ในช่วงทีผ่ ่าน
มาประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะเมืองเบียนหัว จังหวัดดองไน ยังถือเป็ นสถานทีเ่ หมาะสมดึงดูดนักลงทุนจาก
ต่างประเทศเข้ามาตัง้ ฐานการผลิต จากปจั จัยดังกล่าวส่งผลให้ อมตะ เวียดนามมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงานทีผ่ ่านมาของอมตะ เวียดนามตัง้ แต่เริม่ โครงการมีการพัฒนาพืน้ ทีส่ าหรับอุตสาหกรรมเป็ นเฟสๆ
ทัง้ นี้ อมตะ เวีย ดนามจะไม่ ได้พฒ
ั นาพื้น ที่ทงั ้ หมดที่ไ ด้รบั อนุ มตั ิจ ากรัฐบาลในคราวเดีย ว แต่ จะ มีก ารวาง
แผนการพัฒนาในเฟสใหม่ตามแผนการขายในแต่ละช่วง โดยขัน้ ตอนในการพัฒนาพืน้ ทีใ่ หม่ในแต่ละเฟสจะ
ประกอบไปด้วยการขอใบอนุ ญาต การเวนคืนที่ดนิ หากมีการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ หลังจากนัน้ จึงเริ่ม
พัฒนาพืน้ ทีแ่ ละสาธารณูปโภคเพื่อขายให้กบั ลูกค้า ในอดีตทีผ่ ่านมามีอุปสรรคในบ้างครัง้ ในการเวนคืนทีด่ นิ ทา
ให้ต้องมีการตกลงกับรัฐบาลในการขอพืน้ ทีช่ ดเชยส่วนทีไ่ ม่สามารถเวนคืนได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
พัฒนาพื้นที่ใหม่ ในบางครัง้ นอกจากนี้เนื่องจากในบริเวณรอบเมืองเบีย นหัวนิค มอุตสาหกรรมมีคุณภาพ
มาตรฐานทีใ่ กล้เคียงกับ อมตะ เวียดนาม ได้จาหน่ ายพืน้ ที่หมดแล้ว ทาให้พ้นื ทีข่ อง อมตะ เวียดนามเป็ นที่
ต้อ งการและมีร าคาขายสูง ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อมตะ เวีย ดนามจึง มีก ารบริห ารพื้น ที่ท่ีมีจ านวนจ ากัด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมไปถึงเพื่อให้จาหน่ ายพื้นที่ได้ในราคาทีส่ ูงสุดตามแนวโน้มราคาขายที่
เพิม่ สูงขึน้ ในส่วนของพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ถูกพัฒนาหลังจากทีเ่ ริม่ มีการขายพืน้ ทีเ่ พื่ออุตสาหกรรมแล้ว โดยเริม่ มี
การขายพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ในปี 2553 ลักษณะการขายพืน้ เชิงพาณิชย์จะคล้ายกับพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมคือขายทีด่ นิ
เพื่อให้ผปู้ ระกอบการแต่ละด้านเข้ามาพัฒนาพืน้ ทีเ่ อง โดยอมตะ เวียดนามจะเป็ นผูก้ าหนดว่าแต่ละพืน้ ทีจ่ ะให้
ประโยชน์ในรูปแบบใด มีเพียงอาคารสานักงานเท่านัน้ ทีอ่ มตะ เวียดนามเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเองเพื่อให้ลกู ค้าเช่า
ทัง้ นี้ รายได้หลักของอมตะ เวียดนาม ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ พื้นที่เพื่อ
อุตสาหกรรม และพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ และรายได้ค่าเช่าและบริการ ซึง่ ได้แก่ การให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป การให้
เช่าอาคารสานักงาน และรายได้ค่าบริการ ซึง่ ได้แก่ ค่าบริหารจัดการ และค่าสาธารณูปโภค รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็ นการขายขาดพืน้ ทีใ่ ห้กบั ลูกค้าเพื่อนาไปก่อสร้างโรงงานหรือโครงการ จะแปรผันตามความ
ต้องการของลูกค้าซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในการที่จะเข้ามาลงทุนตัง้ ฐานการผลิตใน
ประเทศเวียดนาม ซึง่ จะมีปจั จัยในหลายๆ ด้าน เช่น สภาพเศรษฐกิจของเวียดนาม สภาพเศรษฐกิจของโลก
การส่ ง เสริม การลงทุ น ค่ า แรงงาน สาธารณู ป โภคพื้น ฐาน ที่จ ะมีผ ลในการตั ด สิน ใจของผู้ป ระกอบการ
นอกจากนี้ยงั ขึน้ กับแผนการพัฒนาพื้นที่ของอมตะ เวียดนาม อีกด้วย เช่นเดียวกันกับรายได้ค่าเช่าโรงงาน
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สาเร็จรูป และอาคารสานักงานที่จะแปรผันตามความต้องการแต่จะมีความแตกต่างจากรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นรายได้ทร่ี บั รูค้ รัง้ เดียวตอนขาย แต่รายได้ค่าเช่าจะเรียกเก็บ เป็ นรายเดือนตามระยะเวลา
การเช่า ในขณะทีร่ ายได้ค่าบริการนัน้ มีจะแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจากจานวนผูป้ ระกอบการทีเ่ พิม่ มากขึน้
โดยส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบจะลงทุนในระยะยาว รวมไปถึงแนวโน้มค่าบริการทีป่ รับสูงขึน้
สาหรับงวดปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 685.17 ล้านบาท 723.08 ล้านบาท และ
682.82 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ของลูกค้าในพืน้ ทีเ่ พื่อการอุตสาหกรรมและพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ ในขณะทีร่ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มกี าร
ชะลอตัวตัง้ แต่ปี 2555 เป็ นต้นมา เนื่องจากปริมาณขายของพืน้ ทีเ่ พื่ออุตสาหรรมทีล่ ดลงมาก อันเป็ นผลมาจาก
ความล่าช้าในการขอใบอนุ ญาตและพัฒนาพืน้ ที่ รวมไปถึงกลยุทธ์ในการขายพืน้ ทีท่ ม่ี จี านวนจากัดเพื่อให้ได้
ราคาขายทีส่ งู สุดตามแนวโน้มทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ สาหรบงวดปี บญ
ั ชี 2555 ปี 2556 และ
ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 59.4 ร้อยละ 54.6 และร้อยละ 41.4 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และรายได้
ค่าเช่าและค่าบริการ ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิ เท่ากับ 284.95 ล้านบาท 257.20 ล้านบาท และ 186.56 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 41.3 ร้อยละ 35.6 และร้อยละ 27.3 ตามลาดับ อัตรากาไรขัน้ ต้นของ
บริษทั ฯ มีแนวโน้มที่ลดลงในปี 2556 และ ปี 2557 เนื่องจากบริษทั ฯ มีการขายพืน้ ทีท่ ซ่ี ้อื คืนจากลูกค้า ซึง่ ซื้อ
พืน้ ทีไ่ ปแต่ไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างโรงงาน จึงทาให้ต้นทุนของบริษทั ฯ สูงกว่าพืน้ ทีอ่ ่นื ทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนาใหม่
เพื่อขาย
ด้วยอัตรากาไรทีส่ งู และลักษณะการประกอบธุรกิจทีจ่ าหน่ ายพืน้ ทีเ่ ป็ นเงินสด ประกอบกับการเงินลงทุนทีต่ ่ า
ทาให้บริษทั ฯ มีฐานะทางการเงินทีด่ ี สัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุนต่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556
และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 896.05 ล้านบาท 491.31 ล้าน
บาท และ 372.79 ล้านบาท และเงินทุนชัวคราวจ
่
านวน 248.36 ล้านบาท 823.00 ล้านบาท และ 975.90 ล้าน
บาท ตามลาดับ มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 2,260.12 ล้านบาท 2,618.99 ล้านบาท และ 2,713.33 ล้านบาท มี
หนี้สนิ รวมเท่ากับ 473.30 ล้านบาท 533.50 ล้านบาท และ 516.92 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ
1,786.82 ล้านบาท 2,085.50 ล้านบาท และ 2,196.41 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีสดั ส่วนหนี้สนิ ต่อทุน เท่ากับ
0.26 เท่า 0.26 เท่า และ 0.24 เท่า ตามลาดับ
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16.1.1 การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
รายได้ ต้นทุนและกาไรขัน้ ต้น
อมตะ เวียดนามมีรายได้หลักจาก 3 ประเภทธุรกิจ ได้แก่
1) การขายอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ พืน้ ทีเ่ พื่อการอุตสาหกรรม และพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์
2) การให้เช่าโรงงานสาเร็จรูปและอาคารสานักงาน
3) การให้บริการสาธารณูปโภค และบริการอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรม
31 ธ.ค. 2555
พันบาท

31 ธ.ค. 2556

ร้อยละ

พันบาท

31 ธ.ค. 2557

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้เช่า
รายได้จากการให้บริการ
ดอกเบีย้ รับ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้อ่นื

305,283
122,992
138,614
116,077
8
2,193

44.6
18.0
20.2
16.9
0.0
0.3

329,694
158,962
149,996
82,092
1326
1,006

45.6
22.0
20.7
11.4
0.2
0.1

229,030
181,923
186,045
80,979
490
4,358

33.5
26.6
27.2
11.9
0.1
0.6

รายได้รวม

685,167

100.0

723,076

100.0

682,825

100.0

สาหรับงวดปี 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีรายได้รวม 685.17 ล้านบาท 723.08 ล้าน และ 682.83 ล้าน
บาท ตามลาดับ สัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการให้บริการ
และ รายได้จากการเช่า ตามลาดับ ทัง้ นี้ในช่วงดังกล่าวรายได้รวมลดลงโดยเป็ นผลจากรายได้ จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ทล่ี ด ในส่วนของรายได้จากการเช่า และรายได้จากการบริการ ทีเ่ ป็ นรายได้ทม่ี ลี กั ษณะประจา
มีการเติบโตสูงขึน้ ทุกปี
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

พืน้ ที่เพื่ออุตสาหกรรม
ปริมาณพืน้ ทีข่ าย (เฮกตาร์)
ราคาขายเฉลีย่ (ล้านบาทต่อเฮกตาร์)
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

1.52
30.51
46.22

12.17
27.09
329.69

6.74
33.99
229.03

ต้นทุนการพัฒนาพืน้ ที่ (ล้านบาท)
ต้นทุนการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ (ล้านบาทต่อเฮกเตอร์)
กาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรขัน้ ต้น
พืน้ ที่เชิ งพาณิ ชย์

10.25
6.77

107.36
8.82
222.34
67.4%

110.17
16.35
118.86
51.9%
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สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

ปริมาณพืน้ ทีข่ าย (เฮกตาร์)
ราคาขายเฉลีย่ (ล้านบาทต่อเฮกตาร์)

0.83
312.13

-

-

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)
ต้นทุนการพัฒนาพืน้ ที่ (ล้านบาท)
ต้นทุนการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ (ล้านบาทต่อเฮกเตอร์)
กาไรขัน้ ต้น

259.06
70.16
84.53
188.90

-

-

อัตรากาไรขัน้ ต้น
รวมพืน้ ที่ทงั ้ หมด
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)
ต้นทุนการพัฒนาพืน้ ที่
กาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรขัน้ ต้น
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

72.9%

-

-

305.3

329.7

229.0

80.4
224.9
73.7%
305.3

107.4
222.3
67.4%
329.7

110.2
118.9
51.9%
229.0

สาหรับงวดปี 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 305.28 ล้านบาท 329.69
ล้านบาท และ 229.03 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสาหรับงวดปี 2555 แบ่งเป็ นรายได้จากการขายพืน้ ทีเ่ พื่อ
อุตสาหกรรม และพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ จานวน 46.22 ล้านบาท และ 259.06 ล้านบาท ตามลาดับ ส่วนงวดปี
2556 และ 2557 เป็ นรายได้จากการขายพืน้ ทีเ่ พื่ออุตสาหกรรมทัง้ จานวน ทัง้ นี้ ทีผ่ ่านมา รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์มาจากพืน้ ทีเ่ พื่ออุตสาหกรรมเป็ นสาคัญ ยกเว้นในงวดปี 2555 ทีม่ รี ายได้จากการขายพืน้ ทีเ่ ชิง
พาณิชย์มากกว่า เนื่องจากพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์อยู่ในระหว่างการเริม่ ต้นการขาย โดยบริษทั ฯ ไม่ได้มนี โยบายทีจ่ ะ
เร่งทาการขายพื้นที่เชิงพาณิชย์ จากการศึกษาของบริษัทฯ พบว่าพื้นที่ในบริเวณรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมมี
แนวโน้ มในการเจริญเติบโตสูง บริษัทฯ จึงมีการวางแผนการตลาดเพื่อให้การขายพื้นที่เชิงพาณิชย์ได้รบั
ประโยชน์สงู สุดจากการเติบโตของพืน้ ทีโ่ ดยรอบ อีกทัง้ ยังอยู่ระหว่างพัฒนาพืน้ ทีส่ ่วนกลางเป็ นสวนสาธารณะ
เพื่อเป็ นจุดศูนย์กลางและจุดดึงดูดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2558
สาหรับงวดปี 2555 รายได้จากการขายพืน้ ทีเ่ พื่ออุตสาหกรรมลดลงจากงวดปี 2554 จานวนมากเนื่องปริมาณ
พืน้ ทีข่ ายลดลงจาก 17.31 เฮกตาร์ เหลือเพียง 1.52 เฮกเตอร์ ในขณะทีร่ าคาขายเฉลีย่ ปรับเพิม่ ขึน้ จาก 26.08
ล้านบาทต่อเฮกตาร์เป็ น 30.51 ล้านบาทต่อเฮกตาร์ ทัง้ นี้สาเหตุหลักของการลดลงของปริมาณพืน้ ทีข่ ายนัน้ มา
จากมีความล่าช้าในการขอใบอนุ ญาตและพัฒนาพื้นที่ รวมไปถึงกลยุทธ์ ในการขายที่มกี ารบริหารพื้นที่ท่มี ี
จานวนจากัดเพื่อให้จาหน่ายพืน้ ทีไ่ ด้ในราคาทีส่ งู สุดตามแนวโน้มราคาขายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ราคาขายเฉลีย่ เพิม่ ขึน้
เนื่องจาก การขายพืน้ ทีท่ ม่ี ขี นาดเล็กต่อแปลงทาให้สามารถกาหนดราคาขายได้สงู
สาหรับงวดปี 2556 รายได้จากการขายพืน้ ทีเ่ พื่ออุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ จากงวดปี 2555 จานวนมากเนื่องปริมาณ
พืน้ ทีข่ ายเพิม่ ขึน้ จาก 1.52 เฮกตาร์ เป็ น 12.17 เฮกเตอร์ แม้ว่าราคาขายเฉลีย่ จะลดลงจาก 30.51 ล้านบาทต่อ
เฮกตาร์เป็ น 27.09 ล้านบาทต่อเฮกตาร์ ทัง้ นี้สาเหตุหลักของการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณพืน้ ที่ขายนัน้ เป็ นเหตุมา
จากในปี 2555 ปริมาณพืน้ ทีข่ ายน้อยกว่าในทุกๆ ปี ราคาขายเฉลีย่ ลดลงเนื่องจากในปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมมีการชะลอตัวและเป็ นการขายพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นแปลงขนาดใหญ่จงึ ทาให้ราคาขายเฉลีย่ ลดลง
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สาหรับงวดปี 2557 รายได้จากการขายพืน้ ทีเ่ พื่ออุตสาหกรรมลดลงจากงวดปี 2556 จานวน 100.66 ล้านบาท
เนื่องปริมาณพืน้ ทีข่ ายลดลงจาก 12.17 เฮกตาร์ เป็ น 6.74 เฮกเตอร์ แม้ว่าราคาขายเฉลีย่ จะเพิม่ ขึน้ จาก 27.09
ล้านบาทต่อเฮกตาร์เป็ น 33.99 ล้านบาทต่อเฮกตาร์ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถเจรจาได้ราคาขายทีส่ งู ขึน้ กับ
ลูกค้า ทัง้ นี้ การลดลงของปริมาณพืน้ ทีข่ ายนัน้ เป็ นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทีม่ กี ารชะลอตัว ลงส่งผล
ต่อภาวะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม อีกทัง้ ปริมาณพืน้ ทีส่ าหรับขายของบริษทั ฯ มีน้อยลง บริษทั ฯจึงไม่ได้มี
การทาตลาดในเชิงรุก นอกจากนี้ยงั มีปจั จัยอีกหลายอย่างทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนและขยายธุรกิจ
ของลูกค้า เช่น แผนการสร้างโรงงาน แผนการผลิตของลูกค้า และแผนการพัฒนาพืน้ ที่ ทาให้ยอดจาหน่ ายใน
แต่ละช่วงเวลาอาจมีความไม่สม่าเสมอในบางช่วงเวลา
ในส่วนของการจาหน่ ายพืน้ ที่เชิงพาณิชย์ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มนี โยบายในการเร่งขายพืน้ ที่เชิงพาณิชย์
ในช่วงระหว่างปี 2554 – 2557 จึงมีรายได้จากการจาหน่ายพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์เฉพาะในปี 2555 เท่านัน้ โดยขาย
พืน้ ทีจ่ านวน 0.83 เฮกเตอร์ ในราคาเฉลีย่ 312.13 ล้านบาทต่อเฮกเตอร์
สาหรับรอบปี 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 224.87 ล้าน
บาท 222.34 ล้านบาท และ 118.86 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น ร้อยละ 73.7 ร้อยละ 67.4 และร้อยละ
51.9 ตามลาดับ
สาหรับการจาหน่ ายพืน้ ทีเ่ พื่ออุตสาหกรรม ในรอบปี 2555 2556 และ 2557 มีกาไรขัน้ ต้น 35.97 ล้านบาท
222.34 ล้านบาท และ 118.86 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น ร้อยละ 77.8 ร้อยละ 67.4 และ
ร้อยละ 51.9 ตามลาดับ ทัง้ นี้ ต้นทุนการพัฒนาจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดนิ ค่าพัฒนา
สาธารณู ปโภค โดยต้นทุนจะคิดเฉลีย่ เป็ นเฟสจึงทาให้ต้นทุนในการพัฒนาพื้นที่มคี วามแตกต่างกันในแต่ละ
พืน้ ที่ ในขณะทีร่ าคาขายจะปรับตามภาวะตลาดและการแข่งขัน ทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ มีการปรับ
ลดลงในปี 2555 นอกจากนี้ในรอบปี 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีการขายพืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั ฯ ซือ้ คืนจากลูกค้าทีซ่ อ้ื
พืน้ ทีไ่ ปแต่ไม่ได้ดาเนินการสร้างโรงงาน จานวน 6.13 เฮกเตอร์ และ 2.78 เฮกเตอร์ จากการขายทัง้ หมด
12.17 เฮกตาร์ และ 6.74 ตามลาดับ ในปี ดงั กล่าว จึงทาให้ตน้ ทุนของบริษทั ฯ สูงกว่าพืน้ ทีอ่ ่นื ทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนา
ใหม่เพื่อขาย ส่งผลให้อตั รากาไรขัน้ ต้นลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ ถึงแม้ว่าสัดส่วนพืน้ ที่ขายทีไ่ ด้มาจากการ
ซือ้ คืนในปี 2557 จะลดลงจากปี 2556 แต่อตั รากาไรขัน้ ต้นยังลดลงเนื่องจากต้นทุนราคาในการซือ้ คืนพืน้ ที่
และต้นทุนการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ขึน้ ทัง้ นี้ราคาในการซือ้ คืนพืน้ ทีเ่ ป็ นราคาทีเ่ กิดการเจรจาต่อรองกับเจ้าของพืน้ ที่
ซึง่ อาจมีความจาเป็ น ต้นทุนซื้อที่ดนิ เดิม และข้อจากัดอื่นๆ ทีไ่ ม่เหมือนกัน รวมไปถึงทาเลทีต่ งั ้ ขนาด และ
ลักษณะของแปลงทีด่ นิ ทีแ่ ตกต่างกัน ทาให้ราคาในแต่ละกรณีแตกต่างกันไป
สาหรับการจาหน่ายพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ ในรอบปี 2555 มีกาไรขัน้ ต้น 188.90 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรา
กาไรขัน้ ต้นร้อยละ 72.9 ตามลาดับ
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การให้เช่าโรงงานสาเร็จรูปและอาคารสานักงาน
สาหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
โรงงานสาเร็จรูป
รายได้คา่ เช่า (ล้านบาท)
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าเฉลีย่ (ตารางเมตร)
ราคาค่าเช่าเฉลี่ย (บาทต่อตารางเมตร)
ต้นทุนค่าเช่า (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อาคารสานักงาน

110.64
69,327
132.99
43.82
66.82
60.4%

138.82
85,343
135.55
54.37
84.45
60.8%

156.65
87,003
150.05
69.22
87.43
55.8%

รายได้คา่ เช่า (ล้านบาท)
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าเฉลีย่ (ตารางเมตร)
ราคาค่าเช่าเฉลี่ย (บาทต่อตารางเมตร)
ต้นทุนค่าเช่า (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อื่นๆ

7.94
2,534
261.25
2.61
5.34
67.2%

11.71
2,589
376.85
2.67
9.04
77.2%

13.54
2,517
448.06
2.70
10.83
80.0%

รายได้คา่ เช่า (ล้านบาท)
ต้นทุนค่าเช่า (ล้านบาท)
รวม

4.41
3.76

8.44
8.40

11.73
10.41

รายได้คา่ เช่า (ล้านบาท)
ต้นทุนค่าเช่า (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
อัตรากาไรขัน้ ต้น

122.99
50.18
72.81
59.2%

158.96
65.44
93.52
58.8%

181.92
82.33
99.59
54.7%

บริษทั ฯ มีรายได้จากค่าเช่าสาหรับรอบปี 2555 2556 และ 2557 จานวน 122.99 ล้านบาท 158.96 ล้านบาท
และ 181.92 ล้านบาท ประกอบไปด้วยรายได้ค่าเช่าโรงงานสาเร็จรูปจานวน 110.64 ล้านบาท 138.82 ล้าน
บาท และ 156.65 ล้านบาท รายได้เค่าเช่าอาคารสานักงานในรอบปี 2555 2556 และ 2557 จานวน 7.94 ล้าน
บาท 11.71 ล้านบาท และ 13.54 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่าอื่น 4.41 ล้านบาท 8.44 ล้านบาท และ 11.73
ล้านบาท ตามลาดับ รายได้ค่าเช่าส่วนใหญ่เป็ นรายได้ค่าเช่าจากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป เนื่องจากอาคาร
สานักงานมีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าน้อยกว่า
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าโรงงานสาเร็จรูปเฉลีย่ ณ สิน้ ปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 69,327 ตารางเมตร 85,343 ตาราง
เมตร และ 87,002 ตารางเมตร ตามลาดับ และมีค่าเช่าเฉลีย่ เท่ากับ 132.99 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
135.55 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และ 150.05 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
จากการปรับขึน้ ค่าเช่าตามสัญญาและการปรับขึน้ ราคาสาหรับลูกค้ารายใหม่ตามอัตราเงินเฟ้อรวมทัง้ ภาวะของ
เศรษฐกิจโดยรวม บริษทั ฯ มีนโยบายในการก่อสร้างโรงงานสาเร็จรูปเพิม่ เติมหากโรงงานสาเร็จรูปทีม่ อี ยู่เริม่ มี
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ผูเ้ ช่าใกล้เต็มพืน้ ที่ เพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้าทีอ่ าจเลือกทีจ่ ะเช่าโรงงานสาเร็จแทนการก่อสร้างโรงงานของ
ตนเอง ซึง่ จะส่งผลให้พน้ื ทีใ่ ห้เช่าโรงงานสาเร็จรูปเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
รายได้ค่าเช่าโรงงานสาเร็จรูปในปี 2556 รายได้ค่าเช่าเพิม่ ขึน้ จากงวดปี 2555 จานวน 28.18 ล้านบาท
เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของทัง้ ราคาค่าเช่าเฉลีย่ และพืน้ ทีใ่ ห้เช่า สาหรับงวดปี 2557 รายได้ค่าเช่าเพิม่ ขึน้ จากงวด
ปี 2556 จานวน 17.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.8 เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่า จาก 85,343 ตาราง
เมตร เป็ น 87,003 ตารางเมตร รวมไปถึงค่าเช่าเฉลีย่ จาก 135.55 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็ น 150.05
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
บริษัทฯ เริม่ มีรายได้จากการให้เช่าอาคารสานักงานในปี 2554 โดยมีพน้ื ที่ให้เช่าเฉลีย่ ณ สิน้ ปี 2555 2556
และ 2557 เท่ากับ 2,534 ตารางเมตร 2,589 ตารางเมตร และ 2,517 ตารางเมตร ตามลาดับ และมีค่าเช่าเฉลีย่
เท่ากับ 261.25 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 376.85 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และ 448.06 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน ตามลาดับ
โดยรายได้ค่าเช่าอาคารสานักงานงวดปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากงวดปี 2555 จานวน 3.76 ล้านบาท หรือร้อยละ
47.4 และสาหรับงวดปี 2557 รายรายได้ค่าเช่าเพิม่ ขึน้ จากงวดปี 2556 จานวน 1.83 ล้านบาท หรือร้อยละ
15.6 โดยเป็ นผลมาจากการสามารถเพิม่ ราคาค่าเช่าเฉลีย่ ได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าในปี 2557 พืน้ ทีเ่ ช่าเฉลีย่ จะ
ลดลงก็ตาม
ต้นทุนค่าเช่าส่วนใหญ่ได้แก่ค่าเสือ่ มราคาซึง่ เป็ นค่าใช้จ่ายคงที่และค่าเช่าทีด่ นิ ทีต่ ้องจ่ายภาครัฐทีจ่ ะมีการปรับ
ขึน้ ตามสัญญาเช่าที่ดนิ ตามมูลค่าที่ดนิ ที่ปรับสูงขึน้ ดังนัน้ กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นจึงขึน้ กับปริมาณ
พืน้ ทีเ่ ช่าซึง่ หากสามารถปล่อยเช่าเต็มพืน้ ทีก่ จ็ ะทาให้มกี าไรขึน้ ต้นสูง ขึน้ สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2555 2556 และ
2557 บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าจานวน 72.81 ล้านบาท 93.52 ล้านบาท และ 99.59 ล้านบาท คิด
เป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น ร้อยละ 59.2 ร้อยละ 58.8 และร้อยละ 54.7 ตามลาดับ ทัง้ นี้อตั รากาไรขัน้ ต้นอยู่ในระดับ
ประมาณร้อยละ 55 - 59 โดยกาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ จากปริมาณพืน้ ทีใ่ ห้เช่าและอัตราค่าเช่าทีส่ งู ขึน้ แต่ อตั รากาไร
ขัน้ ต้นทีล่ ดลงเนื่องจากต้นทุนสูงขึน้ จากการปรับราคาค่าเช่าทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายให้กบั ภาครัฐ และมีการสร้าง
โรงงานสาเร็จรูปเพิม่ เติมแต่ยงั ไม่ได้ปล่อยเช่าเต็มพืน้ ที่
รายได้ค่าบริการรวม
สาหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่
รายได้ค่าบริการรวม
รายได้คา่ บริการ
รายได้คา่ บริการน้ าประปา
รายได้จากการบาบัดน้ าเสีย
รายได้รา้ นอาหาร
ต้นทุนค่าบริการ
ต้นทุนค่าบริการ
ต้นทุนการบริการน้ าประปา
ต้นทุนการบาบัดน้ าเสีย
ต้นทุนร้านอาหาร
กาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรขัน้ ต้น

31 ธ.ค. 55
138.61
65.30
45.41
26.44
1.46
99.64
36.06
42.08
19.32
2.18
38.97
28.1%
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31 ธ.ค. 56
150.00
69.16
50.96
29.74
0.13
117.08
36.76
53.02
26.93
0.37
32.92
21.9%

31 ธ.ค. 57
186.04
77.22
74.32
34.50
157.08
42.08
78.74
36.26
28.97
15.6%
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รายได้ค่าบริการ ประกอบไปด้วย รายได้ค่าบริการ รายได้จากการให้บริการน้าประปา รายได้จากการบาบัดน้ า
เสีย และรายได้รา้ นอาหาร โดยสาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2555 2556 และ 2557 รายได้ค่าบริการเท่ากับ 138.61 ล้าน
บาท 150.00 ล้านบาท และ 186.04 ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี้รายได้ค่าบริการรวมมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีอตั ราเติบโตในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ ร้อยละ 20.8 ร้อยละ 8.2 และ ร้อยละ 24.0
ตามลาดับ โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการที่ผ่ านมา เกิดจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ ค่าบริการ รายได้
ค่าบริการน้ าประปา และรายได้จากการบาบัดน้ าเสีย ซึ่งสอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของจานวนลูกค้าในนิคม
อุตสาหกรรม มีเพียงรายได้รา้ นอาหารทีม่ คี วามผันผวนแต่ไม่กระทบกับรายได้ค่าบริการรวมเนื่องจากรายได้
ร้านอาหารมีสดั ส่วนที่ต่ า ปจั จุบนั อมตะ เวียดนาม ได้หยุดให้บริการในส่วนของร้านอาคารแล้วเมื่อสิน้ เดือน
กุมภาพันธ์ 2556
สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2555 2556 และ 2557 ต้นทุนค่าบริการคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 71.9 ร้อยละ 78.1 และ ร้อย
ละ 84.4 ของรายได้ค่าบริการรวม ตามลาดับ โดยสัดส่วนต้นทุนค่าบริการทีส่ งู ขึน้ ในรอบปี 2556 และ 2557
เป็ น ผลมากจากต้น ทุ น การบริก ารน้ า ประปาและต้น ทุน การบ าบัดน้ า เสีย ที่ป รับสูง ขึ้น เมื่อ เทีย บกับ รายได้
โดยเฉพาะต้นทุนการบาบัดน้าเสีย ซึง่ ประกอบไปด้วยค่าเสือ่ มราคาทีส่ งู ขึน้ เนื่องมีการลงทุนในโรงบาบัดน้ าเสีย
เพิม่ เติม ในขณะที่ยงั มีปริมาณการบาบัดน้ าเสียไม่เต็มกาลังการบาบัด แต่ค่าเสื่อมราคาเป็ นค่าใช้จ่ายคงที่
ส่งผลทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้นของรายได้ค่าบริการรวมอยู่ในอัตราทีต่ ่ าเมื่อเทียบกับรอบอื่น ๆ โดยสาหรับรอบปี
บัญชี 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการจานวน 38.97 ล้านบาท 32.92 ล้านบาท
และ 28.97 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น ร้อยละ 28.1 ร้อยละ 21.9 และร้อยละ 15.6 ตามลาดับ
กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น
สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 336.65 ล้านบาท 348.78 ล้านบาท
และ 247.42 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น ร้อยละ 59.4 ร้อยละ 42.7 และร้อยละ 41.4 ของรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้ค่าเช่าและบริการ ตามลาดับ ทัง้ นี้อตั รากาไรขัน้ ต้นที่ลดลงในปี 2555 2556
และ 2557 เนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทล่ี ดลงในปี 2557 จาก ปี 2556 ต้นทุนการพัฒนาทีด่ นิ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการซือ้ คืนทีด่ นิ เพื่อขายต่อและค่าใช้จ่ายในการเวนคืนทีด่ นิ ทีส่ งู ขึน้ และต้นทุนค่าบริการทีเ่ พิม่ ขึน้
ค่าใช้จ่ายในการขาย
สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 6.80 ล้านบาท 4.86 ล้านบาท และ
4.79 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนทีน่ ้อยประมาณร้อยละ 1.0 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายในการขาย
หลักประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นยอดขายและประชาสัมพันธ์โครงการ
ของบริษทั ฯ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานขาย รวมถึงค่าคอมมิชชันที
่ จ่ ่ายให้กบั ตัวแทนขายโครงการของ
บริษทั ฯ ทัง้ การขายพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมและโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีรายการหลัก ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่นื ของพนักงาน ค่าเช่า ค่า
สาธารณูปโภค สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 72.48 ล้านบาท
129.40 ล้านบาท และ 83.33 ล้านบาท ทัง้ นี้ส่วนใหญ่ ค่าใช้ในการบริหารเป็ นค่าใช้จ่ายคงที่จึงไม่ได้
เปลีย่ นแปลงตามการเพิม่ ขัน้ หรือลดลงของรายได้ของบริษทั ฯ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2556 เพิม่ ขึน้
จากรอบปี ก่อน 56.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.5 เนื่องจากมีการบันทึกค่าใช้จ่ายจากการจาหน่ ายหุน้ ของ
บริษัท ฯ ให้ก ับ กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งาน ซึ่ง ถือ เป็ น การจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ น เกณฑ์ ( Share-based
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payment) จานวน 22.0 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิม่ จากการทีบ่ ริษทั ฯ ถูกจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ในเดือน
สิงหาคมปี 2555 ทาให้มคี ่าใช้จ่ายในการบริหารเฉพาะส่วนของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ มา 23.12 ล้านบาทในปี 2556
สาหรับปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 34.4 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานจานวน 17.7 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯ ได้ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การบริหารงาน รวมถึงการลดลงของผลประโยชน์พนักงาน เช่นโบนัส และสวัสดิการต่างๆ อันเนื่องจากผล
ประกอบการทีล่ ดลงของบริษทั ฯ ในปี 2557 และการไม่มคี ่าใช้จ่ายในส่วนของการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ซง่ึ
เกิดเพียงครัง้ เดียวในปี 2556 จานวน 22.0 ล้านบาท
กาไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและภาษี เงิ นได้นิติบุคคล
สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีกาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
จานวน 375.07 ล้านบาท 297.75 ล้านบาท และ 244.70 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ร้อยละ 54.7 ร้อยละ 41.2 และร้อยละ 35.8 ของรายได้รวม ตามลาดับ ลดลงตาม
แนวโน้มการลดลงของอัตรากาไรขัน้ ต้น และค่าจ่ายในการบริหารทีเ่ พิม่ ขึน้
กาไรสุทธิ
สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 282.83 ล้านบาท 257.20 ล้านบาท และ
186.56 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ ร้อยละ 41.3 ร้อยละ 35.6 และ ร้อยละ 27.3 ของรายได้รวม
ตามลาดับ โดยสาหรับรอบปี 2556 กาไรสุทธิลดลงจากรอบปี 2555 จานวน 25.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1
โดยสาเหตุหลักมาจากอัตรากาไรขัน้ ต้นทีล่ ดลงประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ส่วน
สาหรับรอบปี 2557 กาไรสุทธิลดลงจากปี 2556 จานวน 70.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.5 โดยสาเหตุหลักมา
จากรายได้และอัตรากาไรขัน้ ต้นทีล่ ดลง
16.1.2 การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์รวม
ณ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 2,260.12 ล้าน
บาท 2,618.99 ล้านบาท และ 2,713.33 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษทั ฯ ประกอบไปด้วย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัวคราว
่
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ ต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเป็ นร้อยละ 13.7 ร้อยละ 36.0 ร้อยละ 18.5 และ ร้อยละ
14.8 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิม่ ขึน้ จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
จานวน 358.88 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.9 ทัง้ นี้การเพิม่ ขึน้ ในช่วงดังกล่าวเกิดจากการเพิม่ ขึน้ สินทรัพย์
หมุนเวียนได้แก่ เงินลงทุนชัวคราวเป็
่
นหลัก
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิม่ ขึน้ จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จานวน 94.34 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.6 ทัง้ นี้การเพิม่ ขึน้ ในช่วงดังกล่าวเกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของ
สินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่ เงินลงทุนชัวคราว
่
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
และอาคารและอุปกรณ์ เป็ นสาคัญ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 896.05 ล้านบาท 491.31 ล้านบาทและ 372.79 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 39.7 ร้อยละ 18.76 และร้อย
ละ 13.7 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ ทัง้ นี้จานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่
ปี 2555 แม้ว่าธุรกิจของบริษทั ฯ มีการรับเงินสดจากการขายอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ จานวนตามสัญญา แต่การรับรู้
รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีเวียดนามต้องทยอยรับรู้รายได้ตามอายุสญ
ั ญาการเช่าทาให้ท่ผี ่านมาอมตะ
เวียดนามมีการรับเงินสดทัง้ จานวนจากการขายได้ยงั ไม่สามารถรับรูร้ ายได้และกาไรจากการขายได้ทงั ้ จานวน
ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายเงินปนั ผลได้ นอกจากนี้ธุรกิจของอมตะ เวียดนามไม่ได้มเี งินลงทุนครัง้ แรกทีส่ งู มากนัก
ส่งผลให้กระแสเงินสดเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง แต่กรณีทเ่ี งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีการลดลงนัน้ เป็ น
ผลมาจากการบริหารเงินสดทีม่ กี ารนาเงินสดบางส่วนไปลงทุนชัวคราวเพื
่
่อผลตอบแทนทีด่ กี ว่า
เงิ นลงทุนชัวคราว
่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนชัวคราว
่
248.36
ล้านบาท 823.00 ล้านบาท และ 975.90 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 11.0 ร้อยละ 31.4 และร้อยละ 36.0 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลาดับ เงินลงทุนชัวคราวของบริ
่
ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ
31 ธันวาคม 2557 เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องโดยเพิม่ ขึน้ จากเงินลงทุนชัวคราวในงวดก่
่
อนจานวน 151.80 ล้านบาท
574.64 ล้านบาท และ 152.90 ล้านบาท หรือ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 157.2 ร้อยละ 231.4 และ ร้อยละ 18.6 ตามลาดับ
ทัง้ นี้เนื่องจากบริษทั ฯ มีกระแสเงินสดเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี จงึ มีการเพิม่ การลงทุนชัวคราวเพื
่
่อเพิม่ ผลตอบแทนจาก
กระแสเงินสดที่มจี านวนมาก เงินลงทุนชัวคราวดั
่
งกล่าวเป็ นเงินฝากธนาคารในประเทศเวียดนามทีม่ กี าหนด
จ่ายคืนในระยะเวลาตัง้ แต่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี โดยในปี 2557 ได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 5.1 – 8.0 ต่อปี
สาหรับเงินฝากในสกุลเงินเวียดนามด่ง (2556: ร้อยละ 6.8 – 7.5 ต่อปี ) และอัตราร้อยละ 1.8 – 2.3 ต่อปี
สาหรับเงินฝากในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (2556: ร้อยละ 1.8 – 3.0 ต่อปี )
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เนื่องจากการขายอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ เป็ นรายได้หลัก รายการหนึ่ง ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ จะได้รบั ชาระเต็ม
จานวนจากลูกค้า ณ วันทีม่ กี ารโอนกรรมสิทธิในพื
์ น้ ที่ จึงไม่มลี ูกหนี้การค้าจากการขายดังกล่าว ยกเว้นในบาง
กรณีทบ่ี ริษทั ฯ จะให้ระยะเวลาในการชาระกับลูกค้าหลังมีการโอนกรรมสิทธ์แล้ว ดังนัน้ ลูกหนี้การค้าของบริษทั
ฯ จะเป็ นการให้เครดิตลูกค้าในการเรียกเก็บ ค่าเช่าและค่าบริการต่ างๆ อาทิ ค่า บริหารจัดการ ค่ าบริการ
น้าประปา และค่าบริการบาบัดน้าเสีย โดย วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม
2557 บริษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิ 60.93 ล้านบาท 105.55 ล้านบาทและ 75.30 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
2.7 ร้อยละ 4.0 และร้อยละ 2.8 ของสินทรัพย์รวม หรือระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลีย่ 85 วัน 149 วัน และ 75
วัน ตามลาดับ โดยระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลีย่ ในปี 2556 นานกว่าปกติ เนื่องจากบริษทั ฯ ให้ระยะเวลาใน
การชาระเงิน (Credit term) แก่ลูกค้ารายหนึ่งหลังมีการโอนกรรมสิทธ์จากการขายอสังหาริมทรัพย์แล้ว ทัง้ นี้
เพื่อเป็ นการส่งเสริมการขายและจูงใจลูกค้าดังกล่าวซึ่งเป็ นลูกค้าที่มชี ่อื เสียงในธุรกิจยานยนต์ โดยบริษัทฯ
คาดหวังว่าจะช่วยส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรมของบริษทั ฯ เป็ นทีร่ จู้ กั ในกลุ่มผูป้ ระกอบการมากขึน้
โดยยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 แยก
ตามอายุหนี้ทค่ี งค้างนับจากวันทีถ่ งึ กาหนดชาระมีรายละเอียดดังนี้
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(หน่ วย ล้านบาท)

31 ธ.ค. 55

อายุหนี้คา้ งชาระ
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 9 เดือน
มากกว่า 9-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า – สุทธิ

ณ วันที่
31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

51.29

94.92

71.89

8.07
1.47
0.09
60.93
60.93

10.08
0.33
0.15
0.08
105.55
105.55

3.41
75.30
75.30

ลูกหนี้การค้าค้างชาระส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กาหนดชาระ มีเพียงบางส่วนทีเ่ กินกาหนด
ชาระซึ่งบริษัทฯ จะตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในกรณีท่คี าดว่าจะไม่ได้รบั ชาระหนี้ดงั กล่าว โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ สาหรับปี 2557 ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีการติดตามการชาระหนี้
อย่างใกล้ชดิ ทาให้ไม่มยี อดหนี้คา้ งชาระทีเ่ กินกว่า 3 เดือน
ในส่วนของลูกหนี้อ่นื นัน้ ได้แก่ ดอกเบีย้ ค้างรับ โดย 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31
ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีลูกหนี้อ่นื 27.60 ล้านบาท 20.70 ล้านบาทและ 32.53 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
0.7 ร้อยละ 1.2 ร้อยละ 0.8 และร้อยละ 1.2 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ต้นทุนที่เกีย่ วข้องในการพัฒนาพืน้ ที่ รอการจาหน่ าย ซึง่ ประกอบไป
ด้วยต้นทุนการการได้มาของทีด่ นิ การพัฒนาทีด่ นิ และการพัฒนาสาธารณูปโภค โดย วันที่ 31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 357.70 ล้าน
บาท 372.98 ล้านบาท และ 400.64 ล้านบาท ตามลาดับ โดยต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะเพิม่ และ
ลดลงตามปริมาณที่ดนิ ที่มกี ารพัฒนาเพิม่ และการจาหน่ ายที่ดนิ ซึ่งเป็ นไปตามแผนการพัฒนาและจาหน่ าย
ทีด่ นิ ของบริษทั ฯ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น โดยส่วนใหญ่ ได้แก่ ภาษีค่าเช่าทีด่ นิ จ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่น 20.38 ล้าน
บาท 81.36 ล้านบาท และ 87.02 ล้านบาท หรือคิดเป็ น ร้อยละ 0.9 ร้อยละ 3.1 และ ร้อยละ 3.2 ของสินทรัพย์
รวม ตามลาดับ การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นในปี 2556 และปี 2557 จากปี 2555 มีสาเหตุมาจากการ
เพิม่ ขึน้ ของภาษีทด่ี นิ จ่ายล่วงหน้าจากการเช่าพืน้ ทีเ่ พิม่ จากรัฐบาล
เงิ นลงทุนในบริษทั ที่เกี่ยวข้องกันล่วงหน้ า
เงินลงทุนในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ได้แก่ เงินลงทุนใน Amata Power Bien Hoa ซึง่ ดาเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้า
และรับซือ้ ไฟฟ้าจาก Vietnam Electricity (EVN) เพื่อจาหน่ ายต่อให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในนิคม Amata
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City (Bien Hoa) จานวน 59,199 ล้านด่ง หรือ 91.76 ล้านบาท ซึง่ บันทึกตามราคาทุนในการลงทุนเพื่อแลกกับ
หุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ Amata Power Bien Hoa
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
(หน่ วย ล้านบาท)
พืน้ ที่เพื่ออุตสาหกรรม
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซือ้ เพิม่
ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชีปลายงวด
อาคารโรงงานให้เช่า
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซือ้ เพิม่
จาหน่ าย
ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชีปลายงวด
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

31 ธ.ค. 55

ณ วันที่
31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

3.16
(0.10)
3.06

3.06
(0.13)
0.10
3.04

3.03
1.70
(0.33)
4.42

297.83
96.01
(42.03)
351.81
3.36
358.23

351.81
141.56
(0.02)
(53.35)
11.73
451.72
41.62
496.37

451.72
59.24
(0.03)
(65.85)
445.08
53.33
502.82

บริษทั ฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม
2557 เท่ากับ 358.23 ล้านบาท 496.37 ล้านบาท และ 502.82 ล้านบาท หรือคิดป็ นร้อยละ 15.9 ร้อยละ 19.0
และ ร้อยละ 18.5 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ จากการสร้างโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าเพิม่ เติม มูลค่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษทั ฯ เกือบทัง้ หมดเป็ นมูลค่าของโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ซึง่ รวมถึงงาน
ระหว่างก่อสร้างด้วย โดยส่วนทีเ่ หลือเพียงเล็กน้อย ได้แก่ พืน้ ทีเ่ พื่ออุตสาหกรรมซึง่ บริษทั ฯ ให้เช่าบางส่วนใน
ระยะสัน้ ทัง้ นี้ พืน้ ทีเ่ พื่ออุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่จะเป็ นการขายขาดสิทธิการเช่าระยะยาวให้กบั ลูกค้าจึงไม่ได้
รวมอยู่ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ ได้แก่ อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน
สินทรัพย์อ่นื และงานระหว่ างก่อ สร้า ง ที่ไ ม่ใช่อ สังหาริมทรัพย์เ พื่อการลงทุน อาทิ เช่น อาคารสานักงาน
โรงงานบาบัดน้าเสีย เครื่องจักร อปุกรณ์เป็ นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31
ธันวาคม 2557 มีอาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ 197.00 ล้านบาท 134.16 ล้านบาท และ 171.05 ล้านบาท ตามลาดับ
หรือคิดเป็ น ร้อยละ 8.7 ร้อยละ 5.1 และร้อยละ 6.3 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ทัง้ นี้ อาคาร และอุปกรณ์สุทธิของบริษทั ฯ มีการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในทุกปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิม่ ขึน้ จากอาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในงวดก่อน จานวน ล้านบาท 62.17 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ร้อยละ 46.1 ทัง้ นี้ในปี 2555 ได้เริม่ มีการก่อสร้างส่วนขยายของโรงงานบาบัดน้ าเสียจึงทา
ให้มงี านระหว่างก่อสร้างจานวนมาก ส่วนในปี 2556 ได้มกี ารก่อสร้างในส่วนของโรงงานบาบัดน้ าเสียแล้วเสร็จ
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แต่มกี ารโอนงานระหว่างทาบางส่วนจานวน 38.63 ล้านบาทไปเป็ นต้นทุนค่าพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จงึ ทาให้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีอาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 อาคาร และอุปกรณ์สุทธิของบริษัทฯ เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2556 จานวน 36.88 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27.5
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น โดยส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31
ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2.11 ล้านบาท 1.80 ล้านบาท และ
3.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ น ร้อยละ 0.09 ร้อยละ 0.07 และ ร้อยละ 0.13 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
16.1.3 การวิ เคราะห์แหล่งที่มาของเงิ นทุน
หนี้ สินรวม
หนี้สนิ หลักของบริษทั ฯ ได้แก่ หนี้สนิ ภาษีรอตัดบัญชี เงินมัดจาการเช่า ค่าเช่าทีด่ นิ ค้างจ่าย และ เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม
เท่ากับ 473.30 ล้านบาท 533.50 ล้านบาท และ 516.92 ล้านบาท หรือคิดเป็ น ร้อยละ 20.9 ร้อยละ 20.4 และ
ร้อยละ 19.1 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมตามลาดับ
หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิม่ ขึน้ จากหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน
60.20 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.7 ทัง้ นี้การเพิม่ ขึน้ เป็ นผลจาก หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้อง รายได้รบั ล่วงหน้า และหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินมัดจาการเช่าและเงินรับ
ล่วงหน้าจากลูกค้าเป็ นสาคัญ
หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงจากหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน
16.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.1 ทัง้ นี้การลดลงเป็ นผลจากการลดลงของหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงิน
มัดจาการเช่า เป็ นสาคัญ
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษทั ฯ เป็ นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงมีปริมาณเจ้าหนี้การค้าไม่มากนัก เจ้าหนี้การค้า
จะเป็ นเจ้าหนี้การค้าสาหรับการจ่ายค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าบริการสาธาณูปโภค รวมไปถึงเจ้าหนี้การค้าจาก
การว่าจ้างการพัฒนาสาธารณูปโภค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื จานวน 73.86 ล้านบาท 72.22 ล้านบาท และ 79.45 ล้านบาท หรือคิด
เป็ น ร้อยละ 3.3 ร้อยละ 2.8 และร้อยละ 2.9 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามลาดับ โดยเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อ่นื เคลื่อนไหวเพิม่ ขึน้ และลดลง ตามรายได้และต้นทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เงิ นมัดจาการเช่า
เงินมัดจาการเช่า ได้แก่ เงินมัดจาทีบ่ ริษทั ฯ เรียกเก็บจากลูกค้าทีเ่ ป็ นผูเ้ ช่าอาคารโรงงานและอาคารสานักงาน
เงินมัดจาการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 87.34 ล้าน
บาท 107.68 ล้านบาท และ 82.48 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.9 ร้อยละ 4.1 และร้อยละ 3.0 ของหนี้สนิ และ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามลาดับ ทัง้ นี้เงินมัดจาเพิม่ ขึน้ สอดคล้องปริมาณพืน้ ทีเ่ ช่าและราคาค่าเช่าทัง้ ในส่วนโรงงาน
สาเร็จรูปและอาคารสานักงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อย่างไรก็ดี เงินมัดจาการเช่าในปี 2557 ลดลงเนื่องจากลูกค้าผู้
เช่าอาคารโรงงานรายหนึ่งตัดสินใจซือ้ โรงงานของบริษทั ฯ แทนการเช่าจึงมีการคืนเงินมัดจาเช่า
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รายได้รบั ล่วงหน้ า
รายได้รบั ล่วงหน้า ได้แก่ รายได้จากค่าเช่า และค่าบริการทีล่ ูกค้ามีการจ่ายล่วงหน้า วันที่ 31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 42.13 ล้านบาท 52.46 ล้านบาท และ 52.76 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ น ร้อยละ 1.9 ร้อยละ 2.0 และร้อยละ 1.9 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามลาดับ ทัง้ นี้รายได้รบั
ล่วงหน้าจะขึน้ กับการตกลงกับลูกค้าแต่ละราย เช่น ลูกค้าทีม่ าเช่าโรงงานสาเร็จรูปหรืออาคารสานักงานในระยะ
สัน้ ๆ อาจตกลงให้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าในคราวเดียว
หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี
เนื่องจากบริษทั ฯ จะใช้ตวั เลขตามงบการเงินทีจ่ ดั ทาตามมาตรฐานการบัญชีเวียดนามในการคานวณภาษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคล แต่ทงั ้ นี้เนื่องงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีไทยจะมีการบันทึกกาไรทางบัญชีจานวนมากกว่าตาม
มาตรฐานการบัญชีเวียดนามเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหนี้สนิ ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากกาไรทางบัญชีทบ่ี นั ทึกไว้จงึ ต้องมี
การบันทึกหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเท่ากับ 183.37 ล้านบาท 184.77 ล้านบาท และ 195.73 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ น ร้อยละ 8.1 ร้อยละ 7.1 และร้อยละ 7.2 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามลาดับ ทัง้ นี้หนี้สนิ ภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชีจะเปลีย่ นแปลงตามผลประกอบการของบริษทั ฯ
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายคือค่าเช่าที่ดนิ ที่บริษัทฯ มีภาระต้องจ่ายแก่หน่ วยงานรัฐบาลสาหรับที่ดนิ ที่ได้มกี ารทา
สัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าแล้วและรับเงินจากผูเ้ ช่าแล้ว ค่าที่ดนิ ค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม
2556 และ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 82.89 ล้านบาท 88.56 ล้านบาท และ 89.28 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 3.7 ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 3.3 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามลาดับ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ประกอบไปด้วย รายการปรับปรุงจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุม
เดียวกันเป็ นหลัก โดยรายการปรับปรุงจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็ นรายการทีบ่ นั ทึกกาไร
สะสมทีเ่ กินขึน้ ในอดีตก่อนบริษทั ฯ เข้าทารายการ ทัง้ นี้ในงบการเงินสาหรับปี 2555 2556 และ 2557 รายการ
ปรับปรุงจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันเท่ากับ 846.33 ล้านบาท 919.69 ล้านบาท และ
917.50 ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ รายการดังกล่าวจะไม่มผี ลต่อการส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมเนื่องจากเป็ นเพียงการ
จัดรายการทางบัญชีเท่านัน้
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ประกอบไปด้วย ทุนชาระแล้ว รายการปรับปรุงจากการรวมกิจการตามแผนปรับ
โครงสร้างกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน และกาไรสะสม โดย วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556
และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1,786.82 ล้านบาท 2,085.50 ล้านบาท และ
2,196.41 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ น ร้อยละ 79.1 ร้อยละ 79.6 และร้อยละ 80.95 ของหนี้สนิ และส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิม่ ขึน้ จากมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 จานวน 298.68 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.7 ทัง้ นี้การเปลีย่ นแปลงในช่วงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุท่ี
สาคัญมาจากกาไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ จากกาไรสุทธิในปี 2556
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ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิม่ ขึน้ จากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 จานวน 110.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.3 ทัง้ นี้การเปลีย่ นแปลงในช่วงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุท่ี
สาคัญมาจากกาไรสะสมเพิม่ ขึน้ จากกาไรสุทธิในปี 2557
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ (D/E ratio) อยู่ท่ี 0.26 เท่า 0.26 เท่า และ 0.24 เท่า ตามลาดับ ทัง้ นี้ทผ่ี ่านมาบริษทั ฯ มีกาไรและ
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องทาให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ มีการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และธุรกิจของ
บริษัทฯ ไม่ได้ต้องการใช้เงินทุนในการประกอบธุรกิจสูง โดยที่ผ่านมาใช้แหล่งเงินทุน ภายในที่เกิดจากการ
ดาเนินงานเป็ นหลัก ในส่วนของหนี้สนิ ส่วนใหญ่จะเป็ นหนี้สน้ิ ทีเ่ กิดจากการค้า ไม่ได้มกี ารก่อหนี้สนิ จากแหล่ง
เงินทุนจากภายนอกเพื่อใช้ในธุรกิจจึงเป็ นเหตุให้อตั ราส่วน D/E ratio ของบริษทั ฯ อยู่ในระดับทีต่ ่ามาก
16.1.4 วิ เคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 285.92 ล้าน
บาท 219.51 ล้านบาท และ 123.14 ล้านบาท ตามลาดับ โดยกาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
สินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงานเท่ากับ 317.46 ล้านบาท 311.93 ล้านบาท และ 225.94 ล้านบาท ตามลาดับ
ทัง้ นี้จะเห็นได้ว่าด้วยลักษณะของธุรกิจของบริษทั ฯ จะมีสภาพคล่องจากการดาเนินงานค่อนข้างสูงจากการที่
บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้กระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานทีล่ ดลง
ในรอบปี 2555 2556 และ 2557 เป็ นผลมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นรายการรายได้ทส่ี ร้าง
กระแสเงินสดของบริษทั ฯ ลดลง
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ (224.63)
ล้านบาท (630.73) ล้านบาท และ (157.64) ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี้บริษทั ฯ มีการลงทุนในเงินลงทุนชัวคราว
่
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อาคารโรงงานให้เช่า อย่างสม่ าเสมอและถือเป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ยงั มีการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ ได้แก่ การลงทุนในโรงบาบัดน้าเสียในปี 2555 และการลงทุนใน
เงินลงทุนชัวคราวเพื
่
่อบริหารกระแสเงินสดคงเหลือของบริษทั ฯ เป็ นอีกกิจกรรมหลักในกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เนื่องจากบริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานและกิจกรรมลงทุนจานวนมาก และบริษทั ฯ ไม่ได้
มีการจัดหาเงินจากการกูย้ มื ภายนอกสาหรับการดาเนินงานในธุรกิจของอมตะ เวียดนาม มีเพียงการกูย้ มื จาก
การกิจการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เท่านัน้ เนื่องจากบริษั ทฯ เป็ นไม่ได้ดาเนินธุรกิจด้วยตัวเองจึงมีการขาด
สภาพคล่องในบ้างช่วงทีย่ งั ไม่ได้รบั เงินปนั ผลจากอมตะ เวียดนาม สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2555 2556 และ 2557
มีกระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ (49.15) ล้านบาท (47.75) ล้านบาท และ (80.88)
ล้านบาท ตามลาดับ โดยกระแสเงินสด ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ของ
บริษัทฯ และเงินปนั ผลจ่ายแก่ผู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อยเป็ นหลัก ทัง้ นี้เนื่องจาก
มาตรฐานการบัญชีเวียดนามต่างจากมาตรฐานการบัญชีไทย โดยตามมาตรฐานการบัญชีเวียดนามจะรับรู้
รายได้และกาไรน้อยกว่ามาตรฐานการบัญชีไทย และการจ่ายเงินปนั ผลของบริษัทฯ ต้องจ่ายตามกาไรในงบ
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การเงินเฉพาะบริษทั ฯ ซึง่ จะมีรายได้หลักจากเงินปนั ผลทีไ่ ด้รบั จากอมตะ เวียดนาม ดังนัน้ จานวนเงินปนั ผลที่
บริษทั ฯ จะน้อยกว่ากาไรสุทธิในงบการเงินรวมของบริษทั ฯ
16.1.5 อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557
เท่ากับ 17.44 เท่า 15.38 เท่า และ 17.60 เท่า ตามลาดับ ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดมี าโดย
ตลอดเนื่องจากมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ชัวคราว
่
เพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่องในขณะทีห่ นี้สนิ หมุนเวียนไม่ได้มกี ารเพิม่ ขึน้ มากนัก
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
จากผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษทั ฯ มีผลประกอบการและความสามารถในการทากาไรทีอ่ ยู่ใน
เกณฑ์สงู อย่างต่อเนื่อง โดยสาหรับรอบบัญชีปี 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ เท่ากับ ร้อยละ 73.7 ร้อยละ 67.4 และร้อยละ 51.90 ตามลาดับ อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการให้
เช่าและบริการ เท่ากับ ร้อยละ 42.7 ร้อยละ 40.9 และร้อยละ 34.9 ตามลาดับ และ อัตรากาไรสุทธิเท่ากับ ร้อย
ละ 41.3 ร้อยละ 35.6 และร้อยละ 35.8 ตามลาดับ ตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ขา้ งต้น สาเหตุสาคัญทีอ่ ตั รากาไรขัน้ ต้น
จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงในช่วงงวดหลังๆ เนื่องมาจากการขายพืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั ฯ ซือ้ คืนจากลูกค้า ซึง่ มี
ต้นทุนซือ้ คืนสูงกว่าต้นทุนการพัฒนาพืน้ ทีใ่ หม่ และการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนการพัฒนาในเฟสหลังๆ ซึง่ ประกอบ
ไปด้วยค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดนิ และค่าพัฒนาสาธารณูปโภค อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าและบริการ
ลดลงจากการเพิม่ สูงขึน้ ของต้นทุนการบริการน้าประปาและต้นทุนการบาบัดน้าเสีย
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
จากผลประกอบการในช่วงทีผ่ ่านที่มกี ารรายได้จากการขายอสังหาริมทรั พย์ทล่ี ดลงในขณะที่สนิ ทรัพย์มกี าร
เติบโตขึน้ ส่งผลให้อตั ราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสาหรับรอบบัญชีปี
2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับ ร้อยละ 12.5 ร้อยละ 9.8 และ ร้อยละ
6.9 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ ร้อยละ 43.6 ร้อยละ 40.8 และ ร้อยละ 24.3 และอัตรา
หมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ากับ 0.30 เท่า 0.28 เท่า และ 0.25 เท่า ตามลาดับ ทัง้ นี้เนื่องจากลักษณะธุรกิจของ
บริษทั ฯ มีรายได้หลักส่วนหนึ่งมาจากการการขายอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ เป็ นสินทรัพย์ทม่ี กี ารหมุนเวียนต่ า ดังนัน้
สาหรับบริษทั ฯ จึงมีอตั ราการหมุนของสินทรัพย์ทค่ี ่อนข้างต่า
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
ธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ สามารถสร้า งกระแสเงิน สดจากการดาเนิ น งานในแต่ ละปี จ านวนมาก ที่ผ่ า นมาจึง ให้
แหล่งทีม่ าของเงินทุนจึงมาจากกาไรจากการดาเนินงานไม่ได้มกี ารใช้แหล่งเงินทุนจากภายนอก ยกเว้นการกู้
ระยะสัน้ เพื่อเสริมสภาพคล่องในบางช่วงเวลา เห็นได้จากอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า โดยสาหรับ
รอบบัญชีปี 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเท่ากับ 0.26 เท่า 0.26 เท่า และ 0.24 เท่า
ตามลาดับ โดยสาเหตุหลักทีอ่ ตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเพิม่ สูงขึน้ เล็กน้อยเป็ นผลจากหนี้สนิ หมุนเวียนของบริษทั ฯ
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้
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16.2 สรุปสาระสาคัญสาหรับผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นงวด 9 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558
1. รายได้
งวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้รวมจานวน 577.78 ล้านบาท ซึง่ เป็ นรายได้หลักจากจากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการรวมจานวน 506.13 ล้านบาท โดยรายได้รวมมีรายละเอียดดังนี้
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 2557
พันบาท

30 ก.ย. 2558

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้เช่า
รายได้จากการให้บริการ
ดอกเบีย้ รับ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้อ่นื

79,309
137,416
136,099
62,423
491
24,665

18.01
31.20
30.90
14.17
0.11
5.60

208,324
138,866
158,941
34,458
3,972
33,223

36.06
24.03
27.51
5.96
0.69
5.75

รายได้รวม

440,404

100.00

577,784

100.00

งวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้รวมเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจานวน 137.38
ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 129.02 ล้านบาท ซึง่
เป็ นการขายพืน้ ทีเ่ พื่ออุตสาหกรรมในนิคม Amata City (Bien Hoa) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดและการขายโดยปรับราคาขายพื้นที่อุตสาหกรรมให้ลดลง เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิม่ มากขึ้น
รายละเอียดของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 2557

30 ก.ย. 2558

พืน้ ที่เพื่ออุตสาหกรรม
ปริมาณพืน้ ทีข่ าย (เฮกตาร์)
ราคาขายเฉลีย่ (ล้านบาทต่อเฮกตาร์)
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)
ต้นทุนการพัฒนาพืน้ ที่ (ล้านบาท)
ต้นทุนการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ (ล้านบาทต่อเฮกเตอร์)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)

2.78
28.56
79.31
47.88
17.25

8.00
26.04
208.32
74.66
9.33

31.42
39.62%

133.67
64.16%

ในขณะทีร่ ายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูปและอาคารสานักงานเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้าจานวน 1.45 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการเพิม่ ขึน้ จานวน 22.84 ล้านบาท จากงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้า ซึง่ สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของจานวนลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
ส่วนที่ 2.4-16 - หน้า 17

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

รายละเอียดของรายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูปและอาคารสานักงานแสดงดังนี้
งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 2557
30 ก.ย. 2558
โรงงานสาเร็จรูป
รายได้คา่ เช่า (ล้านบาท)
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าเฉลีย่ (ตารางเมตร)
ราคาค่าเช่าเฉลี่ย (บาทต่อตารางเมตร)
ต้นทุนค่าเช่า (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อาคารสานักงาน

119.47
91,497.48
148.43
59.99
59.47
49.78%

124.79
100,524.12
157.23
56.92
67.88
54.39%

รายได้คา่ เช่า (ล้านบาท)
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าเฉลีย่ (ตารางเมตร)
ราคาค่าเช่าเฉลี่ย (บาทต่อตารางเมตร)
ต้นทุนค่าเช่า (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
อัตรากาไรขัน้ ต้น

9.85
2,664.53
469.89
2.03
7.81
79.38%

12.03
3,257.19
431.04
2.14
9.89
82.18%

8.11
6.12

2.04
1.12

137.42
68.15
69.27
50.41%

138.87
60.18
78.68
56.66%

อื่นๆ
รายได้คา่ เช่า (ล้านบาท)
ต้นทุนค่าเช่า (ล้านบาท)
รวม
รายได้คา่ เช่า (ล้านบาท)
ต้นทุนค่าเช่า (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
อัตรากาไรขัน้ ต้น

รายละเอียดของรายได้จากการให้บริการแสดงดังนี้
งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 2557
30 ก.ย. 2558

หน่ วย: ล้านบาท
รายได้ค่าบริการรวม
รายได้คา่ บริการ
รายได้คา่ บริการน้ าประปา
รายได้จากการบาบัดน้ าเสีย
รวม
ต้นทุนค่าบริการ
ต้นทุนค่าบริการ
ต้นทุนการบริการน้ าประปา
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57.93
52.56
25.61
136.10

61.79
68.84
28.32
158.94

29.52
53.86

31.13
65.80
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งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 2557
30 ก.ย. 2558
25.95
28.49
109.32
125.41
26.78
33.53
19.67%
21.09%

หน่ วย: ล้านบาท
ต้นทุนการบาบัดน้ าเสีย
รวม
กาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรขัน้ ต้น

นอกจากนี้ หากพิจารณารายได้อ่นื ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ซึง่ เท่ากับ 33.22 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับงวดปี 2557 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ เท่ากับ 4.36 ล้านบาทนัน้ จะพบว่ารายได้อ่นื เพิม่ สูงขึน้ ใน
งวด 9 เดือนแรกของปี 2558 อย่างมีนัยสาคัญ อันเนื่องมาจากการจัดประเภทรายการของรายได้จากการ
ขายพื้นที่พ ร้อมโรงงานสาเร็จ รูปให้เช่า ออกจากรายได้จากการขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ และบัน ทึก รายได้
ดังกล่าวเป็ นรายได้อ่นื ในงบการเงิน ทัง้ นี้ เพื่อให้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สะท้อนเฉพาะรายได้
จากการขายพืน้ ที่ โดยไม่รวมรายได้จากการขายโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ซึง่ เกิดจากการทีล่ ูกค้าประสงค์จะ
ซือ้ โรงงานสาเร็จรูปให้เช่า พร้อมทีด่ นิ แทนทีก่ ารเช่าโรงงาน ดังนัน้ จึงทาการปรับรายได้อ่นื และรายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ของงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกันในการเปรียบเทียบในงบ
การเงิน
นอกจากนี้ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายพืน้ ทีพ่ ร้อมโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า
จานวน 31.27 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันจากปี ก่อนหน้าจานวน 21.07 ล้านบาท ซึง่ การเพิม่ ขึน้
ในปี 2558 นี้เป็ นผลมาจากการขายพืน้ ทีพ่ ร้อมโรงงานสาเร็จรูปทีม่ ขี นาดพืน้ ทีท่ ม่ี ากกว่า
2. ค่าใช้จ่ายในการขาย
งวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 7.12 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้าจานวน 4.31 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์จานวน 1.50 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นยอดขายและประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัทฯ หลัง
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขน้ึ จากปี 2557 รวมถึงค่าคอมมิชชันจ
่ านวน 1.42 ล้านบาท ทีจ่ ่ายให้กบั
ตัวแทนขายของบริษทั ฯ จากการขายพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมและโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าทีม่ ากขึน้ ในงวดปจั จุบนั
โดยไม่ได้มกี ารปรับเพิม่ อัตราค่าคอมมิชชันแต่
่ อย่างใด อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็ นสัดส่วนที่
น้อยประมาณร้อยละ 1.23 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของบริษทั ฯ
3. ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นสาหรับงวด 9 เดือน ปี 2558 จานวน 10.45 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายจากการ
ประเมินมูลค่าของค่าเช่าทีด่ นิ ค้างจ่ายซึง่ เป็ นค่าใช้จ่ายหลัก โดยค่าใช้จ่ายอื่นเพิม่ ขึน้ จานวน 0.93 ล้านบาท
จากงวดเดียวกันของปี 2557 ซึง่ มีค่าเท่ากับ 9.52 ล้านบาท ทัง้ นี้ หากเปรียบเทียบรายการดังกล่าวจากงวด
ปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ เท่ากับ 0.43 ล้านบาทนัน้ จะพบว่าค่าใช้จ่ายอื่นเพิม่ สูงขึน้ ในงวด 9
เดือนแรกของปี 2558 อย่างมีนยั สาคัญ โดยเป็ นผลมาจากการจัดประเภทรายการในทางบัญชีของค่าใช้จ่าย
ทางการเงินบางส่วนทีเ่ กิดจากการประเมินมูลค่า ตามอัตราคิดลดของค่าเช่าทีด่ นิ ค้างจ่าย มาเป็ นค่าใช้จ่าย
อื่นในงบการเงินแทน ทัง้ นี้ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินสะท้อนเฉพาะต้นทุนทางการเงินจากการกูย้ มื เงินที่
แท้จริง โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทางบัญชีท่เี กิดจากการประเมินมูลค่าของค่าเช่าที่ดนิ ค้างจ่ายซึ่งคานวณตาม
อัตราคิดลดตามสมมติฐานทางการเงินในแต่ละช่วงเวลา ดังนัน้ จึงทาการปรับค่าใช้จ่ายอื่นของงวด 9 เดือน
แรกของปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกันในการเปรียบเทียบในงบการเงิน
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4. กาไรขัน้ ต้น
งวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 249.14 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น ร้อย
ละ 49.22 ซึ่งอัตรากาไรขัน้ ต้นปรับตัวสูงขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า ที่มีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ
38.44 โดยงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษทั ฯ มีต้นทุนการพัฒนาพืน้ ที่สงู เนื่องจากบริษทั ฯ ขายพืน้ ทีท่ ่ี
ซือ้ คืนจากลูกค้าซึง่ ซื้อพืน้ ทีไ่ ปแต่ไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างโรงงาน (Reused Land) อย่างไรก็ตาม งวด 9
เดือนแรกของปี 2558 บริษัทขายพื้นที่ทพ่ี ฒ
ั นาใหม่จงึ ทาให้ต้นทุนการพัฒนาพืน้ ที่ต่ ากว่า ส่งผลให้อตั รา
กาไรขัน้ ต้นเพิม่ สูงขึน้
5. ลูกหนี้ การค้า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษทั ฯ มีลกู หนี้การค้าจานวน 51.11 ล้านบาท ลดลงจากงวดก่อนหน้าจานวน
24.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.11 อันเนื่องมาจากลูกค้าทีเ่ กิดจากการขายทีด่ นิ ในปี 2557 ซึง่ บริษทั ฯ
ได้มกี ารส่งมอบทีด่ นิ ให้กบั ลูกค้าไปแล้ว แต่ได้มกี ารทาข้อตกลงในเรื่องของการจ่ายชาระเงินเป็ นงวดๆ ซึง่ ใน
ปี 2558 ลูกค้ารายดังกล่าวได้มกี ารจ่ายเงินจานวนดังกล่าวเข้ามาตามกาหนดการจ่ายชาระทีไ่ ด้มกี ารตกลง
กันไว้ก่อนหน้านี้ โดยเป็ นจานวนเงินทีม่ กี ารรับชาระในปี 2558 จานวน 21 ล้านบาท ทัง้ นี้ การลดลงของ
จานวนลูกหนี้การค้าดังกล่าวทาให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย ลดลงซึง่ เท่ากับ 47 วันในปจั จุบนั จากปี
ก่อนหน้าที่ 75 วัน
6. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมจานวน 2,140.09 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากงวดก่อนหน้าจานวน 1,739.44 ล้านบาท จากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในส่วนที่เป็ นค่าทดรองจ่ายสาหรับการเวนคืนที่ดนิ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ ในการขอใบอนุ ญาตที่
เกี่ยวข้องต่ างๆ สาหรับ โครงการ Amata City Long Thanh และ โครงการ Amata Service City Long
Thanh จานวน 1,685.88 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนภายในของบริษัทฯ และจากเงินกู้ยมื จากสถาบัน
การเงิน ซึง่ โครงการดังกล่าวดาเนินการภายใต้ Amata City Long Thanh JSC และอยู่ระหว่างการพัฒนา
เป็ นโครงการสวนอุตสาหกรรมและโครงการทีอ่ ยู่อาศัย และพาณิชยกรรมในเมือง Long Thanh จังหวัดดอง
ไน ซึง่ ภายหลังจาก Amata City Long Thanh JSC เริม่ ดาเนินกิจการแล้ว Amata City Long Thanh JSC
จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเงินทดรองจ่ายในส่วนนี้
ทัง้ นี้ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ สูงในปจั จุบนั เกิดจากการทีบ่ ริษัทฯ สามารถดาเนินการใน
กระบวนการเวนคืนทีด่ นิ ได้จานวนทีม่ ากขึน้ และรวดเร็ว ยิง่ ขึน้ จากการว่าจ้างทีป่ รึกษาที่มคี วามเชีย่ วชาญ
และมีประสบการณ์ ซึ่งจะช่ว ยบริษัทฯ ในการดาเนิ นการเวนคืน ที่ดินดังกล่ า ว โดยมีก ารก าหนดอัต รา
ค่าใช้จ่ายในการเวนคืนทีด่ นิ ทีแ่ น่นอนในสัญญา ทัง้ นี้ อัตราค่าเวนคืนทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นอัตราทีส่ ามารถอ้างอิง
ได้จากอัตราที่ประกาศโดยหน่ วยงานราชการของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถเรียกคืนเงินค่า
เวนคืนทีด่ นิ จากรัฐบาลได้เป็ นส่วนใหญ่โดยไม่รวมค่าดาเนินการในการเวนคืน ในรูปของการชดเชยกับค่า
เช่าที่ดนิ ที่ต้องจ่ายให้รฐั บาลเมื่อบริษัทฯ ทาสัญญาเช่าทีด่ นิ ระยะยาวกับรัฐบาลและเริม่ ดาเนินการพัฒนา
ทีด่ นิ เฟสนัน้ ๆ
7. เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 711.75 ล้านบาท ซึง่ เป็ น
การเพิม่ ขึน้ ทัง้ จานวนเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า โดยเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ดังกล่าวเป็ นการออกตั ๋วสัญญาใช้เงินทัง้
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จานวนเพื่อใช้ในกระบวนการเวนคืนทีด่ นิ ของโครงการภายใต้ Amata City Long Thanh JSC โดยเงินกูย้ มื
ดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ มื ทีไ่ ม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกันและมีกาหนดชาระคืนภายใน 1 ปี ทัง้ นี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ อยู่
ในระหว่างการเจรจากับธนาคารพาณิชย์เพื่อขอวงเงินสินเชื่อระยะยาวสาหรับการลงทุนในโครงการใน
อนาคต (รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับโครงการในอนาคต ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 6) ซึ่งวงเงินกู้ระยะยาว
ดังกล่าวนัน้ จะครอบคลุมถึงวงเงินกูร้ ะยะสัน้ ปจั จุบนั จานวน 711.75 ล้านบาท ทีจ่ ะเปลีย่ นเป็ นเงินกูร้ ะยะ
ยาวเมื่อได้รบั อนุมตั วิ งเงินสินเชื่อระยะยาว
8. เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
ในเดือนมีนาคม 2558 บริษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจานวน 350.00 ล้านบาท
ซึง่ เป็ นภาระหนี้สนิ ของบริษทั ฯ เอง โดยการกูย้ มื เงินในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการเพิม่
สัดส่วนการลงทุนใน อมตะ เวียดนาม โดยเป็ นการซือ้ หุ้นจาก Sonadezi Corporation ซึง่ ได้ชาระเงินแล้ว
เสร็จ ในเดือ นพฤษภาคม 2558 และดาเนิ น การจดทะเบีย นกับ หน่ ว ยงานราชการแล้ว เสร็จ ในวัน ที่ 30
มิถุนายน 2558 ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว และในไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทฯ มีการชาระเงินกู้ยมื ดังกล่าวจานวน 40.00
ล้านบาท จึงทาให้มยี อดคงเหลือเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินจานวน 310.00 ล้านบาท
9. รายได้รบั ล่วงหน้ า
รายได้รบั ล่วงหน้าของบริษทั ฯ ประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการทีล่ ูกค้ามีการชาระล่วงหน้า โดย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษทั ฯ มีรายได้รบั ล่วงหน้าเท่ากับ 67.49 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.80
ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี้ รายได้ รบั ล่วงหน้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เพิม่ ขึน้ จากปี 2557
จานวน 14.73 ล้านบาท โดยเป็ นผลจากจานวนลูกค้าทีเ่ ช่าโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าเพิม่ ขึน้ และได้ชาระค่าเช่า
และค่าบริการล่วงหน้าให้กบั บริษทั ฯ
10. อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษทั ฯ เท่ากับ 1.37 เท่า ลดลงจากปี 2557 ซึ่ง
เท่ากับ 17.60 เท่า เนื่องจากบริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน เพิม่ ขึน้ ในปี 2558 เพื่อใช้ในการพัฒนา
โครงการ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังคงมีสภาพคล่องและความสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ อยู่ในเกณฑ์ท่ี
ดี
จากผลการดาเนิ น งานในงวด 9 เดือ นแรกของปี 2558 บริษัทฯ มีอ ัตราก าไรขัน้ ต้น จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์รอ้ ยละ 64.16 อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการเช่าและบริการร้อยละ 38.78 และอัตรากาไรสุทธิ
ร้อยละ 30.35 อัตรากาไรสุทธิทส่ี งู ขึน้ จากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ ขายพืน้ ทีท่ พ่ี ฒ
ั นาใหม่จงึ ทา
ให้ต้นทุนการพัฒนาพืน้ ทีต่ ่ ากว่า นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รอ้ ยละ 6.24 อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 9.57 และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ากับ 0.21 เท่า โดย
อัตราส่วนดังกล่าวปรับตัว ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า อันเนื่องมาจากบริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่
หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จานวนมาก จากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทส่ี งู ขึน้ มากในไตรมาส
ปจั จุบนั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษทั ฯ มีอตั ราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.80 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
หน้า เนื่องจากบริษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงินจานวน 350.00 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี
2558 เพื่อเพิม่ สัดส่วนการลงทุนใน อมตะ เวียดนาม โดยซือ้ หุน้ เพิม่ เติมจาก Sonadezi Corporation และ
การกู้ยมื เงินเพื่อลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม จานวน 711.75 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษัทฯ มี
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อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ เท่ากับ 25.59 เท่า และมีอตั ราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
เท่ากับ 0.62 เท่า ซึง่ อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ และอัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน ที่
ลดลงจากปี ก่อนหน้า เป็ นผลมาจากบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิม่ ขึน้ สูง จากการกู้ยมื เงินจากสถาบัน
การเงิ น เพื่อ เพิ่ ม สัด ส่ ว นการลงทุ น ใน อมตะ เวีย ดนาม และการกู้ ยื ม เงิน เพื่อ ลงทุ น ในการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติมในปี 2558 ดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
อย่างเคร่งครัด อีกทัง้ บริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ ่ า ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนสภาพคล่อง
และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษทั ฯ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี
16.3 มาตรฐานรายงานทางการเงิน
เนื่องจาก อมตะ เวียดนามจัดตัง้ และประกอบกิจการในประเทศเวียดนาม การบันทึกบัญชีและรายงานทางการ
เงินของอมตะ เวียดนามจึงเป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของเวียดนาม แต่ทงั ้ นี้เมื่อนาตัวเลขทาง
บัญชีมาจัดทางบการเงินรวมของบริษทั ฯ จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของ
ไทย ทัง้ นี้ขอ้ แตกต่างที่สาคัญหลักระหว่างมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยและมาตรฐานรายงานทาง
การเงินของเวียดนามทีส่ ่งผลต่องบการเงินของอมตะ ได้แก่ การรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทัพย์ ได้แก่
พืน้ ที่เพื่ออุตสาหกรรม และพื้นทีเ่ ชิงพาณิชย์ โดยแม้ว่าในการขายพื้นทีใ่ ห้กบั ลูกค้าตามสัญญาเช่าระยะยาว
อมตะ เวียดนามจะเก็บเงินจากลูกค้าทัง้ จานวนในครัง้ เดียวและมีการโอนกรรมสิทธิและความเสี
ย่ งไปให้ลูกค้า
์
แต่ตามมาตรฐานการบัญชีเวียดนามถือว่าเป็ นการให้เช่าระยะยาวจึงไม่สามารถรับรู้รายได้ทงั ้ จานวนได้ แต่
จะต้องทยอยรับรูร้ ายได้ตามอายุของสัญญาเช่า ในขณะทีต่ ามาตรฐานการบัญชีไทยตีความว่าแม้ว่าจะเป็ นการ
ให้เช่าระยะยาวแต่กรรมสิทธิและความเสี
ย่ งถูกโอนไปยังลูกค้าจึงสามารถรับรูร้ ายได้เสมือนการขายในครัง้ เดียว
์
เต็มจานวนได้
จากข้อแตกต่างของมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวส่งผลให้งบการเงินของอมตะ เวียดนาม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยและมาตรฐานรายงานทางการเงินของเวียดนามมี
การลงบันทึกทีแ่ ตกต่างกันดังนี้
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
ไทย
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

ความแตกต่าง

329,744
975,901
107,838
400,800
77,883

329,744
975,901
76,859
158
63,090

0
0
30,979
400,643
14,793

1,892,166

1,445,751

446,415

170,986
502,823
91,759
531
766,099

273,500
1,100,851
91,759
76,873
1,542,983

(102,514)
(598,028)
0
(76,342)
(776,884)

2,658,265

2,988,734

(330,469)

146,807
9,073
25,804
181,685

0
(70,716)
0
(3,846)
(74,562)

1,730,971
302,669
2,033,639
2,215,324

0
(1,695,159)
59,810
(1,635,349)
(1,709,911)

541,243
164,363
67,804
773,410
2,988,734

0
0
1,299,607
79,835
1,379,442
(330,469)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั อื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ภาษีเงินได้
หนิ้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
รายได้รบั ล่วงหน้า
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เวียดนาม

76,091
9,073
21,958
107,123
35,812
362,479
398,291
505,413
541,243
1,463,970
147,639
2,152,852
2,658,265
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งบกาไรขาดทุน
ไทย

เวียดนาม

ความแตกต่าง

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอื่นๆ 1/
รายได้จากการให้เช่าทีด่ นิ ระยะยาว
รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายได้จากการบริการ
ดอกเบีย้ รับ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้อ่นื

229,030
0
0
181,923
186,045
80,857
468
4,358

0
32,216
72,452
181,923
186,045
77,642
1,015
7,574

229,030
-32,216
-72,452
0
0
3,216
-547
-3,216

รวมรายได้

682,681

558,867

123,813

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนจากการให้เช่าทีด่ นิ ระยะยาว
ต้นทุนจากการขายอื่นๆ 1/

110,170
0
0

24,804
23,812

110,170
-24,804
-23,812

ต้นทุนจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนจากการให้บริการ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
ค่าใช้จา่ ยอื่น

82,333
157,078
4,788
62,855
0
427

82,333
157,078
4,788
63,128
427

0
0
0
-273
0
0

รวมค่าใช้จ่าย

417,650

356,369

61,281

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติ
บุคคล

265,031

202,499

62,532

8,446

547

7,899

256,585

201,951

54,634

49,407

37,356

12,052

207,178

164,595

42,582

ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุ คล
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กาไรสาหรับปี
1/ รายได้และต้นทุนจากการขายอาคารโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าแก่ผเู้ ช่ารายหนึ่ง

ทัง้ นี้งบการเงินของบริษทั ฯ จะบันทึกตามมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย จึงต้องมีการปรับปรุงตัวเลขจากที่
บันทึกตามมาตรฐานการบัญชีเวียดนามเป็ นตามมาตรฐานการบัญชีไทยเพื่อนามาจัดทางบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ซึง่ จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า เนื่องจากตามมาตรฐานการบัญชีไทยรับรู้สามารถรับรู้รายได้และ
กาไรสูงกว่า ส่งผลให้กาไรสะสมสูงกว่าการบันทึกตามมาตรฐานการบัญชีเวียดนาม แต่ทงั ้ นี้การจ่ายเงินปนั ผล
ยังต้องพิจารณาจ่ายจากงบการเงินของอมตะ เวียดนามตามมาตรฐานการบัญชีเวียดนาม
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ประมาณการเงินปนั ผลจ่ายของ อมตะ เวียดนาม ภายใต้งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีเวียดนาม
จากความแตกของมาตรฐานการบัญชีขา้ งในเรื่องของการรับรูก้ าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีเวียดนามจะทยอยรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบการเช่า ดังนัน้
อสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารขายแล้วในอดีตจะมีการทยอยรับรูก้ าไรจากการขายในแต่ละปี จนกระทังหมดอายุ
่
สญ
ั ญา
กาไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์จงึ จะมีจานวนหนึ่งทีเ่ ป็ นการขายในอดีตทีจ่ ะทยอยรับรูโ้ ดยมีจานวนทีแ่ น่นอน
จากความแตกต่างดังกล่าวทาให้เมื่อวิเคราะห์กาไรสุทธิ และกาไรสะสมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตาม
มาตรฐานการบัญชีไทย จะไม่สามารถบ่งบอกถึงกาไรสะสมทีจ่ ะสามารถจ่ายเป็ นเงินปนั ผลให้กบั ผู้ถือหุ้นได้
เพื่อให้นกั ลงทุนสามารถคาดการณ์เงินปนั ผลทีส่ ามารถจ่ายได้จาก อมตะ เวียดนาม สู่บริษทั ฯ และจ่ายเป็ นเงิน
ปนั ผลไปยังผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จึงแสดงประมาณการกาไรสุทธิของอมตะ เวียดนาม ตามมาตรฐานการบัญชี
เวียดนาม โดยมีสมตติฐานในการประมาณการดังนี้
1. ประมาณการทีแ่ สดงมิใช่การคาดการณ์ผลกาไรทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต แต่เป็ นเพียงการประมาณการเพื่อให้
ผูล้ งทุนได้ทราบข้อมูลทีเ่ กิดจากความแตกต่างของมาตรฐานบัญชี ซึง่ จะมีผลต่อผลการดาเนินงานและการ
จ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ
2. ไม่มกี ารประมาณการการขายอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม รายได้และต้นทุนขายของอสังหาริมทรัพย์เป็ นการ
รับรูท้ างบัญชีของการขายอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ แล้วในอดีตเท่านัน้
3. รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ประมาณการให้เท่ากับในปี 2557
4. อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเท่ากับร้อยละ 20 ของกาไรก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
5. อัตราแลกเปลีย่ น 0.0015125 บาทต่อด่ง (อัตราแลกเฉลีย่ ในของปี 2557)
หน่ วย: พันบาท
รายได้
รายได้จากการให้เช่าทีด่ นิ ระยะยาว
รายได้จากการขายอื่นๆ
รายได้จากการให้เช่าและบริการ*
ดอกเบีย้ รับ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนจากการให้เช่าทีด่ นิ ระยะยาว
ต้นทุนจากการขายอื่นๆ
ต้นทุนจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
ต้นทุนจากการให้บริการ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จ่าย

จริง
2557

2558

ประมาณการ
2559

2560

72,452
32,216
367,968
77,642
1,015
7,574
558,867

38,693
0
367,968
77,642
1,015
7,574
492,892

38,714
0
367,968
77,642
1,015
7,574
492,913

38,714
0
367,968
77,642
1,015
7,574
492,913

24,804
23,812
82,333

11,794
0
82,333

12,052
0
82,333

12,052
0
82,333

157,078
4,788
63,128
427
356,370

157,078
4,788
63,128
427
319,548

157,078
4,788
63,128
427
319,806

157,078
4,788
63,128
427
319,806
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หน่ วย: พันบาท
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุ คล
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กาไรสาหรับปี
เงินปนั ผลจ่าย
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล

จริง
2557
202,498
547
201,951
37,356
164,595
143,928
87%

ประมาณการ
2558
2559
173,344
173,107
547
172,797
34,559
138,238

2560
173,107

547
172,560
34,512
138,048

547
172,560
34,512
138,048

หมายเหตุ รายได้ในการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 รวมถึงรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่เี กิดในปี นนั ้ ๆ
ซึ่งตามมาตรฐานการบัญ ชีเวียดนามจะมีรายได้จากการขายอสังหาริม ทรัพย์บางส่วนที่สามารถรับรู้รายได้เต็ม
จานวนในปี ทข่ี าย

16.4 ค่าตอบแทนผุส้ อบบัญชี
ในรอบปี 2555 – 2557 บริษทั ฯ และอมตะ เวียดนาม มีการจ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สรุปได้ดงั นี้
บริษทั ที่ได้รบั การตรวจ
รอบปี บัญชี 2555
บริษทั ฯ
อมตะ เวียดนาม
รอบปี บัญชี 2556
บริษทั ฯ
อมตะ เวียดนาม
รอบปี บัญชี 2557
บริษทั ฯ
อมตะ เวียดนาม
รอบปี บัญชี 2558
บริษทั ฯ
อมตะ เวียดนาม

ผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
Ernst & Young Vietnam Limited

35,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

บริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
Ernst & Young Vietnam Limited

485,000 บาท
40,500 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

บริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
Ernst & Young Vietnam Limited

503,000 บาท
39,500 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

บริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
Ernst & Young Vietnam Limited

500,000 บาท
39,500 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

16.5 ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่ที่อาจมีผลต่อผลการดาเนิ นงานหรือฐานะทางการเงิ นในอนาคต
1.

ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิ จโลกและเศรษฐกิ จประเทศเวียดนาม
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของอมตะ เวียดนาม เป็ นผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดยกลุ่มลูกค้าจานวน
มากของอมตะ เวียดนาม เป็ นข้ามชาติท่มี าตัง้ ฐานการผลิตในประเทศเวียดนาม ผลประกอบการของ
อมตะ เวียดนามจึงขึน้ อยู่กบั สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามและภาพรวมเศรษฐกิจของโลกเป็ น
ส่วนใหญ่ กรณีทภ่ี าวะเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามและเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอยอาจส่งผลให้
นักลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศและนักลงทุนต่างชาติชะลอการลงทุนในประเทศเวียดนามทัง้ ในการ
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ตัง้ โรงงานใหม่และการขยายโรงงานเดิมเพื่อให้อุปสงค์และอุปทานของสินค้ามีความสมดุล ดังนัน้ อัตรา
การเติบโตของพื้นที่ท่ถี ูกเช่าของนิคมอุตสาหกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีการชะลอตัวตามไปด้วย
หรือ อาจจ าเป็ น ต้อ งมีก ารลดราคาค่า เช่า ระยะยาวเพื่อ ดึง ดูดการลงทุน ซึ่งล้วนแล้ว แต่ ส่ง ผลกระทบ
โดยตรงต่อรายได้ของอมตะ เวียดนาม
อย่ า งไรก็ต าม อมตะ เวีย ดนาม ได้ต ระหนัก ถึง ความเสี่ย งจากความผัน ผวนทางเศรษฐกิจ โลกและ
เศรษฐกิจประเทศเวียดนามเป็ นอย่างดี บริษทั จึงให้ความสาคัญกับการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการ
บริหารงาน เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของบริษัท ให้เป็ นที่ประจักษ์แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ การเลือก
ทาเลที่ตงั ้ ของนิคมอุตสาหกรรมให้อยู่ในพื้นทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพสูง การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่งภายในนิคมอุตสาหกรรมทีม่ คี ุณภาพสูง การให้บริการประเภทต่างๆ อย่างครบวงจร ที่
ช่วยให้การดาเนินธุรกิจของลูกค้ามีความต่อเนื่อง และการจัดสร้างสิง่ อานวยความสะดวกอย่างครบครัน
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้น เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งให้สามารถเพิม่ จานวนลูกค้าใน
ยามทีเ่ ศรษฐกิจของโลกและของประเทศเวียดนามอยู่ในช่วงขยายตัวและสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ใน
ยามทีเ่ ศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าของอมตะ เวียดนามไม่ได้มุ่งเน้นไปทีผ่ ู้ประกอบการจาก
ชาติใดหรืออุตสาหกรรมใดเป็ นหลัก จึงไม่ได้มกี ารพึง่ พิงอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศใดเป็ น
พิเศษดังนัน้ อมตะ เวียดนามจึงสามารถลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจต่อผลการดาเนินงานของอมตะ
เวียดนามได้
2.

การจัดหาที่ดินเพื่อให้เช่าระยะยาว
ปจั จุบนั พื้นทีห่ ลายแห่งในเมืองเบียนหัวกลายเป็ นแหล่งชุมชนทีม่ คี วามเจริญอย่างมาก โดยเฉพาะการ
พัฒนาเขตที่อยู่อาศัยและสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ อาทิ สถานศึกษา โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า
ร้านค้า และธนาคารอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการสนับสนุ นของรัฐบาลในการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม
และก่อสร้างโรงงานในเมืองเบียนหัวในช่วงทีผ่ ่านมา ทาให้พน้ื ทีว่ ่างสาหรับการก่อตัง้ นิคมอุตสาหกรรมใน
ปจั จุบนั มีจานวนลดลง ดังนัน้ อมตะ เวียดนามจึงมีความเสีย่ งในการขยายพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้
เช่าระยะยาว ซึง่ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของอมตะ เวียดนาม
อย่างไรก็ตาม อมตะ เวียดนามได้เล็งเห็นถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงได้มกี ารศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
ขยายพื้นทีน่ ิคมอุตสาหกรรมของบริษทั อย่างต่อเนื่อง โดยได้มกี ารหารือ และเจรจากับหน่ วยงานต่างๆ
อยู่ เ สมอ นอกจากนี้ อ มตะ เวีย ดนามยัง ท าการศึก ษาความเป็ น ไปได้ ข องการลงทุ น พัฒ นานิ ค ม
อุตสาหกรรมในพืน้ ทีบ่ ริเวณอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ตดิ กับโครงการเดิมอย่างต่อเนื่อง อาทิ พืน้ ทีใ่ นบริเวณอื่นๆของ
จังหวัดดองไนและพืน้ ทีใ่ นเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม ซึง่ จะทาให้อมตะ เวียดนามมีรายได้ทม่ี นคง
ั่
ต่อไปในอนาคต

3.

ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านที่เด่นชัดในปจั จุบนั ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก
ได้แก่ การพัฒนาแนวพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) การ
พัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asean Economic Community: AEC)
การพัฒนาแนวพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เชื่อมโยง
ประเทศเวียดนาม-ลาว-ไทย-พม่า และการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic
Corridor: SEC) เชื่อมโยงประเทศเวียดนาม-กัมพูชา-ไทย-พม่า ซึง่ ช่วยลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพ
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ในการขนส่งสินค้าภายในภูมภิ าคฯ นัน้ จะส่งผลให้ผปู้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ลงทุนในประเทศ
เวียดนามเพื่อส่งออกมากขึน้ นอกจากนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:
AEC) ซึง่ จะเกิดขึน้ ในปี 2558 ก็เป็ นอีกหนึ่งปจั จัยสาคัญทีจ่ ะช่วยให้เกิดการลงทุนในประเทศเวียดนาม
เพิ่มมากขึน้ ของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของฐาน
ผู้บริโภคขนาดใหญ่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยส่วนหนึ่งอาจเป็ นการย้ายฐานการผลิตมาจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน จากปจั จัยทัง้ สามประการดังกล่าว ผูป้ ระกอบการส่วนหนึ่งอาจพิจารณาเช่าทีด่ นิ ระยะ
ยาวภายในนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม ซึง่ ตัง้ อยู่ในใจกลางเขตเศรษฐกิจการค้าทีส่ าคัญของ
ประเทศ ปจั จัยดังกล่าวจึงเป็ นส่วนสาคัญทีท่ าให้อมตะ เวียดนามมีอตั ราการเติบโตของรายได้เพิม่ มากขึน้
ในอนาคต
นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศภายในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดงั กล่าวแล้ว ความขัดแย้ง
เรื่องอานาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะเซนกากุหรือเกาะเตียวหยูระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนทีบ่ าน
ปลายขึน้ ในปี 2555 นัน้ อาจทาให้นักลงทุนญี่ปุ่นพิจารณาย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนในประเทศ
เวียดนามแทนการลงทุนในประเทศจีน การที่อมตะ เวียดนามเป็ นที่ไว้วางใจของกลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่น
จานวนมาก อาจทาให้นักลงทุนญี่ปุ่นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบดังกล่าวส่วนหนึ่งเลือกทีจ่ ะประกอบธุรกิจภายใน
นิคมอุตสาหกรรม Amata City (Bien Hoa) ปจั จัยดังกล่าวจึงเป็ นอีกปจั จัยสาคัญทีท่ าให้อมตะ เวียดนาม
มีอตั ราการเติบโตของรายได้เพิม่ มากขึน้ ในอนาคต
4. โครงการในอนาคต
ปจั จุบนั บริษทั ฯ และอมตะ เวียดนาม กาลังอยู่ระหว่างกระบวนการเวนคืนและการดาเนินการขออนุ มตั ิ
การเช่าที่ดนิ ระยะยาวในเมือง Long Thanh จังหวัดดองไน ซึ่งมีเนื้อที่รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 1,285.5
เฮกตาร์ หรือ 8,036 ไร่ จากรัฐบาลเวียดนาม เพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมและโครงการพาณิช
ยกรรมภายใต้ Amata City Long Thanh JSC และ Amata Township Long Thanh JSC (รายละเอียด
เพิม่ เติมเกี่ยวกับโครงการในอนาคต ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 6) ทัง้ นี้หากบริษัทฯ และอมตะ เวียดนาม
ได้รบั การอนุ มตั กิ ารเช่าทีด่ นิ ระยะยาวดังกล่าวและเสร็จสิน้ กระบวนการเวนคืนจากรัฐบาล บริษทั ฯ และ
อมตะ เวียดนามพร้อมทีจ่ ะดาเนินการพัฒนาทีด่ นิ เพื่อปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสมกับการจัดตัง้ โรงงานและ
โครงการพาณิ ช ยกรรมของกลุ่ มลูก ค้าเป้ า หมาย พร้อ มทัง้ การจัด สร้า งโครงสร้างพื้น ฐานและระบบ
สาธารณู ปโภคเพื่อให้บริการในทันที ซึ่งจะส่งผลให้อมตะ เวียดนามมีรายได้เพิ่มขึน้ เป็ นอย่างมากใน
อนาคต รวมถึงช่วยลดความเสีย่ งจากการพึง่ พิงแหล่งรายได้เพียงแห่งเดียวอีกด้วย
5. การแข่งขันในธุรกิ จการพัฒนานิ คมอุตสาหกรรมระดับพรีเมี่ยม
ปจั จุบนั โครงการนิคมอุตสาหกรรม Amata City (Bien Hoa) ทีบ่ ริหารโดยอมตะ เวียดนาม ถือเป็ น
โครงการระดับพรีเมีย่ มทีเ่ น้นเจาะกลุ่มลูกค้าระดับบนเป็ นหลักเพียงไม่กร่ี ายในจังหวัดดองไน โดยอัตรา
ค่ า เช่ า ที่ดิน ระยะยาวและค่ า บริก ารสาธารณู ป โภคต่ า งๆ ของนิ ค มอุ ต สาหกรรมดัง กล่ า วสู ง กว่ า
ผูป้ ระกอบการทุกรายในจังหวัดดองไน ด้วยสภาวะการแข่งขันทีไ่ ม่รุนแรงมากนักในตลาดดังกล่าว อมตะ
เวียดนามจึงสามารถรักษาระดับอัตราค่าเช่าและค่าบริการต่ างๆให้คงที่อยู่ในระดับสูงได้ ทัง้ นี้ หากมี
ผูป้ ระกอบการรายอื่นดาเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระดับพรีเมีย่ มภายในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับโครงการ
ของอมตะ เวียดนาม อาจส่งผลกระทบต่ อรายได้ค่าเช่า ระยะยาวและรายได้ค่ าบริการต่ า งๆ รวมถึง
ความสามารถในการทากาไรของอมตะ เวียดนามในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยจุดแข็งหลายประการ
ของอมตะ เวียดนาม อาทิ ฐานเงินทุนขนาดใหญ่ ประสบการณ์ในธุรกิจอันยาวนาน การให้บริการทีเ่ ป็ น
เลิศ ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั หน่ วยงานของรัฐ ความสัมพันธ์อนั ดีในระยะยาวกับลูกค้าปจั จุบนั รวมถึงภาวะ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เศรษฐกิจของประเทศเวียดนามทีเ่ อื้ออานวยต่อการประกอบธุรกิจของผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม
ทาให้นิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนามมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสูง อมตะ เวียดนามจึง
มันใจว่
่ าจะสามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได้และอัตราการทากาไรท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่
สูงขึน้ ได้
6. ผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
ปจั จุบนั บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 384.32 ล้านบาท แบ่งเป็ น 768,630,000 หุ้นที่
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ในปี 2557 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 186.56 ล้านบาท เป็ นส่วนทีเ่ ป็ น
กาไรส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จานวน 124.41 ล้านบาท หรือคิดเป็ นกาไรต่อหุน้ เท่ากับ 0.16 บาท
บริษทั ฯ เสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้จานวน 166,370,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 17.79 ของทุนจดทะเบียน
ทีช่ าระแล้ว ภายหลังการเพิม่ ทุน บริษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 467.50 ล้านบาท แบ่งเป็ น
935,000,000 หุน้ เมื่อพิจารณาผลจากการเพิม่ ทุนดังกล่าว จะทาให้กาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ฯ สาหรับ
ปี 2557 ลดลงเป็ น 0.13 บาท ดังนัน้ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินธุรกิจให้มผี ลประกอบการกาไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะรองรับจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น ดังกล่าว จะทาให้ผลตอบแทนต่ างๆ ลดลง (Dilution
Effect) เช่น กาไรต่อหุน้ ลดลงร้อยละ 17.79 จากผลของการเพิม่ ทุนดังกล่าว
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