
รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบั 
รายการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยท์ัง้หมดโดยอาศยัมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

(Whitewash)  
 
 
 

 
เสนอต่อ 

 
 

 
 

ผู้ถือหุ้นของบริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

โดย 

 

 

 

 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

20 สิงหาคม 2563

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5 
 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่2 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

สารบญั 
 

      หน้า 
บทสรุปผูบ้รหิาร  6 
การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) โดย
อาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (Whitewash) 

16 

1.1 ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 16 
1.1.1. ลกัษณะของหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งและหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูข้อผ่อนผนั 16 
1.1.2. วนัทีเ่กดิรายการ 16 
1.1.3. ขอ้มลูทัว่ไปของผูข้อผ่อนผนั 17 

1.2 ขอ้มลูโดยสรุปของบรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 17 
1.2.1 ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคญั 17 
1.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 21 
1.2.3 โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 23 
1.2.4 โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัและบรษิทัย่อย 26 
1.2.5 ผูถ้อืหุน้ 28 
1.2.6 คณะกรรมการบรษิทั 28 
1.2.7 สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 29 
1.2.8 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขง่ขนั 38 

1.3 ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์
ทัง้หมดของบรษิทั โดยอาศยัมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (Whitewash)  

53 

1.3.1 ความเหน็ต่อนโยบายและแผนการบรหิารกจิการทีเ่สนอโดยผูข้อผ่อนผนั 53 
1.3.2 ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูถ้อืหุน้และบรษิทั 56 
1.3.3 สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของผูข้อผอ่นผนัทีจ่ะมภีายหลงัการไดม้าซึง่หลกัทรพัย์และทีจ่ะ

สามารถไดม้าเพิม่ในอนาคตโดยไม่เกดิหน้าทีใ่นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด
ของบรษิทั 

60 

1.3.4 ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการไม่อนุมตักิารท ารายการ 62 
1.4 ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขของรายการ 63 

1.4.1 ความเหมาะสมของราคา 63 
- วธิมีลูค่าหุน้ตามบญัช ี(Book value approach) 63 
- วธิปีรบัปรงุมลูค่าทางบญัช ี(Adjusted book value approach)  64 
- วธิมีลูค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market value approach) 79 
- วธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัช ี(Price to book value approach) 81 
- วธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธติอ่หุน้ (Price to earning ratio approach)  82 
- วธิมีลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted cash flow approach) 83 

1.4.2 สรุปความเหน็เกีย่วกบัวธิปีระเมนิมลูค่าหุน้ของบรษิทั 128 
1.5 ความครบถว้นถูกตอ้งของรายชือ่และจานวนหุน้ทีถ่อืโดยบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั  130 
1.6 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ

หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (Whitewash) 
131 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่3 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

เอกสารแนบ 1     ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั 134 
เอกสารแนบ 2     ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั อมตะ ฟาซลิติี้  เซอรว์สิ  

จ ากดั 
140 

เอกสารแนบ 3     ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั อมตะซติี ้ระยอง จ ากดั 146 
เอกสารแนบ 4     ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั 

(มหาชน) 
152 

เอกสารแนบ 5     ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานของ Amata City Bien Hoa Joint 
Stock Company 

159 

เอกสารแนบ 6    ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี้ บลิท ์ 
จ ากดั 

160 

เอกสารแนบ 7    ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั  พฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จ ากดั 

166 

เอกสารแนบ 8    ตารางสรุปการประเมนิมลูค่าของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัร่วมคา้ 172 
เอกสารแนบ 9    สรุปรายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของบรษิทัทีจ่ดัท าโดยผู้ประเมนิราคาทรพัยส์นิ 203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่4 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ค าย่อ (ABBREVIATION) 
 

ช่ือยอ่ ช่ือเตม็ 
ส านักงาน ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เกณฑข์อผ่อนผนั Whitewash ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ที ่สก. 29/2561 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรพัย์ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
กจิการ 

แบบ 247-4 แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อขออนุมัติให้ได้มาซึ่ ง
หลักทรพัย์ใหม่ โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรพัย์ทัง้หมดของ
กจิการ 

ผูข้อผ่อนผนั นายวกิรม กรมดษิฐ ์
Right Offering หรอื RO การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
Private Placement หรอื PP การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ หรอื KTBST บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั หรอื กจิการ หรอื AMATA บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
  
บรษิทัในกลุ่ม AMATA  
AW บรษิทั อมตะ วอเตอร ์จ ากดั 
AFS บรษิทั อมตะ ฟาซลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั 
RAYONG บรษิทั อมตะซติี ้ระยอง จ ากดั 
ASRB บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์จ ากดั 
TCR บริษัท  พัฒนาอสังห าริมทรัพย์ เพื่ อการอุตสาหกรรมระยอง  

ไทย-จนี จ ากดั 
AMATAV บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 
AKE บรษิทั อมตะ คนิเดอรเ์วลิด ์เอด็ยเูคชัน่ จ ากดั 
ENG บรษิทั อมตะ เอน็เนอจ ีจ ากดั 
ASRM บรษิทั อมตะ ซมัมทิ รทีส ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 
ACBH Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 
ASH Amata Asia Limited 
ASM Amata Asia (Myanmar) Limited 
ACY Yangon Amata Smart and ECO City Limited 
GLOBAL Amata Global Pte. Ltd. 
ACLT Amata City Long Thanh Joint Stock Company 
ATLT Amata Township Long Thanh Company Limited 
ACHL Amata City Halong Joint Stock Company 
ASCLT1 Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited 
ASCLT2 Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited 
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บรษิทัที ่AMATA ลงทุนรว่มกบับรษิทัอื่น  
ABP บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
NGD บรษิทั อมตะ จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั 
ABP1 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
ABP2 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
ABP3 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
ABP4 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
ABP5 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 
ABPR1 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 
ABPR2 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 
ABPR3 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 
ABPR4 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 
ABPR5 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 
AN บรษิทั อมตะเน็ทเวอรค์ จ ากดั 
ABPH บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
ABPS บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
ABPSPV บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี จ ากดั 
APR บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
SDX บรษิทั โซเดก็ซ์โซ่ อมตะ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
VANTEC บรษิทั แวนแทค อมตะ โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ABIG บรษิทั อมตะ บไีอจ ีอนิดสัเทรยีล แก๊ส จ ากดั 
HTAS บรษิทั ฮติาช ิไฮ-เทค อมตะ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั 
AMATAR กองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าอมตะ 

ซมัมทิโกรท 
DEV บรษิทั อมตะ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
TJA บรษิทั ไทย-เจแปนนีส อมตะ จ ากดั 
AMS บรษิทั อมตะ แมนชัน่ เซอรว์สิ จ ากดั 
VHOS บรษิทั โรงพยาบาลวภิาราม (อมตะนคร) จ ากดั 
ABPIF กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
APBH Amata Power (Bien Hoa) Limited 
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บทสรปุผู้บริหาร 
 

ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั” “กจิการ” หรอื “AMATA”) 
ครัง้ที่ 6/2020 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ไดม้มีตใิหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นของบรษิัท ครัง้ที ่1/2563 
เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ านวน 83,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 1,067,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 83,000,000 หุ้น  
ในมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวแก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right 
Offering) ในอตัรา 12.8554217 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย
สามารถจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนได ้(Oversubscription) ทัง้นี้ ราคาเสนอขายของหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทั เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) (“ราคาเสนอขาย”) ใหค้ านวณจาก
ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิัทในช่วงเวลาตัง้แต่ 7 - 15 วนั ทีม่กีารซื้อขายตดิต่อกนัก่อนหน้าวนัทีม่กีาร
ก าหนดราคาเสนอขาย หกัดว้ยส่วนลดจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 20 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัมอบหมายใหม้อี านาจพจิารณาก าหนดราคาเสนอขาย โดยบรษิทัจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวนัก าหนด
รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วน (Record Date) หรอืก่อนวนัที ่21 กนัยายน 2563 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัท ครัง้ที ่
1/2563 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิทั โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้น (Whitewash) เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 83,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 83,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
ดงักล่าวขา้งต้น ซึ่งบรษิัทอาจไม่ไดร้บัเงนิทุนเพยีงพอตามวตัถุประสงค์ในการใชเ้งนิทุน หากมผีูถ้อืหุ้นใชส้ทิธไิม่ครบ
ตามสดัส่วน หรอืใชส้ทิธไิม่ครบทุกคน ดงันัน้ นายวกิรม กรมดษิฐ์ (“ผูข้อผ่อนผนั”) ในฐานะผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ 
และผู้บรหิารของบรษิัท และปัจจุบนัได้ถือหุ้นบรษิัทเป็นจ านวน 260,345,900 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 24.40 ของทุนจด
ทะเบยีนและช าระแล้วของบรษิทั ไดเ้ลง็เหน็ถงึความจ าเป็นในการใชเ้งนิส าหรบัลงทุนในธุรกจิพฒันานิคมอุตสาหกรรม
ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาในช่วงแรก ซึ่งจะเกดิขึน้ในระยะเวลาอนัใกล ้อย่างไรกต็าม การประสบความส าเรจ็
ในการจดัหาเงนิทุนในช่วงแรกจะส่งผลต่อเน่ืองถงึความสามารถและเป้าหมายในการด าเนินการขยายธุรกจิของบรษิทั
ตามแผนใหส้ าเรจ็ลุล่วงในการพฒันาโครงการดงักล่าวทัง้โครงการ ดงันัน้ ผูข้อผ่อนผนัไดแ้สดงความประสงค์ทีจ่ะจอง
ซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวตามสดัส่วนที่ถืออยู่และจองซื้อเกินสทิธ ิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 530 ล้านบาท ในราคา
เดยีวกนักบัราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอการจองซื้อเกิน
สทิธใิห้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าบรษิัทมีจ านวนเงนิที่เพียงพอในการลงทุนใน
ช่วงแรกของการลงทุนในธุรกจิพฒันานิคมอุตสาหกรรมในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาและมรีะยะเวลาเพยีงพอใน
การระดมทุนเพิม่เตมิส าหรบัการพฒันาโครงการในระยะต่อไปจนประสบความส าเรจ็ทัง้โครงการ 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สมมติฐานว่านายวิกรม กรมดิษฐ์ ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามจ านวน เงินดังกล่าวข้างต้น  
โดยราคาเสนอขายของหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ณ วนัทีบ่รษิทัจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวนัก าหนดรายชื่อ
ผูถ้ือหุ้นที่มสีทิธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วน (Record Date) หรอืก่อนวนัที่ 21 กนัยายน 2563 มมีูลค่าน้อย
กว่า 6.38 บาทต่อหุน้ โดยหากมผีูถ้อืหุน้บางส่วนไม่ใชส้ทิธจิองซื้อหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว อาจท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้และ
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนายวกิรม กรมดษิฐ์ เพิม่ขึน้ไปถงึรอ้ยละ 25 หรอืกรณีทีไ่ม่มผีูถ้อืหุน้รายใดใชส้ทิธจิองซื้อหุน้
เลยสดัส่วนการถอืหุน้และสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนายวกิรม กรมดษิฐ์ จะเพิม่ขึน้สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 29.86 ซึ่งเป็น
ผลใหน้ายวกิรม กรมดษิฐ ์กา้วขา้มจุดทีต่้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั (“Tender Offer”) ทีร่อ้ยละ 25 
ทัง้สองกรณีจะท าใหน้ายวกิรม กรมดษิฐ์ มหีน้าทีจ่ะต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิัท ตามที่ก าหนดใน
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ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัย์
เพื่อครอบง ากิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก นายวิกรม กรมดิษฐ์ มีความประสงค์จะขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ
หลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิัท ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ สก. 
29/2561 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ โดยอาศยัมตทิีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้ของกจิการ ซึง่ในการขอผ่อนผนัจะตอ้งด าเนินการตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง และจะตอ้งไดร้บัมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิัทอนุมตักิารเสนอขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ต่อผูข้อผ่อนผนั และยนิยอมใหผู้ข้อผ่อนผนัไม่ต้องท าค าเสนอซื้อ
หลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิทัภายหลงัการไดม้าซึง่หลกัทรพัยด์งักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมตดิงักล่าวไม่ใหน้ับรวมการออกเสยีงของผูข้อ
ผ่อนผนั และบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั  

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่6/2020 ซึ่งได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 มมีตอินุมตัิให้
เสนอต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยบรษิัทได้ก าหนด
วาระทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการเพิม่ทุน และการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั ดงันี้  

วาระที ่2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 83,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิ 1,067,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,150,000,000 บาท โดยการออก
หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 83,000,000 หุน้ ในมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ 4. ของหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 83,000,000 หุน้ ในมูลค่าทีต่ราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (จองซื้อ
เกนิสทิธไิด)้ 

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิทั โดยอาศยัมติ 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (Whitewash)  

อน่ึง ในการพจิารณาอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ผูถ้อืหุน้สามารถพจิารณาขอ้มูล เหตุผล
ประกอบ และความเหน็ในประเดน็ต่างๆ ตามทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระไดน้ าเสนอไวใ้นรายงานฉบบันี้ อย่างไรกต็าม 
การตดัสนิใจอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มมีติแต่งตัง้บรษิัทหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ”) เพื่อใหค้วามเหน็ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในเรื่องการขอผ่อน
ผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิทั โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (Whitewash) ในกรณีทีม่หีุน้สามญั
เพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ และผู้ขอผ่อนผนัจองซื้อเกนิสทิธแิละท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ขอ
ผ่อนผนัเพิม่ขึ้นไปถึงร้อยละ 25 โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระได้พจิารณาขอ้มูลและเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการ
สมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง ราคา และเงื่อนไขในสาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัการท ารายการในครัง้นี้ 
และพจิารณาถงึความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการ และความเหมาะสมของราคาของการเขา้ท ารายการขอผ่อน
ผนัการท าค าเสนอซื้อในครัง้นี้ ประกอบกบัการพจิารณาถึงประโยชน์ ผลกระทบ ปัจจยัเสี่ยง ของการเขา้ท ารายการ 
โดยสรุปความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดด้งันี้ 
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ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของ
บริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน)  โดยอาศยัมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 
83,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) (จองซื้อเกนิสทิธไิด)้ และการขอผ่อนผนัการ
ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) มีความสมเหตุสมผล 
เนื่องจากบรษิัทมีแผนการใช้เงนิลงทุนในโครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะอมตะย่างกุ้ง  (Yangon Amata Smart & Eco 
City) ในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาในช่วงระยะเวลาที ่1 (ระยะเวลา 5 – 10 ปี) บนพื้นที่ 2,000 เอเคอร ์
(ประมาณ 5,060 ไร่) ทัง้หมดประมาณ 162 ล้านดอลลาร์สหรฐั (ประมาณ 5,022 ล้านบาท) ซึ่งโครงการดงักล่าวได้
วางแผนเบื้องต้นในการแบ่งพืน้ทีพ่ฒันาในช่วงแรกของโครงการเป็นจ านวนพืน้ที ่200 เอเคอร์ (ประมาณ 506 ไร่) หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของพืน้ทีโ่ครงการในช่วงระยะเวลาที ่1 ซึ่งจ าเป็นต้องใชเ้งนิทุนขัน้ต ่าประมาณ 41.54 ล้านดอลลาร์
สหรฐั (ประมาณ 1,287 ล้านบาท) ส าหรบัการพฒันาที่ดนิให้แล้วเสรจ็ภายในปี 2564 ทัง้นี้ บรษิัทได้ลงทุนในบรษิัท 
Yangon Amata Smart and Eco City Limited (“ACY”) ซึง่เป็นเจา้ของโครงการพฒันานิคมอุตสาหกรรมดงักล่าว ผ่าน
บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ในอตัราส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว คอื Amata Asia (Myanmar) Ltd 
โดยการถือหุ้นใน ACY เป็นการร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานราชการของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมยีนมาและบรษิทั โดยหน่วยงานราชการดงักล่าวจะน าทีด่นิทีเ่วรคนืมาไดเ้ป็นทุนช าระแล้วในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ของ 
ACY และบรษิทัจะน าเงนิเพิม่ทุนในครัง้นี้ประมาณ 16.18 ลา้นดอลลารส์หรฐั (ประมาณ 502 ลา้นบาท) ไปเพิม่ทุนช าระ
แลว้ในสดัส่วนรอ้ยละ 80 ของ ACY ต่อไป  

อย่างไรกต็าม การเพิม่ทุนในครัง้นี้บรษิัทอาจไม่ไดร้บัเงนิทุนเพยีงพอตามวตัถุประสงค์ในการใชเ้งนิดงักล่าว
ขา้งต้น ดงันัน้ นายวกิรม กรมดษิฐ์ (“ผูข้อผ่อนผนั”) ในฐานะผู้ถอืหุน้รายใหญ่ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั โดย
ปัจจุบนัถือหุ้นบรษิทัเป็นจ านวน 260,345,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 24.40 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแล้วของบรษิัท 
ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการใช้เงินในช่วงระยะแรกที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอนัใกล้ของบริษัท และการประสบ
ความส าเรจ็ในการจดัหาเงนิทุนในช่วงแรกจะส่งผลต่อเนื่องถงึความสามารถและเป้าหมายในการด าเนินการขยายธุรกจิ
ตามแผนของบริษัทในอนาคตทัง้โครงการ ท าให้ผู้ขอผ่อนผนัได้แสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าวตามสดัส่วนทีถ่อือยู่ และจองซื้อเกนิสทิธ ิเป็นจ านวนรวมไม่เกนิ 530 ลา้นบาท ในราคาเดยีวกนักบัราคาทีเ่สนอ
ขายต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) ซึง่ไดเ้สนอการจองซื้อเกนิสทิธใิหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกราย
เท่าเทยีมกนั เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าบรษิัทจะมจี านวนเงนิทีเ่พยีงพอในการลงทุนในธุรกจิพฒันานิคมอุตสาหกรรมใน
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาในช่วงแรก นอกจากนัน้ บรษิทัสามารถใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนในครัง้นี้เป็นเงนิทุนส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อขยายฐานทุน สรา้งทางเลอืกในการระดมทุนและมรีะยะเวลา
ในการจดัหาแหล่งเงนิทุนในรูปแบบอื่น เช่น การเสนอขายหุน้ให้กบับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) หรอืการ
กูย้มืจากสถาบนัการเงนิ เป็นตน้ ส าหรบัการลงทุนในระยะต่อไปไดภ้ายในปี 2564 ทัง้นี้ หากพจิารณาเงือ่นไขอตัราส่วน
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนผูถ้อืหุน้ของบรษิทักบัธนาคาร ณ ปัจจุบนั ทีก่ าหนดอตัราส่วนดงักล่าวไม่เกนิ 1.5 เท่า 
การเพิม่ทุนจ านวน 530 ลา้นบาทของผูข้อผ่อนผนัในครัง้นี้ ส่งผลใหบ้รษิทัสามารถน าเงนิทุนขา้งตน้ไปใชจ้ดัหาเงนิกู้ยมื
จากสถาบนัการเงนิหรอืเงนิกู้ในรูปแบบอื่นได้อีกเป็นจ านวนประมาณ 795 ล้านบาท จะท าให้บรษิัทสามารถจดัหา
เงนิทุนไดเ้พยีงพอต่อความต้องการใชเ้งนิลงทุนตามแผนเบื้องต้นในการพฒันาโครงการดงักล่าวบนพืน้ที ่200 เอเคอร ์
(ประมาณ 506 ไร่) ทัง้นี้มูลค่าการจดัหาแหล่งเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิขึน้อยู่กบัการพจิารณาอนุมตัจิากทางสถาบนั
การเงนิ โดยการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนทีถ่อือยู่และจองซื้อเกนิสทิธขิองนายวกิรม กรมดษิฐ์ ท าใหม้ัน่ใจ
ได้ว่าบรษิัทจะมจี านวนเงนิที่เพยีงพอต่อความต้องการใช้เงนิของบรษิัท นอกจากนี้ ผู้ขอผ่อนผนั จะด าเนินการตาม
วธิกีารจองซื้อ การช าระเงนิ และขัน้ตอนในการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนทีไ่ม่แตกต่างจากผูถ้อืหุน้รายอื่น ซึ่งเป็นไปอย่างเท่า
เทยีมกนั 
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ทัง้นี้ ผูข้อผ่อนผนัไดร้ะบุไวใ้นแบบหนังสอืขอมตผิูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใิหไ้ดม้าซึ่งหลกัทรพัย์ใหม่ โดยไม่ต้อง
ท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั (แบบ 247-7) โดยไม่มแีผนทีจ่ะเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืแผนการประกอบ
ธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างมนีัยส าคญั ซึ่งรวมถงึไม่ได้มแีผนการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ในการประกอบ
ธุรกจิ การขยายการลงทุน การปรบัโครงสรา้งองค์กร การบรหิารหรอืจา้งบุคลากร แผนการจ าหน่ายทรพัย์สนิหลกัของ
บรษิัท หรอืบริษัทย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงนิ ตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดงันัน้ ที่ปรึกษา
ทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็วา่ บรษิทัจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืแผนการประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ตามนโยบายหรอืแผนการประกอบธุรกจิของบรษิทัทีผู่ข้อผ่อนผนัไดร้ะบุไว้ขา้งตน้ เน่ืองจาก
เงนิที่ไดร้บัจากการเพิม่ทุนจะน าไปใช้เป็นเงนิลงทุนในโครงการเดมิที่บรษิทัอยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งเป็นการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบรษิัทก่อนการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อในครัง้นี้ อีกทัง้ ผู้ขอผ่อนผนัไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลง
วตัถุประสงค์การประกอบธุรกิจ และนโยบายในการบริหารกิจการอื่นๆ เนื่องจากผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  
เป็นกรรมการ และผู้บรหิารของบรษิัทตัง้แต่ก่อนการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อในครัง้นี้ และยงัคงบรหิารงานใน
บรษิัทต่อไปภายหลงัจากการเพิม่สดัส่วนการถอืหุน้จากการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนเกินสทิธใินครัง้นี้ อย่างไรก็ตาม 
หากผูข้อผ่อนผนัจะเปลีย่นแปลงกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืบุคลากรของบรษิทัในกรณีทีม่กีารลาออกหรอืครบก าหนด
ตามวาระการด ารงต าแหน่ง หรอือาจมกีารแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติมตามสดัส่วนการถือหุ้น ผู้ขอผ่อนผนัและบรษิัท
จะตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่รวมถงึนโยบายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ทีป่ระชุมของคณะกรรมการ
และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อใหก้ารเปลีย่นแปลงดงักล่าวเกดิประโยชน์ต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดไม่ไดใ้ชส้ทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 
ซึง่เป็นราคาเดยีวกนักบัทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสทิธ ิและมผีูถ้อืหุน้รายอื่นใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิ
กว่าสทิธขิองตน (Oversubscription) ซึง่บรษิทัไดใ้หส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุก
รายเท่าเทยีมกนัจะท าใหผู้ถ้อืหุน้เดมิรายดงักล่าวของบรษิทัไดร้บัผลกระทบในดา้นต่างๆ ดงันี้  

1. ผลกระทบต่อราคาของหุน้ (Price Dilution)  

ภายหลงัจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) 
ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทัขึน้อยู่กบัปรมิาณการใชส้ทิธซิื้อหุน้เพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้เดมิแต่ละราย ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่้
ถอืหุน้เดมิทุกรายไม่ใชส้ทิธซิื้อหุน้เพิม่ทุน จะไม่มผีลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทั แต่ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทุกรายใชส้ทิธิ
ตามที่มอียู่ครบทัง้จ านวนด้วยราคาตลาดหกัด้วยส่วนลดร้อยละ 20 จะมผีลกระทบต่อราคาของหุ้นของบรษิัท ซึ่งจะ
ลดลงในอตัรารอ้ยละ 1.44 

2. ผลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution)  

ภายหลงัจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering)  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เดมิทุกรายใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธทิีม่อียู่ครบทัง้จ านวน จะไม่เกดิผลกระทบต่อสทิธิ
ในการออกเสยีงของผู้ถอืหุ้นบรษิัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นรายใดไม่ได้ใช้สทิธจิองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตาม
สทิธทิีต่นมอียู่ และผูถ้อืหุน้รายอื่นได้ใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธทิีม่อียู่และ/หรอืจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
เกนิกว่าสทิธ ิจนมกีารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนครบทัง้จ านวน จะเกดิผลกระทบต่อสทิธกิารออกเสยีงของผู้ถอืหุน้ราย
ดงักล่าว ซึง่จะมสีทิธกิารออกเสยีงลดลงประมาณรอ้ยละ 7.22 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Per Share Dilution)  

ภายหลงัจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) 
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Per Share Dilution) ขึน้อยู่กบัปรมิาณการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
ผูถ้อืหุน้เดมิแต่ละราย หากผูถ้อืหุน้เดมิทุกรายไม่ใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเลย จะไม่มผีลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร 
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แต่หากผูถ้อืหุน้เดมิใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจนครบทัง้จ านวน จะมผีลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร ซึง่ส่วนแบ่งก าไร
จะลดลงในอตัรารอ้ยละ 7.22 

นอกจากผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากการทีผู่ข้อ
ผ่อนผนัมสีดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัเพิม่ขึน้ ในกรณีมผีูถ้อืหุน้บางส่วนไม่ใชส้ทิธซิื้อจองซื้อหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว อาจท า
ใหส้ดัส่วนการถอืหุน้และสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนายวิกรม กรมดษิฐ ์เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ  25 อย่างไรกด็ ีสดัส่วนการ
ถอืหุน้และสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนายวกิรม กรมดษิฐ์ จะเพิม่ขึน้เป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 29.86 โดยสดัส่วนการถอื
หุ้นที่มากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทัง้หมดของบริษัท จะส่งผลให้ผู้ขอผ่อนผัน
สามารถใชส้ทิธถิ่วงดุลในบางเรื่องทีข่อ้กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัไดก้ าหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงได้ 

อกีทัง้ อาจมคีวามเสีย่งหากกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่อนุมตักิารขอผ่อนผนั (Whitewash) ในครัง้นี้ อาจท าใหบ้รษิทัมี
โอกาสที่จะไม่ได้รบัเงนิเพิ่มทุนตามจ านวนที่วางแผนไว้ และอาจส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนในโครงการ หรือ
แผนการขยายการลงทุนของบรษิัทอาจต้องชะลอไป หรอือาจต้องเลอืกพจิารณาการเขา้ลงทุนในโครงการที่บรษิัทมี
แหล่งเงนิทุนเพียงพอ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทในอนาคต และบรษิัทอาจต้องจดัหาแหล่ง
เงนิทุนใหม่ หากยงัตอ้งการลงทุนในแผนขยายการลงทุนหรอืโครงการลงทุนเดมิตามทีว่างไว ้เช่น การเจรจาขอกูย้มืเงนิ
จากสถาบนัการเงนิ การระดมทุนจากบุคคลในวงจ ากดั และการออกหุน้กู้  เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการเพื่อสรรหาแหล่ง
เงนิทุนใหม่อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเจรจา พรอ้มทัง้จดัท าขอ้มลูอื่นๆ เพิม่เตมิ ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีจ่ าเป็น 
ซึ่งอาจจะส่งผลให้บรษิัทต้องเลื่อนการเข้าลงทุน รวมถึงบรษิัทต้องมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้น รวมถึงมีภาระ
ค่าธรรมเนียม การวางหลกัทรพัยค์ ้าประกนั และ/หรอืภาระผกูพนัต่างๆ เพิม่เตมิ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ต่อไปในอนาคต  

ทัง้นี้ ในการพจิารณาถงึความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ ซึ่งไดก้ าหนดราคาเสนอ
ขายของหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิมตามสดัส่วน (Right Offering) (“ราคาเสนอขาย”) 
ใหค้ านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิทัในช่วงเวลาตัง้แต่ 7 - 15 วนั ทีม่กีารซื้อขายตดิต่อกนัก่อน
หน้าวนัทีม่กีารก าหนดราคาเสนอขาย หกัดว้ยส่วนลดจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 20 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่า 
การก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการก าหนดราคาใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุก
ราย รวมถึงผู้ขอผ่อนผนัอย่างเท่าเทียมกันและก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขาย
สุดทา้ยส าหรบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) จะก าหนดอกีครัง้ก่อนหน้าวนั
ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วน (Record Date) หรอืก่อนวนัที ่21 กนัยายน 2563  

ในการนี้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระได้ท าการประเมนิมูลค่าหุ้นของบรษิัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการ
พจิารณาการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ โดยมคีวามเหน็ว่าวธิทีีเ่หมาะสมในการประเมนิมลูค่าหุน้ของบรษิทั คอื 
วธิมีลูค่าหุน้ตามราคาตลาด ซึ่งมรีาคาหุน้อยู่ระหว่าง 13.73 – 18.77 บาทต่อหุน้ โดยใชว้ธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตาม
บญัชสี าหรบัการเปรยีบเทยีบ ซึง่มรีาคาหุน้อยู่ระหว่าง 13.47 – 17.14 บาทต่อหุน้  

จากการพจิารณาขอ้มูลและเหตุผลทีส่รุปขา้งต้น ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าการขอผ่อนผนัการ
ท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (Whitewash) ในครัง้นี้ มคีวามสมเหตุสมผล 
เน่ืองจากราคาเสนอขายและเงือ่นไขของการท ารายการมคีวามยุตธิรรม ซึง่บรษิทัและผูถ้อืหุน้จะไดร้บัประโยชน์จากการ
เขา้ท ารายการอย่างเท่าเทยีมกนั อกีทัง้ยงัสรา้งความความมัน่ใจว่าบรษิทัจะมเีงนิทุนเพยีงพอต่อการลงทุนในโครงการ
ตามแผนการด าเนินงานของบรษิทั  ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้ควรลงมตอินุมติั การผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมด
ของบรษิทั โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (Whitewash) ในครัง้นี้ 
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บริษัทหลักทรัพย์  เคทีบี  (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน)  ในฐานะที่ป รึกษาทางการเงินอิสระ  
ขอรบัรองว่า ไดท้ าหน้าทีศ่กึษา และวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วด้วยความรอบคอบตามหลกัมาตรฐาน
วชิาชพี และไดใ้หเ้หตุผลบนพืน้ฐานของขอ้มลูและการวเิคราะหอ์ย่างเทีย่งธรรม โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ราย
ย่อยของบรษิทัเป็นส าคญั ทัง้นี้ การให้ความเห็นดงักล่าวอ้างองิจากขอ้มูลที่ได้รบัในรูปแบบของเอกสารและหรอืจาก
การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของบรษิทั ตลอดจนขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ และขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
โดยที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระตัง้ขอ้สมมตฐิานว่าขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้นมคีวามถูกต้องและเป็นจรงิ ดงันัน้ หากขอ้มูล
ดงักล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/หรอื ไม่เป็นจรงิ และ/หรอื มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในอนาคต อาจส่งผล
กระทบต่อความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระในครัง้นี้ได้ ดว้ยเหตุนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไม่อาจยนืยนัถงึ
ผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวทีอ่าจเกดิขึน้ต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ในอนาคตได้ อกีทัง้ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามเหน็ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่อการเขา้ท ารายการดงัรายละเอยีดขา้งตน้เท่านัน้ 
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ที ่172/2563 
 
       วนัที ่20 สงิหาคม 2563 
 
เรื่อง  ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของ

บรษิทั โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (Whitewash) ของบรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน)  
 
เรยีน กรรมการตรวจสอบ และท่านผูถ้อืหุน้ 
 บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
 
เอกสารแนบ: 1) ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั อมตะ วอเตอร ์จ ากดั 
 2) ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั อมตะ ฟาซลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั 
 3) ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั อมตะซติี ้ระยอง จ ากดั 
 4) ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 
 5) ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานของ  Amata City Bien Hoa Joint Stock 

Company  
 6) ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์จ ากดั 
 7) ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงานของบรษิทั  พฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการ

อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จ ากดั 
 8) ตารางสรุปการประเมนิมลูค่าของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัร่วมคา้ 
 9) สรุปรายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของบรษิทัทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ 

อา้งถงึ: 1) มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่ 6/2020  
ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 

 2) แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) ฉบบัลงวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 
 3) แบบหนังสอืขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัใิหไ้ดม้าซึง่หลกัทรพัยใ์หมโ่ดยไม่ตอ้งท าค าเสนอ

ซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ (แบบ 247-7) 
 4) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิทั อมตะ คอรป์อเร

ชนั จ ากดั (มหาชน) สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 5) งบการเงนิรวมที่ผ่านการตรวจสอบและ/หรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของบรษิัท 

ส าหรบังวด 12 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 – 2562 และงวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที่ 31 
มนีาคม 2563 

 6) งบการเงนิรวมทีผ่่านการตรวจสอบและ/หรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ส าหรบังวด 12 
เดอืน สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 – 2562 และงวด 3 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563 
ของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม 

 7) หนังสอืรบัรอง หนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้มูล และเอกสารอื่นๆ ทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจน
การสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั  

 8) รายงานการประเมนิราคาทรพัย์สนิของบรษิัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท
ย่อย จดัท าโดยบรษิัท เยียร์ แอพไพรซัล จ ากัด และบรษิัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั จดัท าเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
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 ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั” “กจิการ” หรอื “AMATA”)  
ครัง้ที ่6/2020 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ไดม้มีตใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ครัง้ที ่
1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 83,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,067,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
83,000,000 หุน้ ในมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวแก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน
การถอืหุน้ (Right Offering) ในอตัรา 12.8554217 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน โดยผูถ้อืหุน้เดมิแต่ละรายสามารถ
จองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนเกินกว่าสทิธขิองตนได้ (Oversubscription) แต่จะไดร้บัการจดัสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสทิธิ
เมื่อมหีุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีไ่ดจ้องซื้อตามสทิธคิรบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้  

ทัง้นี้ ราคาเสนอขายของหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) (“ราคาเสนอขาย”) ให้ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาตัง้แต่  
7 - 15 วนั ทีม่กีารซื้อขายตดิต่อกนัก่อนหน้าวนัที่มกีารก าหนดราคาเสนอขาย หกัดว้ยส่วนลดจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 20 
ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหม้อี านาจพจิารณาก าหนดราคาเสนอขาย โดย
บริษัทจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วน  
(Record Date) หรอืก่อนวนัที ่21 กนัยายน 2563 

ในกรณีทีย่งัมหีุน้เหลอืจากการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัจากการจดัสรรใหก้บัผู้
ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อตามสทิธแิละเกินสทิธิทัง้หมดแล้ว ให้จดัสรรหุ้นที่เหลอืดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement) ซึง่รวมถงึนักลงทุนสถาบนั และ/หรอื นักลงทุนทีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั โดย
มรีายละเอยีดดงันี้ 

(ก) ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบับรษิัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.  21/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการเกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 

(ข) มศีกัยภาพทางดา้นเงนิทุน มฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง และมคีวามพรอ้มในการช าระเงนิเพิม่ทุนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดได ้

(ค) ตกลงและยอมรบัราคาหุ้นที่เสนอขายในราคาที่ก าหนด โดยเป็นราคาตลาด และเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่า
ราคาทีเ่สนอขายต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) ขา้งตน้  

ทัง้นี้ การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ใหก้บับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะก าหนดในราคาไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้ค านวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นบรษิัทในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการ
ตดิต่อกนัก่อนวนัเสนอขาย โดยคณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหม้อี านาจพจิารณา
ก าหนดเงื่อนไขราคาเสนอขายและรายละเอยีดในการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว
เพื่อใหบ้รษิัทไดร้บัประโยชน์สูงสุด และไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมาย และ/หรอืกฎหรอืระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัส านักงาน
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัท ครัง้ที ่
1/2563 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิทั โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้น (Whitewash) เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 83,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 83,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่14 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ดงักล่าวขา้งต้น ซึ่งบรษิัทอาจไม่ไดร้บัเงนิทุนเพยีงพอตามวตัถุประสงค์ในการใชเ้งนิทุน หากมผีูถ้อืหุ้นใชส้ทิธไิม่ครบ
ตามสดัส่วน หรอืใชส้ทิธไิม่ครบทุกคนดงันัน้ นายวกิรม กรมดษิฐ์ (“ผูข้อผ่อนผนั”) ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
บรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัซึ่งถอืหุน้เป็น
จ านวน 260,345,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.40 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของบรษิัท ได้มีหนังสือแจ้งต่อที่
ประชุมว่า นายวกิรม กรมดษิฐ ์ประสงค์จะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว เนื่องจากผูข้อผ่อนผนัไดเ้ลง็เหน็ถงึความ
จ าเป็นในการใช้เงนิส าหรบัลงทุนในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาในโครงการ
พฒันาเมอืงอจัฉรยิะอมตะย่างกุ้ง (Yangon Amata Smart & Eco City) ในช่วงแรก ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอนัใกล ้
อย่างไรกต็าม การประสบความส าเรจ็ในการจดัหาเงนิทุนในช่วงแรกจะส่งผลต่อเนื่องถงึความสามารถและเป้าหมายใน
การด าเนินการขยายธุรกิจของบรษิัทตามแผนให้ส าเรจ็ลุล่วงในการพฒันาโครงการดงักล่าวทัง้โครงการ ดงันัน้ ผู้ขอ
ผ่อนผนัไดแ้สดงความประสงคท์ีจ่ะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าวตามสดัส่วนทีถ่อือยู่และจองซื้อเกนิสทิธ ิเป็นจ านวน
รวมไม่เกิน 530 ล้านบาท ในราคาเดยีวกันกับราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) และเสนอการจองซื้อเกนิสทิธใิหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าบรษิทัมจี านวน
เงนิทีเ่พยีงพอในการลงทุนในช่วงแรกของการลงทุนในธุรกจิพฒันานิคมอุตสาหกรรมในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา
และมีระยะเวลาเพยีงพอในการระดมทุนเพิม่เติมส าหรบัการพฒันาโครงการในระยะต่อไปจนประสบความส าเร็จทัง้
โครงการ นอกจากนัน้ บรษิัทสามารถใชเ้งนิทุนขา้งต้นเป็นเงนิทุนส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อขยายฐานทุน สรา้ง
ทางเลอืกในการระดมทุนและมรีะยะเวลาในการจดัหาแหล่งเงนิทุนในรูปแบบอื่น เช่น การเสนอขายหุน้ใหก้บับุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) หรอืการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ส าหรบัการลงทุนในระยะต่อไปไดภ้ายในปี 2564 ทัง้นี้ 
หากพจิารณา เงื่อนไขอตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นของบรษิัทกบัธนาคาร ณ ปัจจุบนั ที่ก าหนด
อตัราส่วนดงักล่าวไม่เกนิ 1.5 เท่า การเพิม่ทุนจ านวน 530 ล้านบาทของผูข้อผ่อนผนัในครัง้นี้ ส่งผลใหบ้รษิทัสามารถ
น าเงนิทุนขา้งต้นไปใช้จดัหาเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิเป็นจ านวนประมาณ 795 ล้านบาท จะท าใหบ้รษิัทสามารถ
จดัหาเงนิทุนได้เพยีงพอต่อความต้องการใช้เงนิลงทุนตามแผนการลงทุนดงักล่าวขา้งต้น ทัง้นี้มูลค่าการจดัหาแหล่ง
เงนิทุนจากสถาบนัการเงนิขึน้อยู่กบัการพจิารณาอนุมตัจิากทางสถาบนัการเงนิ 

อย่างไรกต็าม หากมผีูถ้อืหุน้บางส่วนไม่ใชส้ทิธจิองซื้อหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว อาจท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้และสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของนายวกิรม กรมดษิฐ์ เพิม่ขึน้ไปถงึรอ้ยละ 25 หรอืกรณีทีไ่ม่มผีูถ้อืหุน้รายใดใชส้ทิธจิองซื้อหุน้เลย 
สดัส่วนการถอืหุน้และสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนายวกิรม กรมดษิฐ ์จะเพิม่ขึน้สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 29.86 ซึง่เป็นผลให้
นายวกิรม กรมดษิฐ ์ ก้าวขา้มจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิทัที่รอ้ยละ 25 ท าใหน้ายวกิรม กรม
ดษิฐ ์มหีน้าทีจ่ะตอ้งท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรพัย์เพื่อครอบง ากิจการ  อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากนายวิกรม กรมดิษฐ์ มีความประสงค์จะขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิัท ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่สก. 29/2561 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการขอผ่อน
ผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของกจิการ โดยอาศยัมตทิี่ประชุมผูถ้ือหุ้นของกิจการ ( “ประกาศการขอผ่อน
ผนั”) ซึ่งในการขอผ่อนผนัจะต้องด าเนินการตามประกาศที่เกี่ยวขอ้ง และจะต้องได้รบัมติอนุมตัิจากทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น
ของบรษิทัในวาระการเสนอขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ต่อผูข้อผ่อนผนั และยนิยอมใหผู้ข้อผ่อนผนัไม่ตอ้งท าค าเสนอซื้อ
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั ภายหลงัการไดม้าซึง่หลกัทรพัยด์งักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมตดิงักล่าวมใิหน้ับรวมการออกเสยีงของผูข้อ
ผ่อน และบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั  

ทัง้นี้ บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ และจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่ออนุมตักิารเขา้ท า
รายการดงักล่าว โดยมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตัิการเขา้ท ารายการของบรษิัทในครัง้นี้ จะต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่
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น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้
ถอืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

ในการด าเนินการดังกล่าว มีวาระที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท าหน้าที่ ให้ความเห็น
เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิัทโดยอาศยัมติของทีป่ระชุมผูถ้ือ
หุน้ของบรษิทั (Whitewash) เพื่อน าเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563  ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่11 กนัยายน 
2563 เพื่อพจิารณาและอนุมตัติ่อไป ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 วาระที ่ 2 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ านวน 83,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีน
เดมิ 1,067,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 83,000,000 หุน้ ในมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 วาระที ่ 3 พจิารณาและอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ 4. ของหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

 วาระที ่ 4 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 83,000,000 หุ้น ในมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) (จองซื้อเกนิสทิธไิด)้ 

 วาระที ่ 5 พจิารณาและอนุมตักิารขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั โดยอาศยัมตขิอง
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (Whitewash) 

อน่ึง ในการพจิารณาอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ผูถ้อืหุน้สามารถพจิารณาขอ้มูล เหตุผล
ประกอบ และความเหน็ในประเดน็ต่างๆ ตามทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดน้ าเสนอไวใ้นรายงานฉบบันี้ อย่างไรกต็าม 
การตดัสนิใจอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้ถอืหุน้เป็นส าคญั 

ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มมีติแต่งตัง้ บรษิัทหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ”) เพื่อใหค้วามเหน็ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในเรื่องการขอผ่อน
ผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิทั โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (Whitewash) ในกรณีทีม่หีุน้สามญั
เพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ  

 บรษิัทหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจากบรษิัท ได้
พิจารณาและศกึษาขอ้มูลการเขา้ท ารายการครัง้นี้จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2020 เมื่อวนัที่ 24 
กรกฎาคม 2563 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (“F53-4”) ซึ่งได้เปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาด
หลกัทรพยฯ์ เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 งบการเงนิรวมทีผ่่านการตรวจสอบ และ/หรอื สอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย หนังสอืรบัรอง รายชื่อผูถ้อืหุน้ ขอ้บงัคบั หนังสอืบรคิณห์สนธ ิประมาณการทางการเงนิและ
สมมตฐิานต่างๆ ที่ไดร้บัจากบรษิทั ส าเนาหนังสอืขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัใิหไ้ดม้าซึ่งหลกัทรพัย์ใหม่ โดยไม่
ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของกจิการ (“แบบ 247-7”) ของผูข้อผ่อนผนั ขอ้มูลและเอกสารประกอบอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้งทีไ่ดร้บัจากบรษิัท ตลอดจนการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้งของบรษิทั รวมทัง้การพจิารณา
ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมและปัจจยัทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวขอ้ง โดยสามารถสรุปรายละเอียดของรายการ และ
ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการดงักล่าว ไดด้งัต่อไปนี้ 
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การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) โดยอาศยั
มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่า การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิทั อมตะ 
คอร์ปอเรชนั จ ากัด (มหาชน) โดยอาศยัมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) มีความสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยที่ส าคัญต่างๆ รวมทัง้ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท  และความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 
ดงัต่อไปนี้ 

1.1 ลกัษณะของรายการ 

จากลกัษณะของรายการดงักล่าวซึง่ไดอ้ธบิายไวใ้นหน้าที ่13 – 15 ของรายงานฉบบันี้ มรีายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (Whitewash) ดงันี้ 

1.1.1. ลกัษณะของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผนั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2020 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่
ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจ านวน 83,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 1,067,000,000 บาท เป็นทุดจดทะเบียน
จ านวน 1,150,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 83,000,000 หุน้ ในมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 
บาท และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 
12.8554217 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน  

ทัง้นี้ ราคาเสนอขายของหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) (“ราคาเสนอขาย”) ให้ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาตัง้แต่  
7 - 15 วนั ทีม่กีารซื้อขายตดิต่อกนัก่อนหน้าวนัทีม่กีารก าหนดราคาเสนอขาย หกัดว้ยส่วนลดจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 20 
ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัท หรอืบุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้มอี านาจพิจารณาก าหนดราคาเสนอขาย 
โดยบรษิัทจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวนัก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นทีม่สีทิธจิองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วน 
(Record Date) หรอืก่อนวนัที ่21 กนัยายน 2563 ผูข้อผ่อนผนัประสงค์จะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวตามสดัส่วน
ทีถ่อือยู่และจองซื้อเกนิสทิธเิป็นจ านวนรวมไม่เกนิ 530 ลา้นบาท ภายใต้สมมตฐิานว่าหากมผีูถ้อืหุน้บางส่วนไม่ใชส้ทิธิ
จองซื้อหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว อาจท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้และสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนายวกิรม กรมดษิฐ์ เพิม่ขึน้ไปถงึ
รอ้ยละ 25 หรอืกรณีที่ไม่มผีู้ถอืหุ้นรายใดใชส้ทิธจิองซื้อหุ้นเลย สดัส่วนการถือหุ้นและสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนาย
วกิรม กรมดษิฐ ์จะเพิม่ขึน้สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 29.86 ซึ่งเป็นผลใหน้ายวกิรม กรมดษิฐ ์กา้วขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ
หลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ อย่างไรกด็ ีเนื่องจากนายวกิรม กรมดษิฐ ์มคีวามประสงค์จะขอ
ผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการ จงึต้องด าเนินการตามประกาศขอผ่อนผนั และขออนุมตัติ่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

1.1.2. วนัท่ีเกิดรายการ 

บรษิทัคาดว่าจะท ารายการดงักล่าวภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ซึ่ง
จะจดัประชุมในวนัที่ 11 กนัยายน 2563 โดยมกี าหนดระยะเวลาการท ารายการให้แล้วเสรจ็ภายในเดอืนพฤศจกิายน 
2563 ทัง้นี้ นายวกิรม กรมดษิฐ์ คาดว่าจะท ารายการภายหลงัวนัก าหนดสทิธผิูถ้ือหุน้ที่มสีทิธใินการจองซื้อหุ้นสามญั
เพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้  
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1.1.3. ข้อมูลทัว่ไปของผูข้อผ่อนผนั   

ชื่อ-สกุล : นายวกิรม กรมดษิฐ ์
อาย ุ : 67 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษิทั : ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบรหิาร 
รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการ
ฝึกอบรม 

: ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัแห่งชาตไิตห้วนั 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง า น ใน
ระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

: 2533 – ปัจจุบนั     : ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2558        : ประธานกรรมการ บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั 
2538 – ปัจจุบนั     : กรรมการ บรษิทั อมตะซติี ้ระยอง จ ากดั 
2533 – ปัจจุบนั     : กรรมการ บริษัท อมตะ ดีเวลล็อปเม้นท ์

จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท อมตะ แมนชัน่ เซอร์วิส 

จ ากดั 
 : ประธานกรรมการ บรษิทั อมตะ โฮลดิง้ จ ากดั   

 

 ทีม่า : แบบ 56-1 ของบรษิทั ปี 2562 และ แบบ 247-7 ลงวนัที ่19 สงิหาคม 2563 

1.2 ข้อมูลโดยสรปุของบริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

1.2.1. ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทั 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” “กิจการ” หรือ “AMATA”) เดิมชื่อบริษัท บางปะกง  
อนิดสัเตรยีล ปาร์ค 2 จ ากดั (มหาชน) จดทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที ่6 มนีาคม 2532 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกจิ
ค้าอสงัหารมิทรพัย์ ในรูปของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มทีุนจดทะเบยีน
เริม่แรก 120,000,000 บาท และไดจ้ดัตัง้โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ซึ่งไดเ้ปลี่ยนชื่อนิคมครัง้แรกเป็น “นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร” เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2541 

ปั จจุ บัน  บ ริษั ท มีทุ น จดท ะ เบี ย น  1,067,000,000 บ าท  และได้ เป ลี่ ยน ชื่ อนิ ค ม ดังก ล่ าวค รั ้งที่  2  
เป็น “นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรี” เมื่อวนัที ่18 มกราคม 2561 โดยนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุร ีจดัอยู่ใน
เขตส่งเสรมิการลงทุนเขตที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการทีด่ าเนินงานโดยภาคเอกชนร่วมกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  บนเน้ือทีป่ระมาณ 25,300 ไร่ ตัง้อยู่ กม.ที ่57 ถนนบางนา-ตราด ในเขตอ าเภอเมอืงและอ าเภอพานทอง จงัหวดั
ชลบุร ี  

บรษิัทมีความมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจสงัคมให้เติบโตไปพร้อมกับการอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่าง
อุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ บนพืน้ฐานของการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ดว้ยเหตุนี้ บรษิทัจงึ
ได้ด าเนินธุรกิจตามปรชัญา “ALL WIN” อย่างเคร่งครดั ท าให้บรษิัทได้รบัความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย  และ
สามารถสรา้งคุณค่าในระยะยาวแก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย ธุรกจิทีบ่รษิทัพฒันาแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจต่างๆ ดงันี้  
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หน้าที ่18 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

1. ธุรกจินิคมอุตสาหกรรมและการพฒันาชุมชนเมอืง 
2. ธุรกิจสาธารณูปโภค ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานผลิตน ้ าประปาเพื่อภาคอุตสาหกรรม โรงบ าบัดน ้ าเสีย 

เครอืข่ายและสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติส าหรบันิคมอุตสาหกรรม ก๊าซอุตสาหกรรม โครงข่ายเคเบิ้ลใย
แกว้น าแสง พลงังานทางเลอืก 

3. ธุรกจิใหบ้รกิารในนิคมอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การจดัการขยะจากภาคอุตสาหกรรม  อาคารโรงงานส าเรจ็รปูให้
เช่า  การขนส่งและกระจายสินค้า  การรกัษาความปลอดภัย การบ ารุงรกัษาในส านักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรม  โรงพยาบาล  สถานศกึษา  ทีพ่กัอาศยั  พาณิชยกรรม  

4. ธุรกจิการลงทุน 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

ปี เหตุการณ์ 
2560 • วนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2560 มีมติอนุมตัิให้

บรษิทั จดัตัง้บรษิัท อมตะ เอน็เนอจ ีจ ากดั ซึ่งบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.98 มาเป็นผูถ้อืหุ้น
แทนบริษัทเข้าร่วมลงทุนร้อยละ 12 ในบรษิัท สตุมฟ์ อมตะ โซลาร์ จ ากัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจพลงังานแสงอาทติย์ ทัง้นี้เพื่อความคล่องตวัในการบรหิารและขอบเขตที่ชดัเจนใน
การด าเนินธุรกจิ 

• บริษัท เข้าร่วมลงทุนร้อยละ 10 ในการประกอบกิจการโรงงานอจัฉริยะร่วมกับบริษัท
ผูเ้ชีย่วชาญเทคโนโลย ีInternet of Things 

• วนัที่ 15 สงิหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 3/2560 มมีติอนุมตัิให้เพิม่
ทุนจดทะเบยีนของ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company อีก 5.8 ล้าน
ดอลลารส์หรฐั (131,660 ล้านด่ง) จาก 9.2 ลา้นดอลลารส์หรฐั (204,000 ลา้นด่ง) รวมเป็น
ทุนจดทะเบยีนทัง้สิน้ 15.0 ล้านดอลลารส์หรฐั (335,660 ล้านด่ง) เพื่อลงทุนในการพฒันา
โครงการ ทัง้นี้ ใหเ้รยีกช าระทุนตามการลงทุนของโครงการ โดย Amata Township Long 
Thanh Joint Stock Company นัน้ เป็นบรษิทัย่อยซึ่งบรษิทั ถอืหุน้ทางอ้อมรอ้ยละ 72.88 
ของทุนจดทะเบยีน 

• วนัที่ 6 กันยายน 2560 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 มมีติอนุมตัิการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ของบรษิัทโดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 6,000,000,000 บาท เพื่อลดการ
พึง่พาเงนิกูจ้ากธนาคารและลดตน้ทุนทางการเงนิ 

• วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 7/2560 มมีติอนุมตัิให้
บรษิัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด (บรษิัทย่อย) ซึ่งบรษิัทถือหุ้นร้อยละ 91 ขายหุ้น
ทัง้หมดที่มใีนบรษิัท สตราทีจคิ เอ็นจเินียริง่ แอนด์ แอดวานสท์ โลจสิทิคส์ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จ ากดั  

• เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั อมตะ อนิดสัเทรยีลแก๊ส จ ากดั และใหบ้รษิทัเพิม่สดัส่วนการ
ลงทุนจากรอ้ยละ 42 เป็นรอ้ยละ 49  

2561 • วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2561 มีมติอนุมตัิให้
บรษิัท อมตะ อินดสัเทรยีลแก๊ส จ ากดั (บรษิัทร่วมที่บรษิัทถือหุ้นร้อยละ 49) เพิ่มทุนจด
ทะเบยีนจาก 20 ล้านบาท เป็น 55 ล้านบาท และบรษิัทจะเพิม่ทุนตาม เพื่อรกัษาสดัส่วน
การลงทุน  ต่อมา บรษิทั อมตะ อนิดสัเทรยีลแก๊ส จ ากดั ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั อมตะ บี
ไอจ ีอินดสัเทรยีล แก๊ส จ ากดั โดยมติที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ของบรษิัท
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หน้าที ่19 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ปี เหตุการณ์ 
ดงักล่าว เมื่อวนัที ่14 มนีาคม 2561 

• บรษิัท ฮติาช ิไฮ-เทค อมตะ สมาร์ท เซอร์วสิเซส จ ากดั เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนิน
ธุรกจิและการลงทุนโรงงานอจัฉรยิะ 

• เ พิ่ ม ทุ น ใ น  Amata City Long Thanh Joint Stock Company (ACLT) จ า ก 
1,213,305,200,000 ด่ง หรอืเทยีบเท่า 56.43 ลา้นดอลลารส์หรฐั เป็น 1,416,318,200,000 
ด่ง หรอืเทียบเท่า 65.59 ล้านดอลลาร์สหรฐั ทัง้นี้ ACLT เป็นบรษิัทย่อยที่บมจ. อมตะ วี
เอ็น บรษิัทย่อยของบรษิัทถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 93.5 บมจ. อมตะ วเีอ็น 
จะลงทุนเพื่อรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มใน ACLT โดยจะใชก้ระแสเงนิ
สดจากการด าเนินงานส าหรบัการช าระทุนส่วนเพิม่ 

• วนัที ่15 พฤษภาคม 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 ไดม้มีตริบัทราบ
การได้รับ ใบอนุญาตการลงทุนและจัดตั ้งบริษัท  Amata City Halong Joint Stock 
Company ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั โดยบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ทางออ้ม (ผ่านบมจ. 
อมตะ วีเอ็น) ร้อยละ 72.84 และมีมติอนุมัติการช าระทุนจ านวน 20,000 ล้านด่ง หรือ
ประมาณ 881,000 ดอลลารส์หรฐั และอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 567,500 ลา้นด่ง หรอื
ประมาณ 25 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

• วนัที ่14 สงิหาคม 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิห ้
- จดัตัง้บรษิัท อมตะ ซิตี้ ลาว จ ากดั ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เพื่อ

ลงทุนพัฒนาเมืองอัจฉริยะและนิคมอุตสาหกรรมในประเทศดังกล่าว ด้วยทุนจด
ทะเบยีน 25,000 ลา้นกบี หรอืประมาณ 100 ลา้นบาท โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 100 

- บรษิัท อมตะ เอ็นเนอจ ีจ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทถือหุ้นร้อยละ 100 ขายหุ้น
ทัง้หมดทีม่ใีน บรษิทั สตุมฟ์ อมตะ โซลาร ์จ ากดั ซึง่จะด าเนินธุรกจิผลติพลงังานจาก
แสงอาทติย ์แต่ยงัไม่ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์

- บมจ. อมตะ วีเอ็น เพิ่มทุนจดทะเบียนใน Amata Township Long Thanh Joint 
Stock Company (ATLT) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่อมตะ วเีอ็นถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย
เพิ่มทุน 1.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (23,000 ล้านด่ง) จาก 15.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(335,660 ลา้นด่ง) เป็น 16.0 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (358,660 ลา้นด่ง) 

- จดัตัง้ Amata Asia (Myanmar) Limited ในเขตบรหิารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐั
ประชาชนจนี มทีุนจดทะเบยีนประมาณ 15,700,000 ดอลลารฮ์่องกง หรอื 2,000,000 
ดอลลาร์สหรฐั บรษิทัถอืหุ้นรอ้ยละ 100 เพื่อลงทุนใน Yangon Amata Smart & Eco 
City Limited Liability Company ซึ่งจดัตัง้ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อ
พฒันาเมอืงอจัฉรยิะและนิคมอุตสาหกรรมในเขตย่างกุง้ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีน
มาร ์

- จดัตัง้ Yangon Amata Smart & Eco City Limited Liability Company ในสาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมยีนมาร ์เพื่อพฒันาเมอืงอจัฉรยิะและนิคมอุตสาหกรรมในเขตย่างกุ้ง มี
ทุนจดทะเบยีนประมาณ 2,000,000 ดอลลารส์หรฐั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

• วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิห้
จดัตัง้ บรษิัท ไทย-เจแปนนีส อมตะ จ ากดั เพื่อพฒันาโรงแรม 4 ดาวและชุมชนอจัฉรยิะ
ภายในอมตะ ซติี้ ชลบุร ีร่วมกบับรษิทัร่วมทุนระหว่างผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันาเมอืงและ



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่20 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ปี เหตุการณ์ 
รฐับาลญีปุ่่ น ดว้ยทุนจดทะเบยีน 717.6 ลา้นบาท โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 51 

2562 • วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2562 มมีติแต่งตัง้ นาย
วกิรม กรมดษิฐ์ เป็นประธานกรรมการบรษิัท มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2562 เป็นต้นไป 
ทัง้นี้ ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ด ารงต าแหน่งรกัษาการประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารดว้ย 

• วนัที่ 5 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2562 ได้มีมติอนุมตัิให ้
บมจ. อมตะ วเีอ็น (บรษิัทย่อย) เพิ่มทุนจดทะเบียนใน Amata Township Long Thanh 
Joint Stock Company (“ATLT”) จ านวน 1,054,472 ล้านด่ง (45.6 ล้านดอลลาร์สหรฐั) 
จาก 335,660 ล้านด่ง (14.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เป็น 1,390,132 ล้านด่ง (60.4 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั) ส าหรบัลงทุนในการพฒันาโครงการ ทัง้นี้ ATLT เป็นบรษิัทย่อยทีอ่มตะ วี
เอ็นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยแหล่งเงินทุนในการเพิ่มทุนดังกล่าวจะมาจาก
เงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการและเงนิกูย้มืของอมตะ วเีอน็  

• แต่งตัง้ นายเทวนิทร์ วงศ์วานิช เป็นกรรมการบรษิทัและกรรมการอสิระ แทน ดร.สุรนิทร ์  
พศิสุวรรณ กรรมการทีเ่สยีชวีติ ทัง้นี้ ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่5 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 

• วนัที ่15 พฤษภาคม 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2562 ไดม้มีตอินุมตัใิห้
ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บมจ. อมตะ วเีอน็ ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ย
ละ 72.84 เป็นเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันจ านวนไม่เกิน  300,000,000 บาท เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการ Amata City Halong และเป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการ  

• วันที่  22 สิงห าคม  2562 บริษัท ได้ลงนามในสัญญ า Framework Agreement กับ 
Department of Urban and Housing and Development (“DUHD”), Ministry of 
Construction, Republic of the Union of Myanmar เพื่อร่วมกันด าเนินการในโครงการ
ดงักล่าว โดย DUHD จะเข้าถือหุ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 20 ซึ่งบรษิัทจะต้องด าเนินการ
เจรจา เพื่อเขา้ท าสญัญากจิการร่วมคา้ สญัญาซื้อขายหุน้กบัทาง DUHD และสญัญาอื่นๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง โดยจะด าเนินการเจรจาและสรุปความตกลงให้ได้ความชดัเจนภายในกรอบ
เวลาตามทีร่ะบุไวใ้น Framework Agreement คอืภายในเดอืนสงิหาคม 2564  

• วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2562 ได้มีมติอนุมตัิจดัตัง้ 
Indo-China Consultancy Pte. Ltd. หรือชื่ออื่นที่เหมาะสม ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้
ค าปรกึษาทางวศิวกรรมแก่โครงการต่างๆ ของกลุ่มอมตะ ด้วยทุนจดทะเบยีนประมาณ 
250,000 ดอลลารส์งิคโปร ์โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 45 

• แต่งตัง้ นางเรวด ีจนัทมณีโชต ิใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั แทน นางวราภรณ์ วชัรา
นุเคราะห ์

• วนัที ่21 ตุลาคม 2562 Yangon Amata Smart and Eco City Limited (“ACY”) ไดร้บัการ
ส่งเสรมิการลงทุนจาก Myanmar Investment Commission เพื่อด าเนินโครงการระยะที ่1 
เป็นพีน้ทีท่ ัง้หมด 2,000 เอเคอร ์

• วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2562 ไดม้มีตใิห ้ACY 
ด าเนินการเพิม่ทุนใหค้รบ 2,000,000 ดอลลาร์สหรฐั ตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัเคยมี
มติอนุมัติไว้ และอนุมัติให้ด าเนินการเพิ่มทุนอีก 500,000 หุ้น หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรฐั  
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ปี เหตุการณ์ 
แล้วจดัสรรให ้DUHD โดยถอืว่าเป็นการช าระทุนแบบอื่น (equity in kind)  เพื่อตอบแทน
การเช่าทีด่นิระยะยาว 

• อนุมัติให้  Amata City Long Thanh Joint Stock Company (“ACLT”) บริษัทย่อยของ 
บมจ. อมตะ วเีอ็น (บรษิัทย่อย) จ าหน่ายไปซึ่งหุน้สามญัของ Amata Service City Long 
Thanh 1 Company Limited (“ASCLT 1”) แ ล ะ  Amata Service City Long Thanh 2 
Company Limited (“ASCLT 2”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ ASCLT 
1 และ ASCLT 2 ใหแ้ก่ Nova Rivergate Company Limited และ Nha Rong Investment 
& Commercial Joint Stock Company ตามล าดบั ทัง้นี้ ACLT จะยงัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 51 ใน ASCLT 1 และ ASCLT 2 และ ASCLT 1 และ ASCLT 2 ยงัคงสภาพเป็นบรษิทั
ย่อยของ บมจ. อมตะ วเีอน็ 

• วันที่  12 ธันวาคม 2562 บริษัท ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ  Surbana Jurong 
Infrastructure Pte. Ltd. เพื่ อจัดตั ้งบ ริษัทชื่ อ  Great Mekong Consultancy Pte. Ltd. 
เรยีบร้อยแล้ว โดย Great Mekong Consultancy Pte. Ltd. จะด าเนินธุรกิจให้ค าปรกึษา
ทางวศิวกรรมแก่โครงการต่างๆ ของกลุ่มอมตะ และบรษิัทจะถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 45 
ของหุน้ทัง้หมดของ Great Mekong Consultancy Pte. Ltd. 

ทีม่า :  แบบ 56-1 ของบรษิทั ปี 2560 – 2562   

1.2.2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทัมรีายไดห้ลกัจาก 2 สายผลติภณัฑ์ คอื ธุรกจิพฒันาทีด่นินิคมอุตสาหกรรม และธุรกจิผลติภณัฑ์เกีย่วกบั
สาธารณูปโภค โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ธรุกิจพฒันาท่ีดินนิคมอตุสาหกรรม 

บริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน)  

ในปัจจุบนั บรษิทัด าเนินการพฒันาโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบุร ีร่วมกบัการนิคมอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย หรอื กนอ. มทีีต่ ัง้โครงการอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม. 57 อ าเภอเมอืงและอ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี
โดยมนีโยบายในการพฒันาโครงการนิคมอุตสาหกรรม โดยจดัพืน้ทีต่ามลกัษณะการใชง้านเป็น 4 เขต คอื  

1.   พื้นที่เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป (General Industrial Zone) หมายถึง เขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรม และกจิการอื่นทีเ่ป็นประโยชน์ หรอืเกีย่วเน่ืองกบัการประกอบอุตสาหกรรม 

2.      พื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone) หมายถึง เขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรบัการประกอบอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม หรอืกจิการอื่นทีเ่ป็นประโยชน์แก่เศรษฐกจิของประเทศ โดยของทีน่ าเขา้ไปในเขตดงักล่าว
จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 

3.  พื้นที่เขตพาณิชยกรรม (Commercial Zone) หมายถึง เขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบ 
พาณิชยกรรม เช่น ธนาคาร ไปรษณีย ์โรงพยาบาล สถานีบรกิารน ้ามนั สถานศกึษา เป็นตน้ 
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4.  พื้นที่ส่วนกลางและระบบสาธารณูปโภค หมายถึง เขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค รวมทัง้พื้นที่ส่วนกลาง เช่น ถนน โรงผลติน ้าประปา โรงบ าบดัน ้าเสยี โรงก าจดัขยะ อ่าง
เกบ็น ้า สวนหย่อม ทะเลสาบ เป็นตน้ 

ขณะนี้แบ่งโครงการออกตามระยะเวลาการพฒันาไดด้งันี้ : 

• โครงการระยะที ่1-10  

• โครงการพฒันาในอนาคต 

ตารางแสดงรายละเอียดพื้นท่ี นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

พื้นท่ี เน้ือท่ี (ไร่) 

เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป1/ 11,412.72 
พืน้ทีอ่ื่นๆ 5,597.30 
ทีด่นิรอการพฒันา 8,397.81 

รวม 25,407.82 
ทีม่า :  ขอ้มลูจากบรษิทั  
หมายเหตุ :  1/ พืน้ทีท่ีโ่อนกรรมสทิธิใ์หก้บัลูกคา้ภายในนิคมอุตสาหกรรมเรยีบรอ้ยแลว้ 

บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ากดั 

บรษิทั อมตะซิตี้ ระยอง จ ากดั ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ มุ่งเน้นการพฒันานิคม
อุตสาหกรรม โดยใช้ชื่อว่านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมทัว่ไปและเขตปลอดอากรใน
จงัหวดัระยอง เขตพาณิชยกรรมและเขตที่อยู่อาศยัในจงัหวดัชลบุร ีบรษิัทมีนโยบายที่จะพัฒนาที่ดินพร้อมระบบ
สาธารณูปโภคทีจ่ าเป็น และใหค้วามส าคญัต่อการใชพ้ืน้ทีข่นาดใหญ่เพื่อพฒันาใหคุ้ม้ทุนและมปีระสทิธภิาพ  โครงการ
ตัง้อยู่บรเิวณกิโลเมตรที่ 94 ถนนฉะเชงิเทรา-ระยอง (ทางหลวงหมายเลข 331) ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดั
ชลบุร ีและต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ตารางแสดงรายละเอียดพื้นท่ี นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

พื้นท่ี เน้ือท่ี (ไร่) 

เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป1/ 9,990.57 
พืน้ทีอ่ื่นๆ 3,611.63 
ทีด่นิรอการพฒันา 1,884.44 

รวม 15,396.63 
ทีม่า :  ขอ้มลูจากบรษิทั  
หมายเหตุ :  1/ พืน้ทีท่ีโ่อนกรรมสทิธิใ์หก้บัลูกคา้ภายในนิคมอุตสาหกรรมเรยีบรอ้ยแลว้ 
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1.2.3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงันี้ 
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ทีม่า : แบบ 56-1 ของบรษิทัปี 2562 และ  BOL  
หมายเหตุ  :  วนัที ่9 เมษายน 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2563 มมีตอินุมตักิารเขา้ร่วมลงทุนในบรษิทัร่วมทุนระหว่างบรษิทั กบั Broadwin International Investment Holding Company Limited     

(บรษิทัจดัตัง้ตามกฏหมายของฮ่องกง) โดยทัง้สองฝ่ายจะร่วมทุน และจดัตัง้บรษิทั Amata Chinese Smart City Co., Ltd. ซึ่งจดทะเบยีนในประเทศไทย โดยบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 60 ของ
ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19 ส่งผลใหก้ารจดัตัง้บรษิทัล่าชา้  

จากโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยขา้งตน้ สามารถแบ่งกลุ่มธุรกจิของแต่ละบรษิทัได ้ดงันี้ 

กลุ่มนิคมอตุสาหกรรม กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มธรุกิจให้บริการ กลุ่มการลงทุน 
บรษิทั อมตะซติี ้ระยอง จ ากดั (RAYONG) บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 

(ABP) 
บรษิทั อมตะ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(DEV) 

Amata Asia Limited (ASH) 

บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จ ากดั (TCR) 

บรษิทั อมตะ วอเตอร ์จ ากดั (AW) บรษิทั อมตะ ฟาซลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั 
(AFS) 

Amata Global Pte. Ltd.(GLOBAL) 

Amata City Bien Hoa Joint Stock 
Company (ACBH) 

บรษิทั อมตะ จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ
จ ากดั (NGD) 

บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์จ ากดั 
(ASRB) 

บรษิทั อมตะ เอน็เนอจ ีจ ากดั (ENG) 

Amata City Long Thanh Joint Stock 
Company (ACLT) 

บรษิทั อมตะเน็ทเวอรค์ จ ากดั (AN) 
 

บรษิทั อมตะ ซมัมทิ รทีส ์แมเนจเมนท ์
จ ากดั  (ASRM) 

Amata Asia (Myanmar) Limited (ASM) 

Amata Township Long Thanh Company 
Limited (ATLT) 

บรษิทั อมตะ บไีอจ ีอนิดสัเทรยีล แก๊ส 
จ ากดั (ABIG) 

บรษิทั แวนเทค อมตะ โลจสิตกิส ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั (VANTEC) 

Yangon Amata Smart and ECO City 
Limited (ACY) 

Amata City Halong Joint Stock 
Company (ACHL) 

บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
(APR) 

บรษิทั โรงพยาบาลวภิาราม (อมตะนคร)  
จ ากดั (VHOS) 

บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 
(AMATAV) 

Yangon Amata Smart and ECO City 
Limited (ACY) 

บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ 
จ ากดั (ABPS) 

บรษิทั อมตะ คนิเดอรเ์วลิด ์เอด็ยเูคชัน่ 
จ ากดั (AKE) 

กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
และสทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท 
(AMATAR) 

Amata Service City Long Thanh 1 
Company Limited (ASCLT1) 

บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
(ABP1) 

บรษิทั ฮติาช ิไฮ-เทค อมตะ สมารท์ 
เซอรว์สิ จ ากดั (HTAS) 

 

Amata Service City Long Thanh 2 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั บรษิทั ไทย-เจแปนนีส อมตะ จ ากดั  
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กลุ่มนิคมอตุสาหกรรม กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มธรุกิจให้บริการ กลุ่มการลงทุน 
Company Limited (ASCLT2) (ABP2) (TJA) 
 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 

(ABP2) 
  

 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
(ABP2) 

  

 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
(ABP2) 

  

 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 
จ ากดั (ABPR1) 

  

 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 
จ ากดั (ABPR2) 

  

 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 
จ ากดั (ABPR3) 

  

 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 
จ ากดั (ABPR4) 

  

 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 
จ ากดั (ABPR5) 

  

 กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า 
อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ABPIF) 

  

 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ 
จ ากดั (ABPH) 

  

 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี 
จ ากดั (ABPSPV) 

  

ทีม่า  :  แบบ 56-1 ของบรษิทัปี 2562 และ  BOL 
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1.2.4. โครงสร้างรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อย (ก่อนตดัรายการระหว่างกนั) 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัและบรษิทัย่อยในปี 2560 – 2562 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2563 สรุปไดด้งันี้ 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

สายผลิตภณัฑ ์/  
กลุ่มธรุกิจ 

ด าเนินการโดย 
%การถือ
หุ้นของ
บริษทั 

ปี 2560 % ปี 2561 % ปี 2562 % 
ม.ค. – 

มี.ค. 2563 % 

รายได ้
จากการขาย
อสงัหาริมทรพัย ์

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน)  856 15 243 4 256 4 0 0 
บรษิทั อมตะซติี ้ระยอง จ ากดั 84% 587 10 848 15 2,543 36 264 23 
Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 66% 643 11 608 11 62 1 0 0 
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-
จนี จ ากดั 

46% 609 10 691 12 710 10 173 15 

รวม 2,695 46 2,390 42 3,571 50 437 38 
รายได้ค่า
สาธารณูปโภค 

Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 66% 219 4 214 4 222 3 57 5 
บรษิทั อมตะ วอเตอร ์จ ากดั 100% 1,227 21 1,256 22 1,299 18 318 27 
บรษิทั อมตะ ฟาซลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั 91% 379 6 400 7 454 6 122 11 
บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั1/ 14% 243 4 203 4 207 3 18 2 
บรษิทั อมตะ จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั1/ 20% 113 2 200 4 103 1 3 0 
บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั1/ 18% 40 1 40 1 37 1 11 1 
บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั1/ 27% 84 1 43 1 57 1 (8) (1) 
บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั1/ 27% 89 2 62 1 60 1 (8) (1) 
บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั1/ 15% 24 0 28 0 22 0 7 1 
บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั1/ 15% 28 0 27 0 28 0 8 1 
บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั1/ 24% 13 0 34 1 64 1 (7) (1) 
บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั1/ 24% 5 0 15 0 52 1 (11) (1) 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ              บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่27 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

สายผลิตภณัฑ ์/  
กลุ่มธรุกิจ 

ด าเนินการโดย 
%การถือ
หุ้นของ
บริษทั 

ปี 2560 % ปี 2561 % ปี 2562 % 
ม.ค. – 

มี.ค. 2563 % 

บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั1/ 24% 5 0 (5) 0 39 1 (16) (1) 
บรษิทั แวนแทค อมตะ โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั1/ 21% 0 0 1 0 2 0 1 0 
Amata Power (Bien Hoa) Limited1/ 15% (3) 0 1 0 (2) 0 3 0 
บรษิทั โซเดก็ซ์โซ่ อมตะ เซอรว์สิเซส จ ากดั1/ 36% 2 0 3 0 (2) 0 0 0 
บรษิทั อมตะเน็ทเวอรค์ จ ากดั1/ 40% (2) 0 8 0 17 0 5 0 
บรษิทั อมตะ บไีอจ ีอนิดสัเทรยีล แก๊ส จ ากดั1/ 49% 0 0 0 0 (1) 0 1 0 
บรษิทั ฮติาช ิไฮ-เทค อมตะ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั1/ 25% 0 0 (1) 0 (4) 0 1 0 

รวม 2,466 42 2,529 45 2,654 38 505 44 
รายได้จากการให้
เช่า 

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน)  112 2 127 2 131 2 32 3 
Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 66% 236 4 234 4 247 3 61 5 
บรษิทั อมตะซติี ้ระยอง จ ากดั 84% 29 0 29 1 28 0 7 1 
บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์จ ากดั 49% 195 3 230 4 271 4 71 6 
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-
จนี จ ากดั 

46% 71 1 89 2 120 2 36 3 

กองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าอมตะ
ซมัมทิโกรท1/ 

8% 34 1 32 1 36 1 7 1 

บรษิทั อมตะ ฟาซลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั 91% 15 0 14 0 14 0 4 0 
รวม 692 12 755 13 847 12 218 19 

รวมทัง้ส้ิน 5,853 100 5,674 100 7,072 100 1,160 100 
ทีม่า  :   แบบ 56-1 ของบรษิทัปี 2562 และขอ้มลูจากบรษิทั 
หมายเหตุ  :  1/ รายไดส้่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามวธิสี่วนไดเ้สยีจากการลงทุน 
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1.2.5. ผู้ถือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 10 อนัดบัแรก ณ วนัที ่23 เมษายน 2563 ประกอบดว้ย 

ช่ือ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
1. นายวกิรม กรมดษิฐ ์ 260,345,900 24.40 
2. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 91,808,703 8.60 
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 25,634,417 2.40 
4. บรษิทั อโีตช ูเอน็เตอรไ์พรซ์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 25,000,000 2.34 
5. กองทุนเปิด กรุงศรหีุน้ระยะยาวปันผล 24,540,200 2.30 
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 17,313,456 1.62 
7. นาย ชวลติ ยอดมณ ี 13,000,000 1.22 
8. กองทุนเปิด กรุงศรหีุน้ปันผล 11,940,700 1.12 
9. บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 11,787,100 1.10 
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 10,529,900 0.99 
ผูถ้อืหุน้รายอื่น 575,099,624 53.90 

รวม 1,067,000,000 100 
ทีม่า :  www.set.or.th 

1.2.6. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่6 มนีาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายวกิรม กรมดษิฐ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายจกักช์ยั พานชิพฒัน์ รองประธานกรรมการ 
3. นายอนุชา สหินาทกถากุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
4. นายนพพนัธป์ เมอืงโคตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
5. นายสมเจตน์ ทณิพงษ ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
6. นายเทวนิทร ์วงศว์านิช กรรมการอสิระ 
7. นายวบิูลย ์กรมดษิฐ ์ กรรมการ 

ทีม่า : หนังสอืรบัรองของบรษิทั ณ วนัที ่6 มนีาคม 2563 
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1.2.7. สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

2560 % 2561 % 2562 % 
ณ วนัท่ี  

31 มี.ค. 2563 
% 

สินทรพัย ์                
สินทรพัยห์มุนเวียน                
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด   1,274.50  4.35% 1,151.76  3.49% 1,074.42  2.95% 1,585.50  4.05% 
เงนิฝากประจ าจากสถาบนัการเงนิ -  0.00% -    0.00% -    0.00% 719.47  1.84% 
เงนิลงทุนชัว่คราว  1,234.81  4.22% 907.22  2.75% 1,210.90  3.33% -    0.00% 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 556.43  1.90% 472.96  1.43% 597.49  1.64% 751.16  1.92% 
ส่วนของลกูหนี้ตามสญัญาเชา่เงนิทุนทีถ่งึก าหนดช าระ                 
   ภายในหนึ่งปี -    0.00% -    0.00% -    0.00% 14.60  0.04% 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย -    0.00% -    0.00% -    0.00% -    0.00% 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 6,891.80  23.54% 7,667.26  23.22% 7,203.68  19.79% 7,183.92  18.34% 
ตน้ทุนในการไดม้าซึง่สญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ -    0.00% -    0.00% 8.31  0.02% 5.25  0.01% 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น  99.46  0.34% 91.70  0.28% 150.70  0.41% 140.32  0.36% 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 10,056.99  34.35% 10,290.91  31.16% 10,245.51  28.15% 10,400.21  26.56% 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน                 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -    0.00% -    0.00% -    0.00% -    0.00% 
เงนิลงทุนในการร่วมคา้ -    0.00% 61.07  0.18% 363.36  1.00% 362.36  0.93% 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 3,207.49  10.95% 3,741.91  11.33% 4,061.12  11.16% 3,890.67  9.93% 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย -    0.00% -    0.00% -    0.00% -    0.00% 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 4,305.90  14.71% 4,677.19  14.16% 5,175.54  14.22% 5,360.33  13.69% 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,968.88  6.72% 2,092.72  6.34% 2,104.01  5.78% 2,111.85  5.39% 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ -    0.00% -    0.00% -    0.00% 0.09  0.24% 
ลูกหนี้ตามสญัญาเชา่เงนิทุน - สุทธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระ                 
   ภายในหนึ่งปี -    0.00% -    0.00% -    0.00% 169.27  0.43% 
เงนิมดัจ าค่าซื้อทีด่นิ 288.96  0.99% 175.83  0.53% 446.00  1.23% 197.77  0.50% 
เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่สทิธใินการใชท้ีด่นิ 3,717.02  12.69% 4,252.43  12.88% 4,117.15  11.31% 4,876.08  12.45% 
เงนิจ่ายลว่งหน้าใหแ้ก่หน่วยงานราชการเวยีดนาม 195.00  0.67% 194.59  0.59% 181.28  0.50% 192.50  0.49% 
ทีด่นิรอการพฒันาในอนาคต 5,318.00  18.16% 7,324.26  22.18% 9,257.55  25.43% 10,989.65  28.06% 
เงนิประกนัการพฒันาโครงการ -    0.00% -    0.00% 136.93  0.38% 145.40  0.37% 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1.14  0.00% 6.15  0.02% 59.87  0.16% 91.42  0.23% 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 220.28  0.75% 204.39  0.62% 249.10  0.68% 282.23  0.72% 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 19,222.68  65.65% 22,730.52  68.84% 26,151.90  71.85% 28,764.46  73.44% 
รวมสินทรพัย ์ 29,279.67  100.00% 33,021.43  100.00% 36,397.41  100.00% 39,164.67  100.00% 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น                 
หน้ีสินหมนุเวียน                 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1.57  0.01% 226.65  0.69% 556.63  1.53% 516.45  1.32% 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 510.08  1.74% 513.71  1.56% 682.98  1.88% 695.45  1.78% 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

  

131.29  0.45% 141.34  0.43% 294.28  0.81% 294.28  0.75% 
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2560 % 2561 % 2562 % 
ณ วนัท่ี  

31 มี.ค. 2563 
% 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ                 
   ภายในหนึ่งปี 623.24  2.13% 1,401.97  4.25% 1,144.78  3.15% 1,494.27  3.82% 
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ                 
   ภายในหนึ่งปี -    0.00% -    0.00% 999.54  2.75% 999.69  2.55% 
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระ                 
   ภายในหนึ่งปี -    0.00% -    0.00% -    0.00% 31.08  0.08% 
เงนิมดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้ารบัจากลูกคา้ 776.13  2.65% 1,445.40  4.38% 1,301.21  3.58% 1,362.73  3.48% 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 73.33  0.25% 86.05  0.26% 149.42  0.41% 154.43  0.39% 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น  52.75  0.18% 51.10  0.15% 50.37  0.14% 69.05  0.18% 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,168.39  7.41% 3,866.22  11.71% 5,179.19  14.23% 5,617.43  14.34% 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน                 
เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ                 
   ภายในหนึ่งปี 3,355.29  11.46% 3,836.35  11.62% 5,449.37  14.97% 7,099.15  18.13% 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระ                
   ภายในหนึ่งปี 4,991.35  17.05% 5,991.47  18.14% 4,993.99  13.72% 4,994.35  12.75% 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธจิากสว่นที ่                 
   ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -    0.00% -    0.00% -    0.00% 302.02  0.77% 
เงนิมดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้ารบัจากลูกคา้ระยะยาว 196.66  0.67% 206.72  0.63% 174.55  0.48% 212.80  0.54% 
รายไดค้่าเช่าทีด่นิรบัลว่งหน้า 3,027.16  10.34% 2,924.10  8.86% 2,975.95  8.18% 2,946.31  7.52% 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 52.88  0.18% 60.86  0.18% 83.52  0.23% 84.96  0.22% 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 354.26  1.21% 384.67  1.16% 383.14  1.05% 398.15  1.02% 
หนี้สนิไม่หมนุเวยีนอื่น 162.37  0.55% 181.95  0.55% 181.23  0.50% 177.18  0.45% 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน  12,139.97  41.46% 13,586.12  41.14% 14,241.76  39.13% 16,214.91  41.40% 
รวมหน้ีสิน 14,308.36  48.87% 17,452.34  52.85% 19,420.95  53.36% 21,832.34  55.75% 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น         
ทุนเรอืนหุน้                 
   ทุนจดทะเบยีน                 
      หุน้สามญั 1,067,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 1,067.00  3.64% 1,067.00  3.23% 1,067.00  2.93% 1,067.00  2.72% 
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้                 
      หุน้สามญั 1,067,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 1,067.00  3.64% 1,067.00  3.23% 1,067.00  2.93% 1,067.00  2.72% 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 173.60  0.59% 173.60  0.53% 173.60  0.48% 173.60  0.44% 
ส่วนเกนิทุนอื่น 614.86  2.10% 617.14  1.87% 519.64  1.43% 519.64  1.33% 
ก าไรสะสม                 
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 106.70  0.36% 106.70  0.32% 106.70  0.29% 106.70  0.27% 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,817.53  36.95% 11,238.25  34.03% 12,606.05  34.63% 12,828.51  32.76% 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้  (224.13) -0.77%  (235.42) -0.71% (418.48) -1.15% (432.26) -1.10% 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 12,555.56  42.88% 12,967.27  39.27% 14,054.51  38.61% 14,263.20  36.42% 
ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 2,415.75  8.25% 2,601.82  7.88% 2,921.95  8.03% 3,069.12  7.84% 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 14,971.31  51.13% 15,569.09  47.15% 16,976.46  46.64% 17,332.32  44.25% 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 29,279.67  100.00% 33,021.43  100.00% 36,397.41  100.00% 39,164.67  100.00% 
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งบก าไรขาดทุน 
 

2560 % 2561 % 2562 % 
ม.ค.- ม.ีค. 

2563 
% 

รายได้                 
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์  2,084.39  44.80%  1,835.74  40.11% 3,209.84  51.50% 409.05  32.69% 
รายไดค้่าสาธารณูปโภค  1,789.15  38.46%  1,837.08  40.14% 1,941.38  31.15% 489.97  39.16% 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า  617.71  13.28%  680.99  14.88% 763.05  12.24% 199.58  15.95% 
รายไดด้อกเบีย้  25.93  0.56%  25.66  0.56% 57.04  0.92% 21.46  1.72% 
รายไดเ้งนิปันผล  -    0.00%  -    0.00% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

 
0.00%  -    0.00% 0.00  0.00% 108.58  8.68% 

ก าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน  41.64  0.90%  97.52  2.13% 120.11  1.93% 0.00  0.00% 
รายไดอ้ื่น  93.31  2.01%  99.34  2.17% 141.38  2.27% 22.59  1.81% 
รวมรายได้  4,652.14  100.00%  4,576.33  100.00% 6,232.81  100.00% 1,251.24  100.00% 
ค่าใช้จ่าย                 
ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์  647.24  13.91%  670.13  14.64% 1,407.27  22.58% 176.33  14.09% 
ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค  1,231.57  26.47%  1,224.71  26.76% 1,307.04  20.97% 332.81  26.60% 
ตน้ทุนจากการใหเ้ชา่  199.37  4.29%  206.04  4.50% 203.00  3.26% 54.07  4.32% 
ค่าใชจ้่ายในการขาย  212.89  4.58%  207.95  4.54% 258.40  4.15% 41.43  3.31% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  649.52  13.96%  817.27  17.86% 794.83  12.75% 206.41  16.50% 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน  -    0.00%  38.50  0.84% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 
ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิใหแ้ก่หน่วยงานราชการเวยีดนาม  -    0.00%  222.42  4.86% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น  139.99  3.01%  36.81  0.80% 144.90  2.32% 0.00  0.00% 
รวมค่าใช้จ่าย  3,080.59  66.22%  3,423.83  74.82% 4,115.44  66.03% 811.05  64.82% 
ก าไรกอ่นส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม                 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้  1,571.55  33.78%  1,152.50  25.18% 2,117.37  33.97% 440.19  35.18% 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม  675.59  14.52%  690.56  15.09% 714.76  11.47% 14.16  1.13% 
ก าไรกอ่นค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้  2,247.14  48.30%  1,843.07  40.27% 2,832.12  45.44% 454.35  36.31% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  (227.95) -4.90%  (245.83) -5.37%  (329.90) -5.29%  (108.96) -8.71% 
ก าไรกอ่นภาษีเงินได้  2,019.19  43.40%  1,597.24  34.90% 2,502.22  40.15% 345.39  27.60% 
ภาษเีงนิได ้  (282.90) -6.08%  (271.28) -5.93%  (314.19) -5.04%  (19.70) -1.57% 
ก าไรส าหรบัปี  1,736.29  37.32%  1,325.96  28.97% 2,188.03  35.11% 325.69  26.03% 
การแบ่งปันก าไร                 
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  1,409.49  30.30%  1,018.22  22.25%  1,742.06  27.95%  222.47  17.78% 
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทัย่อย  326.79  7.02%  307.74  6.72%  445.98  7.16%  103.22  8.25% 
   1,736.29  37.32%  1,325.96  28.97%  2,188.03  35.11%  325.69  26.03% 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน  
        

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  1.32  
 

 0.95  
 

 1.63  
 

 0.21  
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งบกระแสเงินสด 

  2560 2561 2562 ม.ค.- มี.ค. 2563 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  1,036.05  1,870.97  2,399.52  78.20  
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (2,825.54) (3,016.54) (3,308.03)  (1,435.26) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,640.41  1,039.35  933.47  1,755.73  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (329.47) (16.93) (85.45) 112.68  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (478.55) (123.16) (60.49) 511.35  
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่
เกดิขึน้จรงิ 

        

  ส าหรบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (4.60) 0.42  (16.85)  (0.27) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 1,757.65  1,274.50  1,151.76  1,074.42  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,274.50  1,151.76  1,074.42  1,585.50  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 2560 2561 2562 ม.ค.- มี.ค. 2563 
อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 30.30 22.25 27.95 17.78 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 11.50 7.98 12.89 12.28 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 8.04 5.92 8.16 7.88 
อตัราเงนิกูย้มืทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.71 0.88 0.94 0.89 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยของปี 2562 

• รายได ้

ในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อย มรีายได้รวมเป็นจ านวน 6,232.8 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 1,656.5 ล้านบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.2 จากปี 2561 ซึง่สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

ก) รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

ในปี 2562 บรษิทัมรีายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ จ านวน 3,209.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 1,374.1 ล้านบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 74.9 จากปี 2561 โดยบรษิัทมกีารโอนทีด่นิจ านวน 867 ไร่ (ไทย: 854 ไร่ และ เวยีดนาม: 13 ไร่) ซึ่ง
มากกว่าปี 2561 ที่โอนที่ดนิจ านวน 454 ไร่ (ไทย: 322 ไร่ และ เวยีดนาม: 132 ไร่) โดยสดัส่วนการโอนที่ดนิในปี 2562 
ส่วนใหญ่เป็นการโอนที่ดนิของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 71.5 ของจ านวนพื้นที่การโอน
ทัง้หมด  
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ข) รายได้อ่ืนๆ 

รายไดอ้ื่นๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบดว้ย รายไดค้่าสาธารณูปโภค รายไดจ้ากการใหเ้ช่า ดอกเบี้ยรบั ก าไร
จากการขายอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน และรายไดอ้ื่นๆ โดยในปี 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดอ้ื่นๆ ซึ่งสามารถ
สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

1. ในปี 2562 บรษิัทมีรายได้ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 1,941.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 104.3 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จากปี 2561 ทัง้นี้  รายได้ค่าสาธารณูปโภคประกอบด้วย รายได้จากการขายน ้ าให้กับ
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของบรษิัท และรายได้จากค่าบริการต่างๆ โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่า
สาธารณูปโภคในปี 2562 มสีาเหตุหลกัมาจากการปรบัตวัสงูขึน้ของปรมิาณการใชน้ ้าเน่ืองจากมกีารจ่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบเชงิพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า นอกจากนัน้บรษิทัยงัสามารถเพิม่รายไดค้่าบรกิารอื่นๆ นอกเหนือจากค่าบรกิาร
รายเดอืนทีเ่รยีกเกบ็จากผูป้ระกอบการอกีดว้ย  

2. ในปี 2562 บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหเ้ช่า จ านวน 763.1 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 82.1 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 12.1 จากปี 2561 การเพิม่ขึ้นของรายได้ดงักล่าว มสีาเหตุหลกัมาจากการที่บรษิัทมกีารสรา้งโรงงานให้เช่า
ส าเรจ็รูปในประเทศไทยเพิม่ขึน้ในระหว่างปี และยงัสามารถคงอตัราการเช่าเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) 
อยู่ในระดบัสงูกว่ารอ้ยละ 90  

3. ในปี 2562 บรษิัทมรีายได้อื่นนอกจากรายได้จากธุรกจิหลกัจ านวนรวม 318.5 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 96.0 ล้านบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 43.1 จากปี 2561 มสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัมกี าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน
จากการขายโรงงานให้เช่าส าเรจ็รูปเพิ่มขึ้นจ านวน 120.1 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 22.6 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 
23.2 จากปี 2561 นอกจากนี้ บรษิัทมกีารบนัทกึรายไดอ้ื่น จ านวน 141.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 42.1 ล้านบาท หรอื
เพิม่ขึ้นร้อยละ 42.3 ซึ่งเป็นรายได้หลกัจากเงนิค่าชดเชยจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคที่ใช้พื้นที่ของบรษิัทส าหรบั
การตดิตัง้เสาไฟฟ้าและระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 

• ก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2562 บรษิทัมกี าไรขัน้ตน้ โดยแบ่งตามธุรกจิหลกั ไดด้งันี้ 

1. ก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัย์เพิ่มขึ้นจาก 1,165.6 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 1,802.6 ล้านบาทในปี 
2562 เพิม่ขึน้ 637 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 54.6 ในส่วนของอตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี 2562 ปรบัตวัลดลงมี
สาเหตุหลกัมาจากพืน้ทีส่่วนใหญ่ทีบ่รษิทัท าการโอนใหแ้ก่ลูกคา้ในระหว่างปี เป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในจงัหวดัระยอง ซึ่งมี
ราคาและอตัราก าไรขัน้ต้นต ่ากว่าพื้นที่ที่อยู่ในจงัหวดัชลบุร ีส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นปรบัตวัลดลงจากรอ้ยละ 
63.5 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 56.2 ในปี 2562 

2. ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจให้บรกิารสาธารณูปโภคเพิม่ขึ้นจาก 612.4 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 634.3 ล้านบาทในปี 
2562 เพิ่มขึ้น 21.5 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ในส่วนของอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรบัปี 2562 ลดลงเพียง
เลก็น้อย มสีาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนทีส่งูขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2561 โดยคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ทีล่ดลงรอ้ยละ 0.6 

3. ก าไรขัน้ต้นจากการให้เช่าเพิ่มขึ้นจาก 475.0 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 560.1 ล้านบาทในปี 2562 เพิม่ขึ้น 85.1 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.9 มสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัสามารถปล่อยเช่าทรพัย์สนิไดเ้พิม่มากขึน้ ส่งผลให้
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อตัราก าไรขัน้ตน้ของธุรกจิโรงงานใหเ้ช่าส าเรจ็รปูปรบัตวัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 69.7 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 73.4 ใน
ปี 2562  

• ค่าใช้จ่าย 

1. ในปี 2562 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขาย จ านวน 258.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 50.4 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24.3 
จากปี 2561 มสีาเหตุหลกัมาจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากการโอนที่ดนิที่เพิม่สูงขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซติี ้ระยอง 

2. ในปี 2562 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร จ านวน 794.8 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 22.4 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 
2.7 จากปี 2561 มสีาเหตุหลกัมาจากในปี 2562 มคี่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการในต่างประเทศทีล่ดลง 
เน่ืองจากไดด้ าเนินการไปแลว้ตัง้แต่ปี 2561  

3. ในปี 2562 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 329.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 84.1 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.2 
มสีาเหตุหลกัมาจากบรษิัทได้ท ากู้ยืมเงนิเพื่อการลงทุนซื้อและพฒันาที่ดนิ และเสนอขายหุ้นกู้จ านวนทัง้หมด 
6,000 ล้านบาท และน าเงนิไปลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ  ถึงแม้ว่าอตัราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะยาวจะมี
แนวโน้มลดลงและอตัราดอกเบีย้จากการออกหุน้กูจ้ะอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจแต่เนื่องจากจ านวนเงนิลงทุนทีเ่พิม่มาก
ขึน้ ท าใหค้่าใชจ้่ายทางการเงนิเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

• รวมสินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสนิทรพัย์รวมทัง้สิ้น จ านวน 36,397.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 3,376.0 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.2 เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยด์งันี้ 

1. เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้จ านวน 303.7 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัไดล้งทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ทีเ่พิม่ขึน้จาก
ปี 2561 ทีม่จี านวนเงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้จ านวน 907.2 ล้านบาทมาอยู่ที ่จ านวน 1,210.9 ล้านบาท
ในปี 2562 

2. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจ านวน 463.6 ล้านบาท จากการโอนที่ดินจ านวนมากในปี 2562 
โดยเฉพาะทีด่นิในพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรม อมตะซติี ้ระยอง 

3. เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมคา้เพิม่ขึน้จ านวน 302.3 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนเพิม่ใน บรษิทั ไทย-เจแปนนิส 
อมตะ จ ากดั ซึง่เป็นธุรกจิใหบ้รกิารโรงแรมในพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรม อมตะซติี ้ชลบุร ี

4. เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมเพิ่มขึ้นจ านวน 319.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากส่วนแบ่งก าไรที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้า 
บรษิทั อมตะ บ.ี กรมิ พาวเวอร์ จ ากดั อกีทัง้บรษิทั อมตะ บี.กรมิ พาวเวอร์ (ระยอง) 3, 4 และ 5 จ ากดั ทีม่กีาร
จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยอ์ย่างเป็นทางการ 

5. เงนิมดัจ าส าหรบัการซื้อที่ดนิเพิม่ขึน้จ านวน 270.2 ล้านบาท เนื่องจากมกีารวางเงนิมดัจ าส าหรบัที่ดนิเพื่อขยาย
พืน้ทีส่ าหรบัการสรา้งนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิม่มากขึน้ 
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6. เงนิประกนัการพฒันาโครงการในประเทศเวยีดนามเพิม่ขึน้จ านวน 136.9 ลา้นบาท โดยบรษิทัย่อยของบริษทั จะ
ไดร้บัเงนิประกนักงักล่าวคนืตามความคบืหน้าของโครงการ 

• รวมหน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวมทัง้สิ้น จ านวน 19,420.9 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 1,968.6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.3 เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของหนี้สนิดงันี้ 

1. เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้ 330.0 ลา้นบาท ซึง่มาจากการเบกิกู้ยมืระยะสัน้
จากธนาคารของบรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

2. เงนิกู้ยมืระยะยาว ซึ่งประกอบดว้ยส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และสุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี เพิม่ขึน้ 1,372.2 ลา้นบาท เนื่องจากในระหว่างปี บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารกู้ยมืเพิม่จ านวน 3,249.4 ลา้น
บาท และมกีารจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวรวมจ านวน 1,877.2 ลา้นบาท 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ านวน 16,976.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 1,407.4 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.0 โดยสาเหตุหลกัมาจากผลประกอบการซึง่มกี าไร
เพิม่สงูขึน้ โดยในปี 2562 บรษิทัมกี าไรก่อนหกัส่วนทีเ่ป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมจ านวน 2,188.0 ล้านบาท 
และในปี 2562 บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปันผลรวมทัง้สิน้ 504.1 ลา้นบาท 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 

• รายได ้

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บรษิทัและบรษิัทย่อย มรีายได้รวมเป็นจ านวน 1,251.2 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 167.7 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.5 จากไตรมาสที ่1 ของปี 2562 ซึง่สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

ก) รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

ในไตรมาสที ่1 ของปี 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ จ านวน 409.1 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 17.1 
ล้านบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.4 จากไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 โดยบรษิัทมีการโอนที่ดนิจ านวน 114 ไร่ (ไทย: 114 ไร่)  
ซึง่มากกว่าการโอนทีด่นิไตรมาสที ่1 ของปี 2562 ทีโ่อนทีด่นิจ านวน 80 ไร่ (ไทย: 80 ไร่)  

ข) รายได้อ่ืนๆ 

รายไดอ้ื่นๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบดว้ย รายไดค้่าสาธารณูปโภค รายไดจ้ากการใหเ้ช่า ดอกเบี้ยรบั ก าไร
จากการขายอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน และรายไดอ้ื่นๆ โดยในไตรมาสที ่1 ของปี 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้
อื่นๆ ซึง่สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
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1. ในไตรมาสที ่1 ของปี 2563 บรษิัทมรีายไดค้่าสาธารณูปโภค จ านวน 489.9 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 19.4 ล้าน
บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.1 จากไตรมาสที ่1 ของปี 2562 ทัง้นี้ รายไดค้่าสาธารณูปโภคประกอบดว้ย รายไดจ้าก
การขายน ้าใหก้บัผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของบรษิทั และรายไดจ้ากค่าบรกิารต่างๆ โดยการเพิม่ขึน้ของ
รายได้ค่าสาธารณูปโภคในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 มสีาเหตุหลกัมาจากการปรบัค่าบรกิารเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
ส่งผลใหร้ายไดเ้พิม่ขึน้ จ านวน 6.1 ล้านบาท นอกจากนี้ ยงัมรีายไดจ้ากค่าบรกิารการจดัภูมทิศัน์ภายในโรงงาน
ใหก้บัลูกคา้รายใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมซติี ้ระยอง จ านวน 10.4 ล้านบาท และรายไดจ้ากการใชเ้ช่าพืน้ทีต่ัง้เสา
สญัญาณทีเ่รยีกเกบ็จากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยต่างๆ อกีจ านวน 4.0 ลา้นบาท 

2. ในไตรมาสที ่1 ของปี 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหเ้ช่า จ านวน 199.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 17.8 ลา้นบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.8 จากไตรมาสที ่1 ของปี 2562 การเพิม่ขึน้ของรายไดด้งักล่าว มสีาเหตุหลกัมารายไดจ้าก
การใหเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รปูเพิม่ขึน้ จ านวน 12.5 ลา้นบาท  

3. ในไตรมาสที ่1 ของปี 2563 บรษิทัมรีายไดอ้ื่นนอกจากรายไดจ้ากธุรกจิหลกั โดยแบ่งเป็นรายไดด้อกเบี้ยจ านวน 
21.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11.9 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 123.9 จากไตรมาสที ่1 ของปี 2562 นอกจากนี้ บรษิทั
มกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน จ านวน 108.6 ล้านบาท และรายได้อื่นจ านวน 22.6 ล้านบาท ลดลง 7.1 ล้านบาท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 23.9 จากไตรมาสที ่1 ของปี 2562 ซึง่มสีาเหตุมาจากการอ่อนค่าของค่าเงนิดองเวยีดนาม  

• ก าไรขัน้ต้น 

ในไตรมาสที ่1 ของปี 2563 บรษิทัมกี าไรขัน้ตน้ โดยแบ่งตามธุรกจิหลกั ไดด้งันี้ 

1. ก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้จ านวน 76.5 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 48.9 จากไตรมาสที ่1 
ของปี 2562 มสีาเหตุหลกัมากจากการรบัรู้รายได้จากการโอนที่ดนิเพิม่ขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (79.66 ไร่, 
ชลบุร ี23.30 ไร่, อุตสาหกรรมไทย-จนี 56.37 ไร่) เป็นไตรมาสที ่1 ปี 2563 (ชลบุร ี113.93 ไร่, ระยอง 64.19 ไร่, 
อุตสาหกรรมไทย-จนี 49.75 ไร่) 

2. ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจใหบ้รกิารสาธารณูปโภคลดลงจ านวน 4.5 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.7 จากไตรมาสที่ 1 
ของปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการใช้น ้ าภายในนิคมอุตสาหกรรมที่ลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการได้รับ
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19 

3. ก าไรขัน้ต้นจากการให้เช่าเพิม่ขึน้จ านวน 9.6 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 7.0 จากไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 มี
สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัสามารถปล่อยเช่าทีด่นิและโรงงานไดเ้พิม่ขึน้ ประกอบมตี้นทุนลดลงจากการตดัค่าเสื่อม
ราคาของทรพัยส์นิ 

• ค่าใช้จ่าย 

1. ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บรษิัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 41.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.2 ล้านบาท หรือ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 32.6 จากไตรมาสที ่1 ของปี 2562 มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
จากการโอนทีด่นิทีใ่หก้บัลูกคา้ของบรษิทั 

2. ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บรษิัทมคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร จ านวน 206.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 35.6 ล้าน
บาท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 20.9 จากไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 มสีาเหตุหลกัมาจากอตัราภาษีที่ดนิใหม่ (ก่อนการ
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ประกาศลดภาษีทีด่นิรอ้ยละ 90) จ านวน 17.7 ล้านบาท และค่าใชจ้่ายพนักงานทีเ่พิม่ขึน้ 2.6 ลา้นบาท นอกจากนี้ 
ยงัมคี่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการในต่างประเทศอกีประมาณ 9.1 ลา้นบาท  

3. ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บรษิัทมคี่าใช้จ่ายทางการเงนิ จ านวน 109.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 31.4 ล้านบาท หรอื
เพิม่ขึ้นร้อยละ 40.4 จากไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของเงนิกู้ยมืของบรษิัทและ
บรษิทัย่อย ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

• รวมสินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ จ านวน 39,164.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 2,767.3 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.6 เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยด์งันี้ 

1. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิฝากประจ าจากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้จ านวน 1,230 ลา้นบาท 

2. เงนิลงทุนชัว่คราวลดลงจ านวน 1,210.9 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัได้จ าหน่ายเงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
ทัง้จ านวน 

3. ทีด่นิรอการพฒันาในอนาคตเพิม่ขึน้จ านวน 1,732.1 ลา้นบาท ซึ่งเป็นทีด่นิทีอ่ยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสทิธิจ์าก
ผูข้ายทีด่นิมาเป็นของกลุ่มบรษิทั 

• รวมหน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวมทัง้สิน้ จ านวน 21,832.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 จ านวน 2,411.4 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.4 มสีาเหตุหลกัมาจากเงนิกู้ยมืระยะยาว ซึ่งประกอบดว้ย
ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และสุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี เพิม่ขึน้ 1,999.2 ลา้นบาท  

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวมจ านวน 17,332.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 355.9 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.1 โดยสาเหตุหลกัมาจากผลประกอบการซึ่งมกี าไรเพิม่
สูงขึ้น โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บรษิัทมกี าไรก่อนหกัส่วนที่เป็นของผู้มส่ีวนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุมจ านวน 325.7 
ลา้นบาท  
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1.2.8. ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ธรุกิจนิคมอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

ธุรกจินิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate) เป็นธุรกจิจดัสรรทีด่นิเพื่อขายหรอืใหเ้ช่าส าหรบัประกอบกจิการโรงงาน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยมกีารใหบ้รกิารสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบป้องกนัน ้าท่วม การ
บ าบัดน ้าเสียส่วนกลาง เป็นต้น โดยปัจจุบนันิคมอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หรือ กนอ. โดยแบ่งประเภทเป็น (1) นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. เป็นเจ้าของและบริหาร และ (2) นิคม
อุตสาหกรรมที่ กนอ.ร่วมเป็นเจ้าของและร่วมบริหารกับภาคเอกชน  นอกจากนี้ยงัมีธุรกิจที่มีลกัษณะเดียวกันกับนิคม
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สวนหรอืเขตอุตสาหกรรม อาท ิสวนอุตสาหกรรมโรจนะ เขตอุตสาหกรรมนวนคร ซึง่อยู่ภายใตก้ารดแูล
ของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (Board of Investment หรอื BOI) ทัง้นี้ ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
มกัเลอืกใชบ้รกิารพืน้ทีจ่ดัสรรในนิคมอุตสาหกรรมมากกว่าการลงทุนในทีด่นิเปล่านอกนิคมอุตสาหกรรม เน่ืองจากมคีวาม
พรอ้มของโครงสรา้งพืน้ฐาน บรกิารสาธารณูปโภค และการขนส่ง รวมถึงสทิธปิระโยชน์ต่างๆ จากภาครฐั เช่น มาตรการ
ดา้นภาษอีากร มาตรการส่งเสรมิการลงทุน เป็นตน้  

ในเดอืนกนัยายน ปี 2562 ประเทศไทยมนีิคมอุตสาหกรรมทัง้สิน้ 59 แห่ง ประกอบดว้ยนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. 
ด าเนินการเองจ านวน 14 แห่ง และร่วมด าเนินการกบัภาคเอกชนจ านวน 45 แห่ง โดยนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตัง้อยู่ใน
ภาคตะวนัออกมากทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 76 รองลงมาไดแ้ก่ ภาคกลาง (กรุงเทพฯ และปรมิณฑล) รอ้ยละ 16 ตามล าดบั 

พื้นท่ีนิคมอตุสาหกรรมในประเทศไทย แบ่งตามภมิูภาค งวด 9 เดือนปี 2562  

 
ทีม่า : ศูนยว์จิยักรุงศร ีเดอืนมกราคม 2563 

 ทัง้นี้ ในช่วงปี 2556 – 2560 ทีผ่่านมา การจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมใหม่และการขยายพืน้ทีข่องนิคมอุตสาหกรรมที่
มอียู่เดมิมกีารขยายตวัเพยีงรอ้ยละ 3.3 เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่รอความชดัเจนของนโยบายการลงทุนจากภาครฐั และ
ความคบืหน้าของการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกจิทีซ่บเซาจากการชะลอตวัของภาคการส่งออก 
รวมไปถงึปัญหาทางการเมอืงในปี 2553 – 2557 ท าใหน้ักลงทุนส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมัน่และชะลอการลงทุนในประเทศ
ไทย 

 ต่อมาในปี 2561 สถานการณ์ดา้นการลงทุนเริม่ฟ้ืนตวั แต่ยอดขายและการใหเ้ช่าที่ดนิในนิคมอุตสาหกรรมยงัคง
หดตวัอย่างต่อเนื่อง เน่ืองจากการอนุมตัโิครงการลงทุนจากต่างประเทศของกรมส่งเสรมิการลงทุน หรอื BOI ทีม่คีวามล่าชา้ 
และไม่สามารถอนุมตัโิครงการไดท้ัง้หมด ประกอบกบัการเปิดพืน้ทีใ่หม่ในนิคมอุตสาหกรรมค่อนขา้งจ ากดั เน่ืองจากพื้นที่
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ในนิคมอุตสาหกรรมเริม่น้อยลงและราคาขายเริม่สงูขึน้ ส่งผลใหย้อดขายและการใหเ้ช่าทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรมทัว่ประเทศ
ลดลงรอ้ยละ 19.3 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า ซึง่ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่หลายราย 

 ในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2562 ยอดขายและการใหเ้ช่าทีด่นิในอุตสาหกรรมทัว่ประเทศมจี านวนเพิม่ขึน้กว่ารอ้ย
ละ 50.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากความชดัเจนของนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ
รฐับาล และแผนพฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก ในการผลกัดนัให้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษกลายเป็น
ศูนย์กลางธุรกิจและการเงนิของภูมิภาค และดึงดูดนักลงทุนและผู้ประกอบการทัง้ชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาลงทุน 
นอกจากนี้ BOI ยงัไดอ้นุมตัโิครงการทีข่อรบัส่งเสรมิการลงทุนทัว่ประเทศเพิม่เตมิอกีจ านวน 1,165 โครงการ โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการทีอ่ยู่ในภาคตะวนัออกมากทีสุ่ดเพื่อใหส้อดคล้องกบันโยบายของรฐับาล อกีทัง้ ดา้นการลงทุนจากต่างประเทศ 
นักลงทุนจากประเทศจนีไดร้บัการอนุมตักิารส่งเสรมิการลงทุนมากทีสุ่ด คดิเป็นมลูค่าการลงทุน 3.7 หมื่นลา้นบาท หรอืรอ้ย
ละ 19 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติที่ได้รบัอนุมตัิทัง้หมด 1.9 แสนล้านบาท รองลงมาได้แก่ ประเทศญี่ปุ่ น ประเทศ
ฮ่องกง ประเทศสงิคโปร์ และประเทศอนิโดนีเซยี ตามล าดบั จากเหตุผลดงักล่าวจงึส่งผลใหค้วามตอ้งการทีด่นิและพืน้ทีเ่ช่า
ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อตัง้เป็นฐานการผลติของนักลงทุนเริม่ฟ้ืนตวัและมคีวามตอ้งการเพิม่มากขึน้ 

พื้นท่ีนิคมอตุสาหกรรมท่ีจ าหน่ายและให้เช่า งวด 9 เดือนของปี 2562 

 
ทีม่า : ศูนยว์จิยักรุงศร ีเดอืนมกราคม 2563 

 อย่างไรกต็าม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาค
เศรษฐกิจโดยรวมทัว่โลก ท าให้ยอดขายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมชะลอตัวลง เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่สามารถ
เดนิทางมายงัประเทศไทยได ้และบางส่วนอยู่ระหว่างการชะลอการลงทุนเน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว 
นอกจากนี้ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ยงัท าใหค้วามต้องการสนิคา้ในบางอุตสาหกรรมลดลง แต่
บางอุตสาหกรรมมคีวามต้องการเพิม่ขึ้น เช่น อุตสาหกรรมเวชภณัฑ์และสุขภาพ อุตสาหกรรมการผลติหน้ากากอนามยั 
ส่งผลใหบ้างนิคมอุตสาหกรรมยงัสามารถด าเนินการไดต้ามแผน ในขณะทีบ่างนิคมอุตสาหกรรมยงัคงไดร้บัผลกระทบ 

ทัง้นี้ สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพนัธมติรคาดว่ายอดการขายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมในปี 2563 อาจ
ลดลง รอ้ยละ 20 - 30 แต่คาดการณ์ว่าในช่วงครึง่ปีหลงั สถานการณ์จะฟ้ืนตวั และจะมนีักลงทุนจากประเทศจนีหรอืประเทศ
ญี่ปุ่ น ย้ายฐานการลงทุนมาในประเทศไทยมากขึ้นเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรฐัอเมรกิากบัประเทศจนี 
นอกจากนี้ กนอ. ยงัมมีาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรสัโควดิ-19 ประกอบดว้ย (1) การลดค่าบ ารุงรกัษาที ่กนอ.เรยีกเกบ็กบัผูใ้ชท้ีด่นิทุกรายในอตัรารอ้ยละ 10 เป็นระยะเวลา 
4 เดอืน (เดอืนมถิุนายน – กนัยายน 2563) (2) ยกเวน้การจดัเกบ็ค่าบรกิารอนุญาตการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม
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ทัง้หมด 11 รายการ เป็นระยะเวลา 4 เดอืน (เดอืนมถิุนายน – กนัยายน 2563) (3) การยกเวน้หรอืลดหย่อนค่าเช่าทีด่นิและ
อาคาร แบ่งเป็น 2 กรณี คอื กรณีผู้เช่าทีช่ าระค่าเช่าเป็นรายเดอืน ยกเวน้ค่าเช่า ระยะเวลา 3 เดอืน และกรณีผูเ้ช่าทีช่ าระ
ค่าเช่าเป็นรายปี ลดหย่อนค่าเช่าอตัรารอ้ยละ 25 ของค่าเช่าปี 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดอืน (เดอืนเมษายน – มถิุนายน 
2563) อีกทัง้ ยงัได้ออกมาตรการช่วยเหลอืผู้พฒันานิคมอุตสาหกรรม โดยการลดหย่อนค่าก ากบับรกิาร อตัรารอ้ยละ 10 
ของค่าก ากบับรกิารปี 2563 และมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การขยายระยะเวลาการช าระค่าบรกิารและค่าธรรมเนียมที ่
กนอ.เรยีกเกบ็จากเดมิทีต่้องช าระภายใน 20 วนั นับจากวนัไดร้บัใบแจง้หนี้ เป็น 60 วนั นับจากวนัไดร้บัใบแจง้หนี้ ขยาย
ระยะเวลาการช าระค่าเช่าทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรม ไดจ้นถงึเดอืนกนัยายน 2563 และสามารถแบ่งช าระไดโ้ดยจะตอ้งช าระ
ใหค้รบถ้วนภายในเดอืนกนัยายน 2563 โดยไม่มดีอกเบี้ย ขณะทีผู่เ้ช่าทีด่นิหรอืทรพัย์สนิ กนอ.สามารถขอคนืหลกัประกนั
สญัญาเช่าทีด่นิส่วนทีเ่ป็นเงนิสด โดยน าหนังสอืค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศในมูลค่าทีเ่ท่ากนัมาวางแทน ทัง้นี้ ผู้
เช่าตอ้งทีม่รีะยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 5 ปี และปรบัลดอตัราเงนิเพิม่พเิศษเนื่องจากการช าระล่าชา้กว่าก าหนด จากอตัรา
รอ้ยละ 15 - 18 เป็นอตัรารอ้ยละ 6 ต่อปี โดยมาตรการดงักล่าวเป็นการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
และผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรมทีป่ระสบกบัปัญหาเศรษฐกจิในปัจจุบนั ประกอบกบัเป็นการจูงใจใหผู้ป้ระกอบการมาลงทุน
หรอืขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิม่มากขึน้อกีดว้ย 

ดา้นอุปทานของนิคมอุตสาหกรรม มนีิคมจดัตัง้ใหม่จ านวน 4 แห่ง ในภาคกลางและภาคตะวนัออก เพื่อรองรบั
กลุ่มอุตสาหกรรมหรอืกิจการเป้าหมายของประเทศตามกลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต  (New Engine of Growth) 
ของภาครฐั ประกอบดว้ย (1) นิคมอุตสาหกรรมแพรกษา จงัหวดัสมุทรปราการ พืน้ที ่649 ไร่ (2) นิคมอุตสาหกรรมซพีจีซี ี
จังหวัดระยอง พื้นที่ 3,068 ไร่ (3) นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ 1,747 ไร่ และ (4) นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีพืน้ที ่841 ไร่ รวมพืน้ทีท่ ัง้หมด 6,305 ไร่ ส่งผลใหปั้จจุบนัมนีิคมอุตสาหกรรม
จ านวนทัง้สิน้ 59 แห่ง ทัว่ประเทศ และมพีืน้ทีส่ะสมรวม 162,536 ไร่ โดยภาคตะวนัออกมพีืน้ทีส่ะสมมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ย
ละ 76 ของพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมทัง้หมดในประเทศ  

 ส าหรบัแนวโน้มของยอดขายและการให้เช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในช่วงปี 2563 – 2565 คาดว่าจะ
ขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 10 – 15 หรอืคดิเป็นจ านวน 2,500 – 3,000 ไร่ต่อปี เน่ืองจากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกจิและการ
ลงทุนของภาครฐั โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานและการคมนาคมทีเ่ชื่อมโยงอย่างเต็มรปูแบบมากขึน้ รวมไปถงึ
โครงการ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคญั นอกจากนี้ ยงัมมีาตรการการกระตุ้นการลงทุนโดยการเพิม่สทิธพิเิศษดา้น
ภาษีเพื่อดงึดูดนักลงทุนจากต่างชาตมิากขึน้ อย่างไรกต็าม ธุรกจินิคมอุตสาหกรรมในบางพืน้ทีอ่าจมขีอ้จ ากดับางประการ
ซึ่งส่งผลต่อการเตบิโตของธุรกจิและรายไดข้องผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ความล่าชา้ของโครงการภาครฐั การบงัคบัใช ้พ.ร.บ. 
ภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งที่คาดว่าบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 สงิหาคม 2563 และปัจจยัการผลติของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอาจมี
ความไดเ้ปรยีบกว่าประเทศไทย เช่น ดา้นทรพัยากรการผลติ ดา้นแรงงาน เป็นตน้ 
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ประมาณการพื้นท่ีนิคมอตุสาหกรรมท่ีจ าหน่ายและให้เช่า งวด 9 เดือนของปี 2562 

 
ทีม่า : ศูนยว์จิยักรุงศร ีเดอืนมกราคม 2563  

คู่แข่งท่ีส าคญั 

ส าหรบัคู่แขง่ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุร ีและอมตะซติี้ ระยอง ของบรษิทั ไดแ้ก่ นิคมทีร่่วมด าเนินงานกบั
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในแถบ EEC ทัง้หมด อย่างไรกต็าม นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบุรแีละอมตะซติี ้
ระยอง ยงัคงเป็นนิคมที่มคีวามได้เปรยีบคู่แข่ง เนื่องจากมที าเลที่ตัง้ที่ใกล้กรุงเทพฯ และสนามบนิ  อกีทัง้ยงัเป็นนิคมที่มี
ชื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัจากนักลงทุนจากนานาชาต ิและมขีนาดพื้นที่ทีไ่ดร้บัการประกาศเป็นพืน้ทีเ่ขตอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง ยงัมีพื้นที่เพื่อรองรบัการลงทุนจากอุตสาหกรรม
เป้าหมายในแถบ EEC และเป็นนิคมที่ยงัเป็นที่ต้องการของนักลงทุนเก่าที่มีฐานการผลิตเดิมและนักลงทุนใหม่ที่เป็น 
supplier ใหก้บับรษิทัที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะทัง้สองแห่ง นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง ยงัมพีืน้ที่
ของนิคมอุตสาหกรรมไทย-จนี ที่สามารถดงึดูดนักลงทุนจากประเทศจนีที่ต้องการย้ายฐานการลงทุนมายงัประเทศไทย 
เนื่องจากปัญหาสงครามทางการคา้ระหว่างประเทศจนีกบัประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้กีดว้ย 

ธรุกิจนิคมอตุสาหกรรมในประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม (“ประเทศเวยีดนาม”) เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia, Lao 
PDR, Myanmar และ Vietnam) ที่มคีวามโดดเด่นและได้รบัความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากมี
อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกว่าร้อยละ 7.5 ในปี 2561 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยการขยายตัวเศรษฐกิจของโลกและกลุ่ม
ประเทศ CLMV ประกอบกบัการมเีสถียรภาพทางการเมอืง ค่าแรงที่อยู่ในระดบัต ่า และประชากรส่วนใหญ่กว่ารอ้ยละ 65 
อยู่ในวยัท างานซึ่งสรา้งความไดเ้ปรยีบดา้นก าลงัแรงงานทีข่บัเคลื่อนเศรษฐกจิและการบรโิภคของประเทศ อกีทัง้ประเทศ
เวยีดนามยงัมสีภาพภูมอิากาศและภูมปิระเทศทีห่ลากหลาย ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ าคญั เช่น ก๊าซ
ธรรมชาต ิน ้ามนั แร่ธาตุ และภูมปิระเทศยงัเหมาะแก่การท าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ประเทศเวยีดนามยงั
เขา้ท าขอ้ตกลงทางการคา้เสรตี่างๆ ทีส่ าคญั เช่น การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรกีบัประเทศในทวปียุโรป หรอื FTA การลง
นามเขา้ร่วมส าหรบัหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซฟิิก Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership 
(CPTPP) ซึ่งการลงนามเหล่านี้ถอืเป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีส่ าคญัทีจ่ะช่วยเพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ
ประเทศเวยีดนาม 
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อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ
เวียดนามเปรียบเทียบกบัคา่เฉล่ียโลก  

(ปี 2556 – 2561) 

โครงสร้างและจ านวนประชากรของประเทศเวียดนาม 
ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 

  

ทีม่า : FOCUSED AND QUICK (FAQ) ธนาคารแห่งประเทศไทย, เดอืนธนัวาคม 2562 

ปัจจุบนั เมอืงทีส่ าคญัทีสุ่ดของประเทศเวยีดนามไดแ้ก่ นครโฮจมินิห์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกจิการคา้และการบรกิาร 
โดยประเทศเวยีดนามมกีารส่งออกเตบิโตอย่างต่อเน่ืองเฉลี่ยรอ้ยละ 8.1 โดยในปี 2562 มมีูลค่าการส่งออกทัง้สิน้ประมาณ 
263.5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกสนิคา้ทีผ่ลติโดยผูป้ระกอบการต่างชาตทิีม่าลงทุนในประเทศ และ
ดว้ยปัจจยัทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ค่าจา้งแรงงานทีต่ ่ากว่าประเทศอื่นในภูมภิาคเอเชยี และจ านวนประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวยัท างาน 
ส่งผลใหป้ระเทศเวยีดนามเป็นประเทศที่ไดร้บัความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลที่
สนับสนุนใหน้ักลงทุนต่างชาตเิขา้มาลงทุนและใหส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษี 

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ในช่วงต้นปี 2563 ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเวยีดนามในไตรมาสที ่1 ปี 2563 เตบิโตเพยีงรอ้ยละ 3.82 ซึง่ปรบัตวัลดลงจากไตรมาสที ่4 ของปี 2562 ทีเ่ตบิโต
รอ้ยละ 6.97 เนื่องจากประเทศเวยีดนามเป็นประเทศที่พึง่พารายได้จากการส่งออกเป็นหลกั แต่เนื่องจากมปีระเทศคู่คา้ที่
หลากหลายครอบคลุม 4 ภูมภิาค ไดแ้ก่ สหภาพยุโรป ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศจนี และสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ท าให้มีการกระจายความเสี่ยงในตลาดการ
ส่งออก ประกอบกับสินค้าส่งออกหลกัของประเทศเวียดนาม ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีอุปสงค์เพิ่มขึ้นในช่วงที่
ประชาชนท างานที่บ้าน (Work From Home) ส่งผลให้ภาพรวมด้านการส่งออกไม่ได้รบัผลกระทบมากนัก อีกทัง้จาก
มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและการบรโิภคในครวัเรอืน ส่งผลให้การบรโิภคในครวัเรอืนของประเทศเวยีดนามเติบโต
อย่างก้าวกระโดด ดังจะเห็นได้จากอัตราการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกที่เติบโตร้อยละ 10 – 16 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
ขณะเดยีวกนั รฐับาลประเทศเวยีดนามไดอ้อกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในรปูแบบเงนิใหเ้ปล่าส าหรบัผูม้ีรายไดน้้อยและผู้
ว่างงานและมาตรการลดภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา และผ่อนผนัการช าระภาษีทีด่นิ ซึ่ง
เป็นมาตรการทีช่่วยพยุงการบรโิภคภายในประเทศและเศรษฐกจิของประเทศในช่วงวกิฤตไิด้ 

ทัง้นี้ ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมระยะ 10 ปี (ปี 2554 – 2563) รฐับาลประเทศเวยีดนามไดก้ าหนดทศิทาง
และเป้าหมายในการพฒันาประเทศอย่างชดัเจน ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายส าคญั ได้แก่ การพฒันาเวยีดนามให้ก้าวสู่การเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยภายในปี 2563 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว รฐับาลประเทศเวียดนามจึงพัฒนา
โครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวกด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และให้สทิธปิระโยชน์ด้านภาษีต่อนักลงทุนที่
ประกอบธุรกิจภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เพื่อดึงดูดโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้
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เทคโนโลยขี ัน้สงูใหเ้ขา้มาในประเทศเวยีดนามมากขึน้ โดยเขตเศรษฐกจิพเิศษดงักล่าว สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

1. Export Processing Zone (EPZ) เป็นเขตเศรษฐกิจที่รวมอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งเน้นการผลติสินค้า
เพื่อการส่งออก 

2. Industrial Zone (IZ) เป็นเขตเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ซึง่เน้นการผลติสนิคา้เพื่อจ าหน่ายในประเทศ 
3. High-Tech Zone (HTZ) เป็นเขตเศรษฐกจิที่จดัตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา (R&D) รวมทัง้การผลติ

สนิคา้ทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูในการผลติ 

ทัง้นี้ IZ และ HTZ บางแห่งอาจมอีุตสาหกรรมการผลติสนิคา้เพื่อการส่งออกตัง้อยู่และไดร้บัสทิธพิเิศษเช่นเดยีวกบั
อุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนัที่ตัง้อยู่ใน EPZ โดยในช่วงที่ผ่านมารฐับาลประเทศเวยีดนามเร่งพฒันานิคมอุตสาหกรรม
หลายแห่ง เพื่อใชเ้ป็นแรงขบัเคลื่อนเศรษฐกจิทีส่ าคญัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไว ้ซึง่นิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นเขต
พื้นที่ที่รฐับาล ผู้ประกอบการภาคเอกชน หรือกิจการร่วมทุนระหว่างรฐับาลกับเอกชน จดัสรรที่ดินไว้ส าหรบัโรงงาน
อุตสาหกรรมใหเ้ขา้มาด าเนินธุรกจิอยู่ในบรเิวณเดยีวกนัอย่างเป็นระบบ และมกีารจดัสรรระบบสาธารณูปโภคและสิง่อ านวย
ความสะดวกต่างๆ ไว้บริการโรงงานอุตสาหกรรมและบุคลากรในนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา 
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบบ าบดัน ้าเสยี และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อจดัวางผงัเมอืงให้
เหมาะสม แกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มและความแออดัในตวัเมอืง อกีทัง้ยงัเป็นการกระจายรายไดแ้ละความเจรญิไปสู่ภูมภิาคอกี
ดว้ย  นอกจากนี้ ประเทศเวยีดนามยงัมนีโยบายส่งเสรมิการลงทุนในอุตสาหกรรม HighTech เพื่อการเตบิโตทีย่ ัง่ยนื โดยได้
มกีารออกมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม High-Tech ในกรุงฮานอย ดานังและโฮจมินิห์ เช่น 
สทิธปิระโยชน์ในการเช่าพื้นที่ การยกเวน้ภาษีน าเขา้ส าหรบัวตัถุดบิที่ไม่สามารถผลติได้ในประเทศ และการลดภาษีนิติ
บุคคลจากร้อยละ 20 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 10 โดยก าหนดเงื่อนไขแตกต่างกนัในแต่ละเขตพื้นที ่นอกจากนี้ ยงัมกีารใหส้ทิธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมส าหรบันักลงทุนที่สรา้งที่พกัส าหรบัพนักงานและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่  ซึ่งถือเป็นการช่วย
รฐับาลพฒันาเขตอุตสาหกรรม และเป็นการรกัษาแรงงานทกัษะสงูไวใ้นระยะยาวอกีดว้ย 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนามยงัอยู่ในช่วงขยายตวัอย่างต่อเนื่องและมแีนวโน้มที่จะ
เพิม่ขึน้อกีในอนาคต โดยมปัีจจยัสนับสนุนส าคญั ไดแ้ก่ การขยายการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศและการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) เพื่อตอบสนองความต้องการบรโิภคภายในประเทศและการ
ขยายตัวของภาคการส่งออกที่ปรบัตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 เวยีดนามมีเงนิลงทุนจาก
ต่างประเทศ (FDI) จ านวน 8,552 ลา้นดอลลารส์หรฐั ซึง่ลดลงรอ้ยละ 21 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ส่งผลใหน้ักลงทุนชะลอการลงทุนในโครงการใหม่ โดยธุรกจิทีม่กีารลงทุน
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า คดิเป็นมูลค่า 3,890 ล้านดอลลาร์สหรฐั คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาได้แก่
ธุรกิจผลติและแปรรูป คดิเป็นมูลค่า 2,720 ล้านดอลลาร์สหรฐั คดิเป็นร้อยละ 31.9 ตามด้วยธุรกิจค้าปลกีและค้าส่ง 682 
ลา้นดอลลารส์หรฐั คดิเป็นรอ้ยละ 7.9 ตามล าดบั โดย 5 อนัดบัประเทศทีม่าลงทุนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ประเทศสงิคโปร ์ประเทศ
ญีปุ่่ น ประเทศจนี ประเทศเกาหลใีต ้และประเทศฮ่องกง 
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เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศเวียดนามในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563  
จ าแนกรายประเทศ 

   (หน่วย : ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

ประเทศ 
จ านวนโครงการ

ใหม ่
เงินทุนจด

ทะเบียนใหม ่

เงินทุนจด
ทะเบียนท่ี
เพ่ิมขึ้น 

มูลค่าซื้อหุ้นใน
ธรุกิจเวียดนาม 

เงินทุนจด
ทะเบียนรวม 

สงิคโปร ์ 64 4,204.8 81.5 258.6 4,544.9 
ญีปุ่่ น 93 120.3 183.5 542.9 846.7 
จนี 113 455.9 182.2 177.5 815.6 

เกาหลใีต ้ 210 284.4 126.0 298.5 708.9 
ฮ่องกง 67 246.0 92.8 44.3 383.1 
ไตห้วนั 36 64.5 150.8 145.3 360.6 

หมู่เกาะเวอรจ์นิ 4 8.4 47.2 139.6 195.2 
มาเลเซยี 8 34.4 40.0 7.3 81.7 
โปแลนด ์ 1 0.4 73.1 0.0 73.6 

เนเธอรแ์ลนด ์ 7 37.8 7.3 17.6 62.7 
องักฤษ 11 2.2 20.3 37.7 60.1 

สหรฐัอเมรกิา 26 13.0 1.9 42.2 57.1 
ไทย 7 1.3 1.5 40.9 43.6 
อื่น ๆ 111 58.29 57.16 203.43 318.89 
รวม 758 5,531.5 1,065.1 1,955.9 8,552.5 

ทีม่า : รายงานสถานการณ์เศรษฐกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประจ าเดอืนมนีาคม 2563 ส านักงานส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย 

นอกจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปัจจยัที่ส าคญัอีกประการหนึ่งที่ช่วยส่งเสรมิผลการด าเนินงานของ
ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวยีดนาม คือ นโยบายของภาครฐัในการก ากบัดูแลและจ ากัดจ านวนนิคม
อุตสาหกรรมที่ไดร้บัอนุญาตให้ด าเนินกจิการในอนาคต และการก าหนดให้โรงงานในประเทศเวยีดนามที่ตัง้อยู่นอกนิคม
อุตสาหกรรมยา้ยเขา้ไปด าเนินการภายในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของประเทศและเพื่อเสรมิสรา้ง
คุณภาพชีวิตของประชาชน ทัง้นี้ ในปัจจุบัน โรงงานส่วนใหญ่ที่ยงัคงตัง้อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมนัน้  ด าเนินการโดย
ผูป้ระกอบการภาคเอกชนภายในประเทศ ขณะทีโ่รงงานของนักลงทุนต่างชาตส่ิวนใหญ่จะอยู่ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

ในปี 2562 ประเทศเวยีดนามมจี านวนนิคมอุตสาหกรรมทัง้หมด 326 แห่ง มพีื้นที่ของเขตเศรษฐกิจรวมกนัทัง้สิ้น 
81,200 เฮกตาร ์หรอืประมาณ 507,500 ไร ่โดยแบ่งตามภูมภิาค ไดด้งันี้  
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1. เขตเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Key Economic Region) 

ปัจจุบนั นิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนามส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในภาคใต้ของประเทศ มพีื้นทีป่ระมาณ 44,700 
เฮกตาร์ หรือประมาณ 279,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55 ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทัง้หมดของประเทศ 
เน่ืองจากเป็นทีต่ัง้ของเมอืงเศรษฐกจิและการคา้ทีส่ าคญั ประกอบไปดว้ย 8 จงัหวดัไดแ้ก่ Ho Chi Minh City, 
Binh Duong, Ba Ria – Vung Tau, Dong Nai, Tay Ninh, Binh Phuoc และ Long An โดยมนีครโฮจมินิหเ์ป็น
เมอืงทีส่ามารถดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศไดม้ากทีสุ่ด  

2. เขตเศรษฐกิจตอนเหนือ (Northern Key Economic Region) 

ภาคเหนือ เป็นภาคที่มจี านวนนิคมอุตสาหกรรมรองลงมาจากภาคใต้ โดยมพีื้นที่ประมาณ 18,900 เฮกตาร ์
หรอืประมาณ 118,125 ไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 23 ของพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมทัง้หมดของประเทศ แบ่งออกเป็น 26 
จังหวัด โดยศูนย์กลางเศรษฐกิจประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ Ha Noi, Quang Ninh, Hai Phong, Hai 
Duong, Hung Yen, Vinh Phuc และ Bac Ninh โดยเขตเศรษฐกิจตอนเหนือมีจุดเด่นที่อยู่ติดกับพรมแดน
สาธารณรฐัประชาชนจนี อกีทัง้เป็นที่ตัง้ของเมอืงส าคญัได้แก่ Hanoi ซึ่งเป็นเมอืงหลวงของประเทศและ Hai 
Phong ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมและท่าเรือที่ส าคัญ  ทัง้นี้ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการลงทุนได้แก่ 
ผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกส ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและเครื่องจกัร ชิน้ส่วนยานยนต ์วตัถุดบิก่อสรา้ง เป็นตน้  

3. เขตเศรษฐกิจตอนกลาง (Central Key Economic Region) 

ภาคกลางเป็นภาคทีม่จี านวนนิคมอุตสาหกรรมน้อยที่สุด โดยมพีื้นที่ประมาณ 17,600 เฮกตาร์ หรอืประมาณ 
110,000 ไร ่คดิเป็นรอ้ยละ 21 ของพืน้ทีน่ิมคมอุตสาหกรรมทัง้หมดของประเทศ แบ่งออกเป็น 19 จงัหวดั โดย
มศีูนยก์ลางเศรษฐกจิประกอบดว้ย 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ Thua Thien Hue, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh 
และ Da Nang City โดยเขตเศรษฐกิจตอนกลางมีจุดเด่นที่ทัศนียภาพสวยงามและทรพัยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์ โดยมเีมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิส าคญัคอื Da Nang ทัง้นี้ อุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพในการลงทุน
ไดแ้ก่ ปิโตรเลยีม เคมภีณัฑ ์พลาสตกิ อุตสาหกรรมหนัก ธุรกจิท่องเทีย่วและบรกิาร เป็นตน้ 
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ภาพตวัอย่างนิคมอตุสาหกรรมในประเทศเวียดนาม 

         

อย่างไรกต็าม จากสภาวะเศรษฐกจิและปัจจยัความพรอ้มของประเทศเวยีดนาม รวมไปถงึนโยบายของภาครฐัในการ
กระตุ้นเศรษฐกจิและพฒันาประเทศให้เป็นประเทศชัน้น า ส่งผลให้ความต้องการพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมของเวยีดนาม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้จ านวนพื้นที่ขายหรอืให้เช่านิคมอุตสาหกรรมในกรุงฮานอยและนครโฮจมินิห์เริม่ไม่เพยีงพอ 
และท าให้ราคาขายที่ดินและค่าเช่าที่ดินระยะยาวภายในนิคมอุตสาหกรรมมีมูลค่าสูงขึ้น นอกจากนี้ การก่อตัง้นิคม
อุตสาหกรรมแห่งใหม่หรอืการขยายพืน้ทีใ่นนิคมอุตสาหกรรมแห่งเดมิสามารถกระท าไดอ้ย่างจ ากดั เน่ืองจากพื้นที่หลาย
แห่งถูกน าไปพฒันาเป็นเขตทีอ่ยู่อาศยั หรอืสิง่อ านวยความสะดวก เช่น หา้งสรรพสนิคา้ โรงเรยีน โรงพยาบาล เป็นตน้ ซึ่ง
จากความไม่สมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทานดงักล่าว รฐับาลและผูป้ระกอบการพฒันานิคมอุตสาหกรรมภาคเอกชนจงึไดข้ยาย
การลงทุนเพิม่เติมในพื้นที่ใกล้เคยีงกรุงฮานอยและนครโฮจมินิห์ อีกทัง้ยงัขยายการลงทุนในภาคอื่นๆ ที่มศีกั ยภาพของ
ประเทศเพิม่ขึน้ ทัง้การก่อตัง้นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่และการขยายพืน้ทีข่องนิคมอุตสาหกรรมแห่งเดมิ  เพื่อรองรบัการ
ลงทุนจากต่างประเทศ 

คู่แข่งท่ีส าคญั 

จากการเปิดเสรทีางการคา้และการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเขา้มาลงทุนในประเทศเวยีดนามได้อย่าง
สะดวกมากขึ้น ท าให้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ด าเนินการโดยรฐับาลแต่เพียงผู้เดยีวไม่เพยีงพอต่อความต้องการของนัก
ลงทุน รฐับาลจงึเริม่อนุญาตใหผู้ป้ระกอบการพฒันานิคมอุตสาหกรรมภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศด าเนินธุรกจิ
ในประเทศเวยีดนามได ้โดยรฐับาลไดร้่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนผ่านทางหน่วยงานรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิต่างๆ ใน
บางโครงการ นอกจากนี้รฐับาลยงัอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการภาคเอกชนเป็นเจา้ของและบรหิารโครงการแต่เพยีงผู้เดยีวอีก
ดว้ย โดยรฐับาลมหีน้าทีใ่หเ้ช่าทีด่นิระยะยาวเพื่อน ามาพฒันานิคมอุตสาหกรรมเท่านัน้  

ทัง้นี้ นิคมอุตสาหกรรมทีบ่รษิทัเขา้ลงทุนในประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ในจงัหวดั ดองไน (Dong Nai) ซึง่อยู่ภาคใตข้อง
ประเทศ และเป็นอีกหนึ่งจงัหวดัที่มีความโดดเด่นและมีศกัยภาพสูงในการลงทุน โดยพิจารณาได้จากมูลค่าการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในไตรมาสที ่1 ของปี 2563 ทีสู่งเป็นอนัดบัที ่4 รองจาก Ho Chi Minh Ha Noi และ Binh Duong 
ซึ่งปัจจุบนัมจี านวนโครงการทัง้สิ้น 1,685 โครงการ คิดเป็นเงนิลงทุน 34,606.7 ล้านดอลลาร์สหรฐั นอกจากนี้ จงัหวดั 
ดองไน ยงัตัง้อยู่ใจกลางเขตเศรฐกจิการคา้ของภาคใต้ โดยมเีมอืง Bien Hoa เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 
และวฒันธรรม และอยู่ห่างจากนครโฮจมินิห์เพยีง 30 กโิลเมตร จงึมคีวามพรอ้มดา้นท าเลที่ตัง้ และระบบคมนาคมที่ครบ
ครนัและมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ จงัหวดัดองไน ยงัเป็นตลาดแรงงานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่5 ของประเทศ เพราะแรงงานทีม่ี
ประสทิธภิาพและมกีารศกึษาที่ดเีทยีบเท่ากบัแรงงานในนครโฮจมินิห์ ประกอบกบัอตัราค่าแรงทีต่ ่ากว่า ส่งผลให้จงัหวดั 
ดองไนเป็นจงัหวดัทีน่ักลงทุนใหค้วามสนใจ  จากปัจจยัดงักล่าว ท าให้สภาพการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการนิคมอุตสาหกรรม
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ภายในจงัหวดัดองไนเริม่สงูขึน้ แต่อย่างไรกต็าม การประกอบกจิการพฒันานิคมอุตสาหกรรมใหป้ระสบความส าเรจ็นัน้ ตอ้ง
อาศยัความเชี่ยวชาญในการบรหิารโครงการ และต้องอาศยัความสมัพนัธ์อนัดกีับรฐับาลและหน่วยงานของรฐั ซึ่งปัจจยั
ดงักล่าวถอืเป็นอุปสรรคส าคญัของผูป้ระกอบการรายใหม่ที่จะเขา้มาแข่งขนัในธุรกจินิคมอุตสาหกรรม (Barrier of Entry) 
ท าใหก้ารแขง่ขนัระหว่างผูป้ระกอบการแต่ละรายเป็นไปอย่างจ ากดั  

ธรุกิจนิคมอตุสาหกรรมในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา 

ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา (“ประเทศเมยีนมา”) เป็นหนึ่งในประเทศทีน่ักลงทุนใหค้วามสนใจ เน่ืองจาก
มอีตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิอย่างตอ่เนื่องเฉลีย่รอ้ยละ 6.6 ในช่วง 5 ทีผ่่านมา อกีทัง้ยงัมกีลุ่มประชากรวยัท างานคดิเป็น
รอ้ยละ 64.7 ของประชากรทัง้ประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นอตัราที่สูงและมีความส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบกับ
ประเทศเมยีนมายงัมอีตัราค่าแรงขัน้ต ่าที่น้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar และ 
Vietnam) จงึเป็นปัจจยัหนึ่งที่นักลงทุนให้ความส าคญั ทัง้นี้  ธนาคารโลกได้จดัท ารายงานเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกและแปซฟิิก ซึง่ไดค้าดการณ์ว่าการเตบิโตของเศรษฐกจิของประเทศเมยีนมาในปี 2563 มแีนวโน้มเตบิโตถงึรอ้ย
ละ 6.6 เนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจในธุรกิจต่างๆ มากขึ้น ได้แก่ ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจก่อสรา้ง รวมถึงโครงสร้าง
พืน้ฐานภายในประเทศเมยีนมาทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหใ้นอนาคตประเทศเมยีนมาอาจจะเป็นทัง้ตลาดทีม่ศีกัยภาพ 
และยงัสามารถเป็นฐานการลงทุนเพื่อผลติและส่งออกไปยงัประเทศที ่3 โดยใชส้ทิธปิระโยชน์ในการลดภาษไีด ้  

ค่าแรงขัน้ต า่ของประเทศในภมิูภาคอาเซียน 
(ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2561) 

โครงสร้างและจ านวนประชากรของประเทศเมยีนมา 
ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 

  
ทีม่า : FOCUSED AND QUICK (FAQ) ธนาคารแห่งประเทศไทย, เดอืนธนัวาคม 2562 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของประเทศเมยีนมายงัต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศ 
เมยีนมาประสบอุทกภยัถงึ 3 ครัง้ ในช่วง 9 เดอืนของปี 2562 ซึง่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม รวมถงึประชาชนยงัคง
ได้รบัผลกระทบจากภาวะเงนิเฟ้อ การเพิม่ขึ้นของอตัราค่าไฟฟ้า รวมถึงความไม่สงบจากความขดัแย้งของชนกลุ่มน้อย
ภายในประเทศ อกีทัง้ ในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2563 การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 เริม่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกจิ
ของประเทศเมยีนมาเช่นเดยีวกบัประเทศอื่นๆ ทัว่โลก เนื่องจากมาตรการปิดเมอืงและควบคุมการเดนิทางท าให้เกิดผล
กระทบต่อภาคการส่งออกเนื่องจากประเทศเมยีนมาเป็นประเทศทีพ่ึ่งพาการส่งออกเป็นหลกั โดยเฉพาะการส่งออกไปยงั
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึง่คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 35 ของการส่งออกทัง้หมด ทัง้นี้ รายงาน Myanmar Economic 
Monitor ของธนาคารโลกในเดอืนมถิุนายน 2563 คาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 จะส่งผลใหก้ารเตบิโต
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ของเศรษฐกิจของประเทศเมยีนมาชะลอตวัลง โดยคาดการณ์ GDP ในปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 0.5 ซึ่งลดลงเป็นอย่างมาก
เพื่อเทยีบกบัปี 2562 ทีม่ ีGDP เท่ากบัรอ้ยละ 6.8 โดยภายหลงัจากการฟ้ืนตวัของภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-
19 คาดการณ์ว่า GDP จะเตบิโตรอ้ยละ 7.2 ในปี 2564  

ตวัเลขคาดการณ์ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศของประเทศเมียนมา 

 

ทีม่า : World Bank Myanmar Economic Monitor, June 2020 

นอกจากนี้ รฐับาลของประเทศเมยีนมาได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิและเยยีวยาธุรกจิที่ไดร้บัผลกระทบ เช่น 
กลุ่มธุรกจิ CMP (Cut, Make, Produce), ธรุกจิโรงแรมและการท่องเทีย่ว และธุรกจิ SMEs โดยรฐับาลมมีาตรการ ดงันี้ 

นโยบาย รายละเอียด 
นโยบายการคลงั 1) ก่อตัง้กองทุนสินเชื่อมูลค่า 1 แสนล้านจ๊าต (70 ล้านดอลลาร์สหรฐั) เพื่อจดัสรร

เงนิกู้แบบผ่อนปรน ให้กบัผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 โดยคดิอตัราดอกเบี้ย
รอ้ยละ 1 เป็นเวลา 1 ปี 

2) ลดค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาตลงทุนลงครึง่หนึ่งส าหรบัทัง้นักลงทุนในประเทศ
และนักลงทุนต่างชาต ิ

3) เร่งอนุมตัโิครงการทีใ่ชแ้รงงานจ านวนมากและโครงการธุรกจิดา้นสุขภาพ 
4) ยกเวน้ภาษรีอ้ยละ 2 ส าหรบัสนิคา้ส่งออกจนถงึสิน้สุดปีงบประมาณ 
5) ขยายเวลาการยื่นเสียภาษีส าหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจนถึงก่อนสิ้นสุด

ปีงบประมาณ 
นโยบายการเงนิ 1) ลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายลงรอ้ยละ 1.5 เป็นรอ้ยละ 8.5 พรอ้มทัง้ลดอตัราดอกเบี้ย

ขัน้ต ่าของเงนิฝากธนาคารลงเป็นรอ้ยละ 6.5 และลดเพดานอตัราดอกเบีย้สนิเชื่อลง
เป็นรอ้ยละ 11.5 ส าหรบัสนิเชื่อมหีลกัประกนั และรอ้ยละ 14.5 ส าหรบัสนิเชื่อทีไ่ม่
มหีลกัประกนั 

2) ระงบัการท า Deposit Auction เพื่อรกัษาสภาพคล่องระหว่างธนาคาร 
3) ส่งเสริมให้สถาบันการเงินรายย่อยและผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 

อนุมตักิารขยายเวลาช าระเงนิคนื 

ทีม่า : CLMV Outlook Q1/2020 Economic Intelligence Center (IEC) ธนาคารไทยพาณิชย ์

อย่างไรกต็าม ในปี 2562 ทีผ่่านมา รฐับาลของประเทศเมยีนมาไดใ้หค้วามส าคญักบัโครงการลงทุนต่างๆ ในประเทศ 
รวมไปถงึการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกีย่วกบัการถอืครองอสงัหารมิทรพัยแ์ละคอนโดมเินียมของคนต่างชาต ิและกฎหมาย
การลงทุนใหเ้ป็นรูปธรรมมากขึน้ อกีทัง้ยงัมกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบภาษกีารซื้อขายทรพัยส์นิ ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิ
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และส่งเสริมการค้าขายในประเทศให้ดียิ่งขึ้น ส าหรบัด้านการลงทุน รฐับาลเมียนมาได้ประกาศลงทุนในเมกะโปรเจ็กต ์
จ านวน 80 โครงการในเมอืงย่างกุง้ โดยเป็นการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานและการพฒันาเมอืง ซึง่เปิดโอกาสใหต้่างชาตเิขา้
ไปลงทุนโดยการไดร้บัสมัปทาน โดยหนึ่งในโครงการทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การสรา้งเมอืงใหม่ย่างกุ้งทีเ่ขต DASLA บนพืน้ทีก่ว่า 
50,000 ไร่ และการปรบัปรุงพฒันานิคมอุตสาหกรรมเก่าทีม่อียูเ่ดมิจ านวน 19 แห่งทัว่ย่างกุง้ใหท้นัสมยัยิง่ขึน้เพื่อใหเ้กดิการ
สร้างงานในอนาคต และโครงการเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย หรอื Dawei Special Economic Zone (DSEZ) บนพื้นที่กว่า 
196 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยท่าเรือน ้ าลึกและอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงกลัน่น ้ ามัน โรงงานเหล็กกล้า
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง ประเทศ 
เมยีนมา ประเทศราชอาณาจกัรไทย และประเทศญีปุ่่ น  

นอกจากนี้ ภาพรวมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ของประเทศเมยีนมา
ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2562 - 2563  (เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563) พบว่า มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศทัง้สิ้น 2,635.77 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยประเภทธุรกิจที่นักลงทุนให้ความสนใจได้แก่ ธุรกิจพลงังาน มูลค่า 
1,026.44 ล้านดอลลาร์สหรฐั หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของมูลค่าการลงทุนทัง้หมด  โดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรฐัประชาชนจนี เป็นประเทศทีม่มีลูค่าการลงทุนสงูสุดรอ้ยละ 48.7 รองลงมาไดแ้ก่ประเทศสาธารณรฐัสงิคโปร ์รอ้ย
ละ 20 และสหราชอาณาจกัร รอ้ยละ 13.9 และประเทศราชอาณาจกัรไทยมมีูลค่าการลงทุนอยู่ในอนัดบัที ่6 คดิเป็นรอ้ยละ 
1.3 ของมลูค่าการลงทุนทัง้หมด 

อตุสาหกรรมท่ีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเมยีนมา  
ต้นปีงบประมาณ 2562 - 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กมุภาพนัธ ์2563) 

อนัดบั ประเภทธรุกิจ มูลค่า (ล้านดอลลารส์หรฐั) สดัส่วน (%) 
1 พลงังาน 1,026.44 39% 
2 อสงัหารมิทรพัย ์ 601.958 23% 
3 อุตสาหกรรมการผลติ 432.746 16% 
4 น ้ามนัและก๊าซ 352.82 13% 
5 การคมนาคมและการสื่อสาร 145.4 6% 
6 โรงแรมและการท่องเทีย่ว 29.020 1% 
7 ปศุสตัว ์/ ประมง 15.533 1% 
8 นิคมอุตสาหกรรม 7.00 0% 
9 บรกิารอื่น ๆ 24.859 1% 
 รวม 2,635.776 100% 

เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 6 อนัดบัสูงสุดในประเทศเมียนมา จ าแนกรายประเทศ 

อนัดบั ประเภทธรุกิจ มูลค่า (ล้านดอลลารส์หรฐั) สดัส่วน (%) 
1 ฮ่องกง 1,284.063 48.7% 
2 สงิคโปร ์ 526.185 20.0% 
3 สหราชอาณาจกัร 365.485 13.9% 
4 จนี 276.701 10.5% 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่50 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

อนัดบั ประเภทธรุกิจ มูลค่า (ล้านดอลลารส์หรฐั) สดัส่วน (%) 
5 เกาหลใีต ้ 65.322 2.5% 
6 ไทย 34.133 1.3% 
 อื่น ๆ 83.887 3.2% 
 รวม 2,635.776 100% 

ทีม่า : รายงานสถานการณ์เศรษฐกจิการคา้ระหว่างประเทศของเมยีนมา ประจ าเดอืนมนีาคม 2563 ส านักงานส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศ 

 จากนโยบายการลงทุนของรฐับาลและการพฒันานิคมอุตสาหกรรมของประเทศเมยีนมา ท าใหปั้จจุบนั ประเทศ
เมยีนมามเีขตอุตสาหกรรมทัง้สิน้ 19 เขต กระจายอยู่ตามเมอืงต่างๆ ทีส่ าคญั ดงันี้ 

1. เมอืงย่างกุ้ง เป็นอดตีเมืองหลวงของประเทศเมยีนมา และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และ
กระจายสนิคา้ไปยงัเมอืงต่าง ๆ ของประเทศ อกีทัง้ยงัมคีวามพรอ้มดา้นสาธารณูปโภคพืน้ฐานมากกว่าเมอืง
อื่นๆ พื้นที่เขตเศรษฐกิจที่ส าคญั มีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เขตเมืองประมาณ 598 
ตารางกโิลเมตร  

2. เมอืงมณัฑะเลย์ ตัง้อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุ้งประมาณ 620 กโิลเมตร เป็นศูนย์กลางการคา้ การลงทุนทีส่ าคญั
ของเขตส่วนกลางและตอนเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางเสน้ทางการเค้าไปยงัอินเดยีและจนี (ตอนใต้) 
และเป็นแหล่งรวมงานศลิปหตัถกรรม และแหล่งเพาะปลูกฝ้าย ยาสปู และถัว่ต่าง ๆ  

3. เมอืงบะโก หรอื พะโค เดมิชื่อเมอืงหงสาวด ีอยู่ห่างจากเมอืงย่างกุ้งไปทางทศิเหนือประมาณ 80 กโิลเมตร 
เป็นแหล่งเพาะปลูกขา้วและสนิค้าเกษตรที่ส าคญั มโีรงงานการผลติน ้าตาล โรงงานทอผา้ และโรงงานเซรา
มกิส ์อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทีส่ าคญั 

4. เมอืงป่าเตง็ เป็นแหล่งเพาะปลูกขา้วหอม และเป็นแหล่งประมงน ้าจดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมยีนมา  

นอกจากนี้ ประเทศเมยีนมายงัมเีขตอุตสาหกรรมทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งจ านวน 3 แห่ง และมแีผนทีจ่ะก่อสรา้งอกี
จ านวน 6 แห่ง ซึง่กระจายอยู่ตามเมอืงทีส่ าคญัอื่นๆ อาทเิช่น เมอืงทวาย เมอืงมะรดิ เป็นตน้ 

เขตอตุสาหกรรมของประเทศเมียนมาในปัจจบุนั 

อนัดบั เขตอตุสาหกรรม เมืองท่ีตัง้ ช่ือโซน ปีท่ีก่อตัง้ 
พื้นท่ี 

(เอเคอร)์ 
1 Yangon East District Yangon 

Division 
(a) South Dagon Industrial 
Zone-1 

2535 475.354 

(b) South Dagon Industrial 
Zone-2 

2535 203.784 

(c) South Dagon Industrial 
Zone-3 

2538 35.280 

(d) North Okkalapa 2542 109.789 
(e) South Okkalapa 2542 25.000 
(f) ShwePaukkan 2535 94.640 
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อนัดบั เขตอตุสาหกรรม เมืองท่ีตัง้ ช่ือโซน ปีท่ีก่อตัง้ 
พื้นท่ี 

(เอเคอร)์ 
(g) Thakayta 2542 200.000 
(h) Dagon Seikkan 2543 1,208.695 

2 Yangon West District Yangon 
Division 

Yangon West District Industrial 
Zone 

N.A. N.A. 

3 Yangon North District Yangon 
Division 

(a) HlaingThayar 2538 986.540 
(b) ShwePyithar 2533 306.976 

4 Yangon South 
District 

Yangon 
Division 

Yangon South District Industrial 
Zone 

N.A. N.A. 

5 Mandalay Mandalay 
Division 

(a)Industrial Zone-1 2533 809.510 
(b)Industrial Zone-2 2540 137.000 

6 Myingyan Mandalay 
Division 

Myingyan Industrial Zone N.A. 163.590 

7 Meiktila Mandalay 
Division 

Meiktila Industrial Zone 2540 385.450 

8 Monywa Sagaing 
Division 

Monywa Industrial Zone 2535 296.700 

9 Kalay Sagaing 
Division 

KalayIndustrial Zone N.A. N.A. 

10 Shwebo Sagaing 
Division 

Shwebo N.A. N.A. 

11 Yenangyaung Magwe 
Division 

Yenangyaung Industrial Zone 2541 98.810 

12 Pakokku Magwe 
Division 

Pakokku Industrial Zone N.A. 321.000 

13 Pyay Bago Division Pyay Industrial Zone N.A. N.A. 
14 Pathein Pathein 

Division 
Pathein Industrial Zone 2536 N.A. 

15 Myaungmya Pathein 
Division 

Myaungmya Industrial Zone N.A. 101.650 

16 Hinthada Pathein 
Division 

Hinthada Industrial Zone N.A. N.A. 

17 Myeik Taninthay 
Region 

Myeik Industrial Zone N.A. N.A. 

18 Taunggyi Southern AyeTharyar Industrial Zone 2542 287.000 
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อนัดบั เขตอตุสาหกรรม เมืองท่ีตัง้ ช่ือโซน ปีท่ีก่อตัง้ 
พื้นท่ี 

(เอเคอร)์ 
Shan State 

19 Mawlamyine Mon State Mawlamyine Industrial Zone N.A. 162.40 

ทีม่า : คู่มอืโอกาสและทศิทางการคา้การลงทุนในประเทศเมยีนมา กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

เขตอตุสาหกรรมท่ีอยู่ระหวา่งพฒันาและอยูใ่นแผนการก่อสร้างของประเทศเมียนมา 

 
ทีม่า : Department of Urban Housing and Development, Ministry of Construction: Myanmar Major Industrial Zones and 

Development Plan 

คู่แข่งท่ีส าคญั 

ปัจจุบนั พืน้ทีแ่ละจ านวนนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเมยีนมายงัมจี านวนค่อนขา้งน้อย เมื่อเทยีบกบัความต้องการ
ดา้นการลงทุนของต่างประเทศทีย่งัใหค้วามสนใจในการยา้ยฐานการผลติมายงัประเทศทีม่ศีกัยภาพและการเตบิโตสงู และมี
ค่าแรงที่อยู่ในระดบัต ่าเมื่อเทยีบประเทศอื่นๆ  อีกทัง้ยงัสามารถพฒันาและขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในประเทศไปไดต้าม
ความต้องการดา้นการลงทุนและการส่งเสรมิของภาครฐั ส่งผลให้การแข่งขนัของผูป้ระกอบการนิคมอุตสาหกรรมยงัไม่สูง
มากนัก อกีทัง้พืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมที่บรษิัทเขา้ไปลงทุนโครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะอมตะย่างกุ้งในช่วงระยะเวลาที่ 1 
(Yangon Amata Smart & Eco City) ตัง้อยู่ในตอนเหนือของเขตอุตสาหกรรมในเมอืงย่างกุง้ ซึง่เป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิทีส่ าคญั 
และสามารถดงึดูดนักลงทุนจากภายในประเทศเมยีนมาและต่างประเทศใหเ้ขา้มาลงทุนได้มากขึ้น อนัจะส่งผลให้เกดิการ
สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับภาครฐั นอกจากนี้  การเข้าลงทุนก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทในครัง้นี้ถือเป็น
โครงการแรกทีเ่ป็นความร่วมมอืระหว่างประเทศเมยีนมาและประเทศราชอาณาจกัรไทยในการลงทุนดา้นนิคมอุตสาหกรรม 
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โดยบรษิัทเป็นผู้เชีย่วชาญในด้านการพฒันานิคมอุตสาหกรรมชัน้น าของประเทศราชอาณาจกัรไทย จงึถือเป็นแบบอย่าง
ใหก้บัประเทศเพื่อนบา้นทีก่ าลงัพฒันาไดเ้ป็นอย่างด ี

1.3 ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
บริษทั โดยอาศยัมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาแผนธุรกจิและนโยบายทีผู่ข้อผ่อนผนัไดร้ะบุไวใ้นค าเสนอซื้อ (แบบ 247-7) ลง
วนัที่ 19 สงิหาคม 2563 และจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทั โดยมคีวามเห็นเกี่ยวกบัประโยชน์หรอืผลกระทบจาก
แผนงานและนโยบายของผูท้ าค าเสนอซื้อ ดงันี้  

1.3.1. ความเหน็ต่อนโยบายและแผนการบริหารกิจการท่ีเสนอโดยผู้ขอผ่อนผนั 

1. นโยบายและการบรหิารกจิการ 

ภายหลงัจากทีผู่ข้อผ่อนผนั ไดม้าซึง่หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัในครัง้นี้ ภายใตส้มมตฐิานว่าหากมผีูถ้อืหุน้บางส่วน
ไม่ใชส้ทิธจิองซื้อหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว อาจท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้และสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนายวกิรม กรมดษิฐ์ 
เพิ่มขึน้ไปถึงร้อยละ 25 หรอืกรณีที่ไม่มผีู้ถือหุ้นรายใดใช้สทิธจิองซื้อหุ้นเลย สดัส่วนการถอืหุ้นและสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของนายวกิรม กรมดษิฐ์ จะเพิม่ขึน้สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 29.86 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและ
ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ซึ่งถอืว่ามนีัยส าคัญโดยมสีดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัเกนิกว่ารอ้ยละ 25 แต่ไม่
ถงึหรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิัท ทัง้นี้ ผู้ขอผ่อนผนัไดร้ะบุไว้ในแบบ
หนังสอืขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัใิหไ้ดม้าซึง่หลกัทรพัย์ใหม่โดยไม่ตอ้งท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
กจิการ (แบบ 247-7) ดงันี้ 

- ภายใน 12 เดอืนหลงัจากการไดม้าซึง่หลกัทรพัยท์ีข่อผ่อนผนั กจิการมแีผนทีจ่ะขยายธุรกจิตามลกัษณะธุรกจิเดมิ
ของกจิการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัและท าใหก้จิการสามารถเตบิโต
ไดใ้นระยะยาว  

- นอกจากนี้ กิจการมแีผนที่จะลงทุนพฒันานิคมอุตสาหกรรมในโครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะอมตะย่างกุ้งในช่วง
ระยะเวลาที ่1 (Yangon Amata Smart & Eco City) ในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ผ่านบรษิัทย่อย
ของกจิการ เน่ืองจากมองเหน็ถงึโอกาสของการลงทุนเพื่อรองรบัลูกคา้ทีต่้องการขยายตลาดมายงัประเทศในแถบ 
CLMV เน่ืองจากมขีอ้ไดเ้ปรยีบดา้นค่าแรงและราคาวตัถุดบิทีต่ ่ากว่าประเทศไทย อกีทัง้ยงัมทีรพัยากรธรรมชาตทิี่
ยงัอุดมสมบูรณ์ และมแีนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกจิทีก่า้วกระโดด  

- นอกเหนือจากแผนดงักล่าวขา้งต้น ผู้ขอผ่อนผนั ไม่มแีผนการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ นโยบายหรอืแผนการ
ประกอบธุรกจิของกจิการอย่างมนีัยส าคญั รวมไปถงึไม่มแีผนการปรบัโครงสรา้งองคก์ร การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร 
และ/หรอืบุคลากรของกิจการ ยกเว้นในกรณีที่มีการลาออกหรือครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่งของ
ผูบ้รหิาร และ/หรอืบุคลากรของกจิการ โดยผูข้อผ่อนผนัจะค านึงถงึผลประโยชน์ทีก่จิการจะไดร้บัเป็นส าคญั อกีทัง้ 
ผู้ขอผ่อนผนัไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงการบรหิารหรือจ้างบุคลากร  ไม่มีแผนการจ าหน่ายทรพัย์สินหลกัของ
กจิการหรอืบรษิทัย่อย  และไม่มแีผนการเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของกจิการ  
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- ทัง้นี้ ในส่วนของแผนการปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ เพื่อรองรบัแผนการขยายธุรกจิ กจิการอาจพจิารณากู้ยมืเงนิ
จากสถาบนัการเงนิ เพื่อน ามาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในโครงการ โดยจะต้องพจิารณาถงึความคุ้มค่าและความ
เหมาะสม  รวมถงึประโยชน์สงูสุดทีก่จิการจะไดร้บัเป็นส าคญั 

 ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ :  

ตามที่บรษิัทได้เปิดเผยวตัถุประสงค์และแผนการใช้เงนิเพิม่ทุนในครัง้นี้ บรษิัทมแีผนการใช้เงนิลงทุนในโครงการ
พฒันาเมอืงอจัฉรยิะอมตะย่างกุ้งในช่วงระยะเวลาที ่1 (Yangon Amata Smart & Eco City) ในประเทศสาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมียนมา บนพื้นที่ 2,000 เอเคอร์ (ประมาณ 5,060 ไร่) ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนทัง้หมด
ประมาณ 162 ล้านดอลลาร์สหรฐั (ประมาณ 5,022 ล้านบาท) ตลอดในช่วงระยะเวลาที่ 1 (ระยะเวลา 5 – 10 ปี) 
อย่างไรกต็าม โครงการดงักล่าวไดว้างแผนเบือ้งต้นในการแบ่งพืน้ทีพ่ฒันาในช่วงแรกของโครงการเป็นจ านวนพืน้ที ่
200 เอเคอร์ (ประมาณ 506 ไร่) หรอืคิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่โครงการในช่วงระยะเวลาที่ 1 ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
เงนิทุนขัน้ต ่าประมาณ 41.54 ล้านดอลลาร์สหรฐั (ประมาณ 1,287 ล้านบาท) ส าหรบัการพฒันาที่ดนิให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2564 ทัง้นี้  บริษัทได้ลงทุนในบริษัท Yangon Amata Smart and Eco City Limited (“ACY”) ซึ่งเป็น
เจา้ของโครงการพฒันานิคมอุตสาหกรรมดงักล่าว ผ่านบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ในอตัราส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้ว คือ Amata Asia (Myanmar) Ltd อย่างไรก็ตาม การถือหุ้นใน ACY เป็นการร่วมลงทุน
ระหว่างหน่วยงานราชการของประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาและบรษิทั โดยหน่วยงานราชการดงักล่าวจะ
น าทีด่นิทีเ่วรคนืมาไดเ้ป็นทุนช าระแล้วในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ของ ACY และบรษิทัจะน าเงนิเพิม่ทุนในครัง้นี้ประมาณ 
16.18 ลา้นดอลลาร์สหรฐั (ประมาณ 502 ล้านบาท) ไปเพิม่ทุนช าระแลว้ในสดัส่วนรอ้ยละ 80 ของ ACY ต่อไป ทัง้นี้ 
แผนการลงทุนในโครงการพัฒนาเมืองอจัฉรยิะอมตะย่างกุ้งในช่วงแรก (Yangon Amata Smart & Eco City) ใน
ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ที่จะเกิดขึน้ในระยะเวลาอนัใกล้ และการประสบความส าเรจ็ในการจดัหา
เงนิทุนในช่วงแรกจะส่งผลต่อเนื่องถงึความสามารถและเป้าหมายในการด าเนินการขยายธุรกจิตามแผนเบื้องต้นใน
การพฒันาโครงการดงักล่าว  

ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระมคีวามเห็นว่า บรษิัทจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรอืแผนการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างมนีัยส าคญั ตามนโยบายหรอืแผนการประกอบธุรกจิของบรษิทั ทีผู่ข้อ
ผ่อนผนัไดร้ะบุไวข้า้งต้น เน่ืองจากเงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนจะน าไปใช้ส าหรบัพฒันาโครงการเพื่อขยายธุรกจิของ
บรษิทั ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัก่อนการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อในครัง้นี้ อกีทัง้ผูข้อผ่อนผนั
ไม่มแีผนทีจ่ะเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารประกอบธรุกจิและนโยบายการบรหิารอื่นๆ ของบรษิทั เน่ืองจากผูข้อผ่อน
ผนัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัตัง้แต่ก่อนการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อในครัง้นี้ และ
ยงัคงบรหิารงานในบรษิทัต่อไปดงัเดมิภายหลงัจากการเพิม่สดัส่วนการถอืหุน้จากการจองหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธิ
และเกนิสทิธใินครัง้นี้ อย่างไรกต็าม หากผูข้อผ่อนผนัจะมกีารแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิตามสดัส่วนการถือหุน้ และ/
หรอืเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิารหรอืบุคลากรของบรษิัทตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่มกีารลาออกหรอืครบก าหนด
ตามวาระการด ารงต าแหน่ง ผู้ขอผ่อนผนัและบรษิัทจะต้องด าเนินการภายใต้กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง นโยบายของ
บรษิทั ทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อกีทัง้ยงัควรเป็นโครงสรา้งกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และ/หรอื บุคลากร ที่อยู่ภายใต้รูปแบบการบรหิารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นส าคญั 
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ทัง้นี้ ในส่วนของการเปลีย่นแปลงแผนโครงสรา้งทางการเงนิ ผูข้อผ่อนผนัในฐานะเป็นผูบ้รหิารอาจจะพจิารณากู้ยมื
เงนิจากสถาบนัการเงนิเพิม่เตมิจากวงเงนิกู้ทีม่อียู่เดมิเพื่อรองรบัโครงการทีอ่าจจะมเีพิม่ขึน้ในอนาคต โดยทีป่รกึษา
ทางการเงินอิสระเห็นว่าการกู้ยืมดงักล่าวเป็นการด าเนินการตามปกติของบรษิัท ที่ต้องพิจารณาขอวงเงนิกู้ยืม
เพิม่ขึน้เพื่อน ามาใชใ้นโครงการต่างๆ อกีทัง้ภายหลงัการเพิม่ทุนในครัง้นี้ บรษิทัจะมฐีานเงนิทุนในส่วนของผูถ้อืหุน้ที่
สูงขึ้น ซึ่งสามารถสรา้งทางเลอืกในการเงนิทุนจากแหล่งต่างๆ ไดเ้พิม่ขึน้ ทัง้นี้ผูข้อผ่อนผนัควรต้องพจิารณาความ
เป็นไปได ้และความคุม้ค่าต่อการเขา้ลงทุนในแต่ละโครงการอย่างระมดัระวงั เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

2. รายการระหว่างกนั 

ผูข้อผ่อนผนัไดร้ะบุแผนการด าเนินการภายหลงัการได้มาซึ่งหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัในครัง้นี้ เกี่ยวกบัรายการ
ระหว่างกนัไวใ้นแบบ 247-7 ดงันี้ 

“ปัจจุบัน รายการระหว่างกันของกิจการกับนายวิกรม กรมดิษฐ์ ซึ่งเป็นผู้ขอผ่อนผัน ได้แก่ รายการประเภท
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ซึ่งผูข้อผ่อนผนัมสีทิธไิดร้บัในฐานะกรรมการและผูบ้รหิารของกจิการเท่านัน้ โดย
ภายใน 12 เดอืนหลงัจากการได้มาซึ่งหลกัทรพัย์ที่ขอผ่อนผนั จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรายการระหว่างกันและ
นโยบายการท ารายการระหว่างกนัทีแ่ตกต่างไปจากปัจจุบนัอย่างมนีัยส าคญั” 

 ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ : 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ปัจจุบนัรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบรษิัทกับผู้ขอผ่อนผนัคือ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร ซึ่งถือเป็นรายการปกติทัว่ไปทีผู่้ขอผ่อนผนัในฐานะกรรมการและผูบ้รหิารของ
บรษิัทมสีทิธจิะได้รบัจากการปฏิบตัิหน้าที่ในการบรหิารบรษิัท โดยมเีงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดยีวกนักบั
กรรมการและผูบ้รหิารท่านอื่นของบรษิทั ทัง้นี้ ผูข้อผ่อนผนัด ารงต าแหน่งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ประธานกรรมการบรษิทั 
ประธานกรรมการบรหิาร และรกัษาการประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ของเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ตัง้แต่ก่อนการได้มาซึ่งหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทัในครัง้นี้ โดยผูข้อผ่อนผนัและบรษิทัไดป้ฏิบตัติามนโยบายและ
ระเบยีบปฎบิตัแิละขัน้ตอนการอนุมตัริายการระหว่างกนัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านักงาน ก.ล.ต. 
เพื่อป้องกนัมใิห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหว่างกนัของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 
บรษิทัร่วมคา้ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตผู้ขอผ่อนผนัและบรษิัทมรีายการระหว่างกนัเพิม่ขึ้น ผู้ขอผ่อนผนัและบรษิัท ยงัคงมี
หน้าทีต่้องปฏบิตัติามนโยบายและขัน้ตอนการท ารายการระหว่างกนั ซึ่งต้องเป็นไปตามนโยบายก ากบัดแูลกจิการที่
ด ีโดยมคีณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีใ่นการพจิารณาการท ารายการระหว่างกนั 
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1.3.2. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นและบริษทั 

1. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้น 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดไม่ไดใ้ชส้ทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) ซึ่งเป็น
ราคาเดยีวกนักบัทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิตามสทิธิ และมผีูถ้อืหุ้นรายอื่นใชส้ทิธิจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธิ
ของตน (Oversubscription) ซึง่บรษิทัไดใ้หส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกรายเท่าเทยีม
กนัจะท าใหผู้ถ้อืหุน้เดมิรายดงักล่าวของบรษิทัไดร้บัผลกระทบในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

ก) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ =  (Pa – Pn)/ Pa 
โดยที ่ 
Pa = ราคาตลาดซึง่เท่ากบัราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคา  
Pn =   [(Pa * Qa) + (Pr * Qr)] / (Qa+Qr) 
Pr =  สมมตฐิานราคาเสนอขายส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right 

Offering) ทีร่าคาตลาดหกัดว้ยส่วนลดรอ้ยละ 20 (บนสมมตฐิานว่าหกัดว้ยส่วนลดสงูสุด) 
Qa =  จ านวนหุน้สามญัเดมิทีช่ าระมลูค่าแลว้ทัง้หมดจ านวน 1,067,000,000 หุน้  
Qr =  จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทีจ่ะเพิม่ขึน้ จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอื

หุน้ (Right Offering) เป็นจ านวน 83,000,000 หุ้น (บนสมมติฐานว่าบรษิัทออกหุ้นสามญัเพิม่
ทุนทีอ่อกใหม่ทีจ่ านวนสงูสุด)  

Pn =    [(Pa * Qa) + (Pr * Qr)] / (Qa+Qr)  

 = [(Pa * 1,067,000,000) + (Pa * (1 – 20%) * 83,000,000)]  

  / (1,067,000,000 + 83,000,000) 

 = Pa * (1,067,000,000 + 80% * 83,000,000) / 1150,000,000 

 = Pa * 0.9856   

 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ =  (Pa – Pn) / Pa 

     =  (Pa – Pa * 0.9856) / Pa 

     =  Pa * (1 – 0.9856) / Pa 

     =  Pa * 0.0144 / Pa 

     = 0.0144 หรอื รอ้ยละ 1.44  
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 ภายหลงัจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิัทขึน้อยู่กบัปรมิาณการใชส้ทิธซิื้อหุ้นเพิ่มทุนของผูถ้อืหุน้เดมิแต่ละราย ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้ือ
หุน้เดมิทุกรายไม่ใชส้ทิธซิื้อหุน้เพิม่ทุน จะไม่มผีลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทั แต่ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทุกรายใชส้ทิธติามทีม่ี
อยู่ครบทัง้จ านวนดว้ยราคาตลาดหกัดว้ยส่วนลดรอ้ยละ 20 จะมผีลกระทบต่อราคาของหุ้นของบรษิัท ซึ่งจะลดลงในอตัรา
รอ้ยละ 1.44  

ข) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ผลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุน้ = 1 - [Qa / (Qa+Qr)] 
โดยที ่
Qa = จ านวนหุน้สามญัเดมิทีช่ าระมลูค่าแลว้ทัง้หมด จ านวน 1,067,000,000 หุน้ 
Qr = จ านวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย ณ วันที่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right 

Offering) เสรจ็สิน้ จ านวน 83,000,000 หุน้ (บนสมมตฐิานว่าบรษิทัออกหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ที่
จ านวนสงูสุด) 

ผลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุน้ = 1 – [1,067,000,000 / (1,067,000,000 + 83,000,000)] 

    = รอ้ยละ 7.22 

 ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) ในกรณี
ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิทุกรายใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธทิีม่อียู่ครบทัง้จ านวน จะไม่เกดิผลกระทบต่อสทิธใินการออก
เสยีงของผูถ้อืหุน้บรษิทั อย่างไรกต็าม ในกรณีทีผู่้ถอืหุน้รายใดไม่ไดใ้ชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธทิีต่นมอียู่เลย 
และผูถ้อืหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธทิีม่อียู่ และ/หรอืจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธ ิจนมี
การจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนครบทัง้จ านวน จะเกดิผลกระทบต่อสทิธกิารออกเสยีงของผูถ้อืหุน้รายดงักล่าว ซึง่จะมสีทิธกิาร
ออกเสยีงลดลงประมาณรอ้ยละ 7.22    

ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earning Per Share Dilution) 

  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร =  (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 

 = (1.58 – 1.47) / 1.58 

 = รอ้ยละ 7.22 

 โดย EPS ก่อนเสนอขาย  =  ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุน้สามญัทีช่ าระแลว้  

 =  1,687.78 ลา้นบาท / 1,067 ลา้นหุน้ 

 =  1.58 บาทต่อหุน้ 

 โดย EPS หลงัเสนอขาย  =  ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามญัที่
เสนอขาย)  

 =  1,678.78 ลา้นบาท / (1,067 ลา้นหุน้ + 83 ลา้นหุน้) 
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 =  1.47 บาทต่อหุน้ 

 ก าไรสุทธคิดิจากก าไรสุทธ ิ12 เดอืนยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2562 – วนัที ่31 มนีาคม 2563 

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Per Share Dilution) ขึน้อยู่กบัปรมิาณการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของผูถ้อื
หุน้เดมิแต่ละราย หากผูถ้อืหุน้เดมิทุกรายไม่ใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเลย จะไม่มผีลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร แต่หาก
ผูถ้อืหุน้เดมิใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจนครบทัง้จ านวน จะมผีลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร ซึง่ส่วนแบ่งก าไรจะลดลงใน
อตัรารอ้ยละ 7.22 

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนของบริษัทในครัง้นี้จะท าให้เกิดผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร แต่หาก
พจิารณาถงึเงนิลงทุนทีบ่รษิทัจะไดร้บัเพื่อน าไปขยายธุรกจิของบรษิทั อนัจะน ามาซึง่รายได้และผลก าไรทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต 
จงึคาดว่าในอนาคตหากบรษิทัมกีารลงทุนทีส่ามารถสรา้งผลก าไรเพิม่ขึน้ใหก้บับรษิทั จะท าใหผ้ลกระทบจากการลดลงของ
ส่วนแบ่งก าไรลดลงเช่นกนั ทัง้นี้ แผนการใช้เงนิเพิม่ทุนของบรษิัทในครัง้นี้จะมุ่งเน้นไปทีก่ารพฒันานิคมอุตสาหกรรมใน
ประเทศเมยีนมา ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัควรตดิตามขอ้มลูขา่วสาร แผนการขยายการลงทุนของบรษิทัอย่างใกลช้ดิ   

โดยสรุปในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทุกรายใชส้ทิธเิพิม่ทุนตามสทิธิ (กรณีที ่1) และกรณีผูถ้อืหุน้บางส่วนไม่ใชส้ทิธเิพิม่ทุนและ
ผูถ้อืหุน้รายอื่นจองซื้อหุน้เพิม่ทุนจนครบทัง้จ านวน (กรณีที ่2) จะส่งผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ (Control 
Dilution) การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution) และการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ดงันี้ 

ผลกระทบ กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2  
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ลดลงรอ้ยละ 1.44 ลดลงรอ้ยละ 1.44 
ผลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุน้ ไม่ไดร้บัผลกระทบ ลดลงรอ้ยละ 7.22 
ผลกระทบต่อส่วนแบง่ก าไร ไม่ไดร้บัผลกระทบ ลดลงรอ้ยละ 7.22 

2. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อบริษทั 

ภายใน 12 เดอืนหลงัจากการไดม้าซึง่หลกัทรพัยท์ีข่อผ่อนผนั บรษิทัมแีผนการใชเ้งนิลงทุนในโครงการพฒันาเมอืง
อจัฉรยิะอมตะย่างกุง้ในช่วงระยะเวลาที ่1 (Yangon Amata Smart & Eco City) ในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 
บนพืน้ที่ 2,000 เอเคอร์ (ประมาณ 5,060 ไร่) ซึ่งมคีวามจ าเป็นต้องใชเ้งนิลงทุนทัง้หมดประมาณ 162 ล้านดอลลาร์สหรฐั
(ประมาณ 5,022 ล้านบาท) ตลอดในช่วงระยะเวลาที ่1 (ระยะเวลา 5 – 10 ปี) อย่างไรกต็าม โครงการดงักล่าวไดว้างแผน
เบื้องต้นในการแบ่งพืน้ทีพ่ฒันาในช่วงแรกของโครงการเป็นจ านวนพืน้ที ่200 เอเคอร์ (ประมาณ 506 ไร่) หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 10 ของพืน้ทีโ่ครงการในช่วงระยะเวลาที ่1 ซึง่จ าเป็นต้องใชเ้งนิทุนขัน้ต ่าประมาณ 41.54 ลา้นดอลลาร์สหรฐั (ประมาณ 
1,287 ลา้นบาท) ส าหรบัการพฒันาทีด่นิใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2564 ซึง่โครงการดงักล่าวสามารถสรา้งรายไดโ้ดยตรงใหแ้ก่
บรษิทั และเพิม่ผลประกอบการของบรษิทัในอนาคต โดยการด าเนินการดงักล่าวจะต้องค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทั 
นอกเหนือจากน้ีผูข้อผ่อนผนัไม่มแีผนทีจ่ะเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืแผนการประกอบธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย อกีทัง้ 
ไม่มแีผนทีจ่ะเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกจิ การขยายการลงทุน การปรบัโครงสรา้งองคก์ร การบรหิารหรอื
จา้งบุคลากร แผนการจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัของกจิการหรอืบรษิทัย่อย และนโยบายการจ่ายเงนิปันผล อย่างมนีัยส าคญั 
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ในส่วนของแผนการปรบัโครงสรา้งการเงนิ เพื่อเป็นการรองรบัแผนการขยายธุรกจิ บรษิทัอาจะพจิารณากูย้มืเงนิจาก
สถาบนัการเงนิเพิม่ขึ้น เพื่อน ามาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัโครงการในอนาคต ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าวต้อง
พจิารณาถงึความคุม้ค่า และความเหมาะสม รวมถงึประโยชน์สงูสุดทีบ่รษิทัจะไดร้บัเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ จากการทีน่ายวกิรม กรมดษิฐ ์แสดงเจตจ านงในการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธแิละเกนิสทิธเิป็นจ านวน
รวมไม่เกนิ 530 ล้านบาท โดยภายหลงัการเพิม่ทุนในครัง้นี้ บรษิัทจะมเีงนิลงทุนเพยีงพอต่อแผนการใชเ้งนิของบรษิัทใน
การลงทุนเบือ้งตน้ในโครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะอมตะย่างกุง้ (Yangon Amata Smart & Eco City) บนพืน้ที ่200 เอเคอร ์
(ประมาณ 506 ไร่) ในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ภายใต้กรอบระยะเวลาทีแ่น่นอน เมื่อเทยีบกบัการระดมทุน
ในรูปแบบอื่นทีอ่าจจะต้องใชร้ะยะเวลาการในพจิารณา และอาจมคีวามเสีย่งทีบ่รษิทัอาจะไม่ได้รบัเงนิเต็มจ านวน ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อเน่ืองไปยงัแผนการขยายการลงทุนของบรษิทัในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม แผนการลงทุนขา้งต้น อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว ้เนื่องจากปัจจยัภายในและภายนอกต่างๆ 
อาทเิช่น สภาพเศรษฐกจิ ความเชื่อมัน่ในการลงทุน หรอืการเปลี่ยนแปลงดา้นการผลติและบรกิาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุนของบรษิทั 

นอกจากนี้  ตามขอ้มลูทีผู่ข้อผ่อนผนัไดร้ะบุในแบบ 247-4 ในเรื่องรายชื่อคณะกรรมการตามทะเบยีนกรรมการล่าสุด
ของบรษิทั ณ วนัที ่24 กรกฏาคม 2563 และคณะกรรมการทีค่าดว่าจะเป็นหลงัการเพิม่ทุนในครัง้นี้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

ก่อนการยื่นค าขอผ่อนผนั หลงัการได้มาซ่ึงหลกัทรพัยใ์นครัง้น้ี 
ช่ือ ต าแหน่ง ช่ือ ต าแหน่ง 

นาย วกิรม กรมดษิฐ ์ ประธานกรรมการ นาย วกิรม กรมดษิฐ ์ ประธานกรรมการ 
นาย จกักช์ยั พานิชพฒัน์ รองประธานกรรมการ นาย จกักช์ยั พานิชพฒัน์ รองประธานกรรมการ 
นาย วบิูลย ์กรมดษิฐ ์ กรรมการ นาย วบิูลย ์กรมดษิฐ ์ กรรมการ 
นาย อนุชา สหินาทกถากุล กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นาย อนุชา สหินาทกถากุล กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นาย นพพนัธป์ เมอืงโคตร กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 
นาย นพพนัธป์ เมอืงโคตร กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 
นาย สมเจตน์ ทณิพงษ์ กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 
นาย สมเจตน์ ทณิพงษ์ กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 
นาย เทวนิทร ์วงศว์านิช กรรมการอสิระ นาย เทวนิทร ์วงศว์านิช กรรมการอสิระ 

ทีม่า :  รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบยีนกรรมการของบรษิทั ณ วนัที ่24 กรกฏาคม 2563 

 ดงันัน้ ภายหลงัการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขอผ่อนผนัในครัง้นี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการ
ภายในของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั เนื่องจากบรษิทัยงัคงบรหิารจดัการภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการชุดเดมิ 

 อย่างไรกต็าม หากผูข้อผ่อนผนัจะเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิาร และ/หรอืบุคคลากรของกจิการในกรณีทีม่กีารลาออกหรอื
ครบก าหนดตามวระการด ารงต าแนห่ง ผู้ขอผ่อนผนัและกจิการจะต้องด าเนินการภายใต้กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถึง
นโยบายของบรษิทั ขอ้บงัคบัของบรษิทั ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อใหก้าร
เปลีย่นแปลงดงักล่าวเกดิประโยชน์สงูสุดต่อกจิการและผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 
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3. ความเส่ียงท่ีผู้ขอผ่อนผนัจะสามารถใช้สิทธิคดัค้านมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ในกรณีทีไ่ม่มผีูถ้อืหุน้รายใดใชส้ทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) และผูข้อ
ผ่อนผนัใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธแิละเกนิสทิธติามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ จะส่งผลใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของผูข้อผ่อนผนั
จะเท่ากบัรอ้ยละ 29.86 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดและของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ซึง่ถอืเป็นสดัส่วน
ที่มนีัยส าคญั ถึงแม้ว่าผู้ขอผ่อนผนัจะไม่สามารถมเีสยีงส่วนใหญ่ที่จะควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ แต่สามารถใช้สทิธิ
ถ่วงดุลในบางเรื่องที่ขอ้กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดให้ต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของมติที่
ประชุมผูถ้ือหุน้ เช่น การขออนุมตัเิพิม่ทุน ลดทุน การผ่อนผนัไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของกจิการ การท า
รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ การท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และการออกและเสนอขายหุน้กู ้เป็นตน้ 

1.3.3. สิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ขอผ่อนผนัท่ีจะมีภายหลงัการได้มาซ่ึงหลกัทรพัยแ์ละท่ีจะสามารถได้มาเพ่ิมใน
อนาคตโดยไม่เกิดหน้าท่ีในการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษทั 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 83,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
83,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) ในครัง้นี้ ซึ่งบรษิทั
อาจไม่ได้รบัเงนิทุนเพยีงพอตามวตัถุประสงค์ในการใชเ้งนิทุน ดงันัน้ นายวกิรม กรมดษิฐ์ แสดงเจตจ านงทีจ่ะจองซื้อหุ้น
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวตามสทิธเิป็นจ านวน 20,251,837 หุน้ และเกนิสทิธสิูงสุดไม่เกนิจ านวน 62,748,163 หุน้ เป็นจ านวน 
83,000,000 หุ้นและเงนิรวมไม่เกนิ 530 ล้านบาท ภายใต้สมมตฐิานว่านายวกิรม กรมดษิฐ์ ใชส้ทิธซิื้อหุ้นตามจ านวนเงนิ
ดงักล่าวขา้งตน้ หากมผีูถ้อืหุ้นบางส่วนไม่ใชส้ทิธจิองซื้อหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว อาจท าให้สดัส่วนการถอืหุน้และสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของนายวกิรม กรมดษิฐ์ เพิม่ขึน้ไปถงึรอ้ยละ 25 หรอืกรณีทีไ่ม่มผีูถ้อืหุน้รายใดใชส้ทิธจิองซื้อหุน้เลย สดัส่วนการถอื
หุน้และสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนายวกิรม กรมดษิฐ์ จะเพิม่ขึน้สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 29.86 ซึ่งจะเป็นผลใหน้ายวกิรม กรม
ดษิฐ ์กา้วขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั  โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัเกนิกว่ารอ้ยละ 25 แต่
ไม่ถงึหรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั  

ในระหว่างระยะเวลาตัง้แต่วนัที่คณะกรรมการบรษิัท มมีตใิห้ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน จนถึงวนัทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นของ
บรษิทั มมีตใิหอ้อกหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าว ผูข้อผ่อนผนั ตอ้งไม่มกีารไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทั เวน้แต่เป็นการไดม้าโดยทาง
มรดกหรอืเป็นการไดม้าโดยการใชส้ทิธิซื้อหุน้เพิม่ทุนหรอืหลกัทรพัย์แปลงสภาพตามสดัส่วนจ านวนหุ้นทีต่นมอียู่ (Right 
Offering) 

ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่มผีูถ้อืหุน้รายใดใชส้ทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) และ
ผูข้อผ่อนผนัใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสทิธแิละเกินสทิธ ิและได้รบัการจดัสรรหุ้นเป็นจ านวนรวมทัง้สิ้นไม่เกิน 530 
ล้านบาท โครงสร้างการถอืหุ้นของบรษิัทก่อนและหลงัการท ารายการเพิม่ทุนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจะเป็นดงันี้ 
(อา้งองิจากขอ้มลู ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่23 เมษายน 2563) 
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ผู้ถือหุ้น 

ก่อนการเพ่ิมทุน1/ 

หลงัการเพ่ิมทุน (Right 
Offering) 

กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นรายอ่ืนใช้
สิทธิเพ่ิมทุน 

จ านวนหุ้น 
ร้อยละ
ของทุน
ช าระแลว้ 

จ านวนหุ้น 
ร้อยละ
ของทุน
ช าระแลว้ 

1. นายวกิรม กรมดษิฐ ์ 260,345,900 24.40 343,345,900 29.86 
2. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 91,808,703 8.60 91,808,703 7.98 
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) 

NOMINEES LIMITED 
25,634,417 2.40 25,634,417 2.23 

4. บรษิทั อโีตช ูเอน็เตอรไ์พรซ์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 25,000,000 2.34 25,000,000 2.17 
5. กองทุนเปิด กรุงศรหีุน้ระยะยาวปันผล 24,540,200 2.30 24,540,200 2.13 
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 17,313,456 1.62 17,313,456 1.51 
7. นายชวลติ ยอดมณี 13,000,000 1.22 13,000,000 1.13 
8. กองทุนเปิด กรุงศรหีุน้ปันผล 11,940,700 1.12 11,940,700 1.04 
9. บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 11,787,100 1.10 11,787,100 1.02 

10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 10,529,900 0.99 10,529,900 0.92 
11. ผูถ้อืหุน้รายอื่น 575,099,624 53.90 575,099,624 50.01 

รวม 1,067,000,000 100.00 1,150,000,000 100.00 
ทีม่า  :  บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่23 เมษายน 2563 

สดัส่วนการถือหุน้ของผูข้อผ่อนผนัตามสมมตฐิานขา้งต้น ทีร่อ้ยละ 29.86 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด
และของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท ถือเป็นสดัส่วนการถือหุ้นที่มนีัยส าคญั ถึงแม้ว่าสทิธิออกเสยีงของผู้ขอผ่อนผนั
ภายหลงัการเพิม่ทุนในครัง้นี้จะยงัไม่เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและของสิทธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทั อย่างไรกต็ามผูข้อผ่อนผนัจะกลายเป็นผูถ้อืหุน้ทีส่ามารถควบคุมอ านาจการบรหิารบรษิทัไดอ้ย่างมนีัยส า
คยั (Majority Control) แมว้่าผูข้อผ่อนผนัจะยงัไม่สามารถมเีสยีงส่วนใหญ่ที่จะควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ที่ต้องใชม้ตเิสยีง
ขา้งมาก (มตทิีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) หรอืมตพิเิศษ (มตทิีต่้องไดร้บัคะแนนสยีงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของมติทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น) แต่ผู้ขอผ่อนผนัสามารถใชส้ทิธถิ่วงดุลในบางเรื่องที่ขอ้กฎหมายหรอืขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ก าหนดใหต้้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การขออนุมตัเิพิม่ทุน ลดทุน 
การผ่อนผนัไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของกิจการ การท ารายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ การท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการออกและเสนอขายหุน้กู ้เป็นตน้ 

นอกจากนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท มมีติอนุมตัิการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของ
บรษิทั  (Whitewash) ในครัง้นี้ และผูไ้ดร้บัการผ่อนผนัไดม้าซึง่หุน้ทีไ่ดจ้องซื้อแลว้อาจท าใหผู้ข้อผ่อนผนัมสีดัส่วนการถอืหุน้
และสทิธอิอกเสยีงถงึหรอืขา้มจุดรอ้ยละ 25 ซึ่งผูข้อผ่อนผนัสามารถไดหุ้้นเพิม่ขึน้แต่ต้องไม่ถงึหรอืขา้มจุดรอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั  
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1.3.4. ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการไม่อนุมติัการท ารายการ 

• บริษทัอาจไม่สามารถระดมทุนได้ตามแผนท่ีวางไว้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ของบรษิัทไม่อนุมตักิารขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิทัโดยอาศยัมตทิี่
ประชุมผูถ้ือหุ้น (Whitewash) ในครัง้นี้ จะท าให้บรษิัทมโีอกาสที่จะไม่ไดร้บัเงนิเพิม่ทุนตามจ านวนที่วางแผนไว้ และอาจ
ส่งผลใหแ้ผนการขยายการลงทุนของบรษิทัอาจตอ้งชะลอไป หรอือาจตอ้งพจิารณาการเขา้ลงทุนในโครงการทีบ่รษิทัมแีหล่ง
เงนิทุนเพยีงพอ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัในอนาคต 

อย่างไรกต็าม กรณีทีบ่รษิัทไม่มกีารเพิม่ทุนเกดิขึน้ หรอืไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทุนไม่ครบทัง้จ านวน บรษิัทจะยงัคง
ด าเนินธุรกิจได้ตามปกติ โดยผู้ถือหุ้นยงัคงมีโอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท ซึ่งเป็นไปตามผล
ประกอบการของบรษิทั ณ ขณะนัน้ 

• บริษทัอาจต้องสรรหาแหล่งเงินทุนใหม ่

ในกรณีทีบ่รษิทัไม่สามารถระดมทุนไดต้ามจ านวนทีว่างแผนไว ้บรษิทัอาจต้องหาแหล่งเงนิทุนใหม่ เช่น การเจรจา
ขอกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ การระดมทุนจากบุคคลในวงจ ากดั การออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้เพิม่เตมิ และการ
ออกและเสนอขายหุน้กู้ เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการเพื่อสรรหาแหล่งเงนิทุนใหม่ อาจต้องใชร้ะยะเวลาในการเจรจา และต้อง
จดัท าขอ้มูลอื่นๆ เพิม่เติม ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่จ าเป็น ซึ่งอาจจะส่งผลให้บรษิัทต้องเลื่อนการเขา้ลงทุน รวมถึง
บรษิทัตอ้งมภีาระค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยทีสู่งขึน้ รวมถงึมภีาระค่าธรรมเนียมการวางหลกัทรพัยค์ ้าประกนั และ/หรอืภาระผูกพนั
ต่างๆ เพิม่เตมิ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และอตัราส่วนทางการเงนิ  
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1.4 ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 

ในการพจิารณาความเหมาะสมของราคาในครัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจดัท าขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อื
หุน้ของบรษิัทใชป้ระกอบการพจิารณาและตดัสนิใจส าหรบัการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัในครัง้นี้ เท่านัน้ ซึ่งการ
ตดัสนิใจจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นส าคญั  

1.4.1 ความเหมาะสมของราคา 

ในการพจิารณาความเหมาะสมของราคานัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการประเมนิราคาหุน้ดว้ยวธิกีารต่างๆ 
จ านวน 6 วธิ ีไดแ้ก่ 

1)     วธิมีลูค่าหุน้ตามบญัช ี(Book value approach) 
2)     วธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัช ี(Adjusted book value approach) 
3)     วธิมีลูค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market value approach) 
4)     วธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัช ี(Price to book value approach) 
5)     วธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธติ่อหุน้ (Price to earning ratio approach) 
6)     วธิมีลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted cash flow approach) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาความเหมาะสมของราคาหุน้จากการศกึษาขอ้มลูและเอกสารทีไ่ดร้บัจากบรษิทั 
ไดแ้ก่ งบการเงนิทีต่รวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั แผนการด าเนินธุรกจิ ประมาณการทางการเงนิทีจ่ดัท า
โดยฝ่ายจดัการของบรษิทั รายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ สญัญาต่างๆ รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณะทัว่ไป เช่น 
แบบแสดงขอ้มลูรายงานประจ าปี (แบบ 56-1) ขอ้มูลทางสถติทิีเ่ปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส านักงาน 
ก.ล.ต. ขา่วต่างๆ เกีย่วกบับรษิทัและขา่วทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและฝ่ายจดัการของบรษิทั 

ในการประเมินความเหมาะสมของราคาหุ้นของบริษัทในครัง้นี้  ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินตัง้อยู่บน
สมมตฐิานว่าขอ้มูลและเอกสารทีไ่ดร้บัเป็นขอ้มลูทีส่มบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง รวมทัง้เป็นการพจิารณาจากสถานการณ์
และขอ้มลูทีส่ามารถรบัรูไ้ดใ้นปัจจบุนั ซึง่หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ เกดิขึน้ในอนาคต อาจส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
การด าเนินธุรกจิ ประมาณการทางการเงนิของบรษิทั ตลอดจนการประเมนิและการวเิคราะห์ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
รวมถงึการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ต่อการท ารายการในครัง้นี้ 

หลงัจากทีไ่ดศ้กึษาขอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระสามารถสรุปความเหน็เกีย่วกบัความ
เหมาะสมของราคาหุน้ของบรษิทั ไดด้งันี้ 

1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชี (Book value approach) 

การประเมนิมูลค่าหุ้นตามวธินีี้ จะแสดงใหเ้ห็นถึงมูลค่าของบรษิัท ซึ่งปรากฏตามบญัช ีณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
โดยในทีน่ี้เป็นการประเมนิจากส่วนของผูถ้อืหุ้นของบรษิัท (ไม่รวมส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิัท
ย่อย) ที่แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบรษิัท ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชขีองบรษิัท  
ซึง่เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ สามารถน าขอ้มูลในงบการเงนิรวมดงักล่าว
มาค านวณหามลูค่าตามบญัชขีองบรษิทั ไดด้งันี้ 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 1,067.00 
บวก ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 173.60 
บวก  ส่วนเกนิทุนอื่น 519.64 
บวก  ก าไรสะสม 12,935.21 
หกั    องคป์ระกอบอื่นของผูถ้อืหุน้ (432.26) 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  14.263.20 
จ านวนหุน้ทัง้หมดของบรษิทั (ลา้นหุน้)1/ 1,067.00 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท)  13.37 
ทีม่า  :   งบการเงนิรวมของบรษิทัส าหรบังวดบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่สอบทานโดย นางสาว

สุพรรณี ตรยิานันทกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4498 บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
หมายเหตุ  :  1/  มลูค่าทีต่ราไวเ้ท่ากบัหุน้ละ 1.00 บาท 

การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book value approach) จะได้มูลค่าหุ้นของบริษัท เท่ากับ 
13.37 บาทต่อหุน้  

2) วิธีปรบัปรงุมูลค่าทางบญัชี (Adjusted book value approach) 

การประเมนิมูลค่าหุ้นดว้ยวธินีี้ เป็นการน าสนิทรพัย์รวมของบรษิทั หกัดว้ยหนี้สนิทัง้หมด และส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุมของบรษิัทย่อย รวมทัง้ภาระผูกพนัและหนี้สนิที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Commitments 
and Contingent Liabilities) ซึ่งปรากฏตามงบการเงนิรวมส าหรบังวดบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 ซึ่งสอบทาน
โดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และปรบัปรุงดว้ยรายการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงั
จากวนัทีปิ่ดงบการเงนิดงักล่าว หรอืรายการทีม่ผีลกระทบท าใหส้ามารถสะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิทีเ่ป็นปัจจุบนัของมูลค่าทาง
บญัชไีดม้ากขึน้ เช่น ส่วนเพิม่หรอืส่วนลดตามราคาตลาดหรอืราคาประเมนิของสนิทรพัยถ์าวร และรายการตัง้เพิม่หรอืบวก
กลบัหนี้สงสยัจะสญูหรอืหนี้สญูทีไ่ดร้บัช าระคนื เป็นตน้ หลงัจากนัน้ น าผลลพัธ์ทีค่ านวณไดห้ารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้หมดของ
บรษิทั 

เมื่อพจิารณาจากงบการเงนิรวมของบรษิทั ณ วนัที่ 31 มนีาคม  2563 พบว่าสนิทรพัย์ส่วนใหญ่ของบรษิัท 
คอื ทีด่นิรอการพฒันาในอนาคต ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่า
สทิธใินการใชท้ีด่นิ ซึง่มจี านวนรวม 28,409.97 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 72.54 ของสนิทรพัยร์วม ส่วนสนิทรพัยท์ีส่ าคญั
รองลงมา ได้แก่ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 3,890.67 ล้านบาท และทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 2,111.85 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.93 และรอ้ยละ 5.39 ของสนิทรพัย์รวม ตามล าดบั โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่า 
บรษิทัยงัคงไดร้บัผลตอบแทนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด และบรษิทัไดป้ฏบิตัติามนโยบายบญัชี
ส าหรบัการตดัค่าเสื่อมราคาและพจิารณาการดอ้ยค่าของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์มาโดยตลอดเช่นกนั ดงันัน้ มูลค่าตาม
บญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิรวม สามารถสะทอ้นมูลค่าตลาด ณ 
ปัจจุบนัในระดบัหนึ่งแล้ว ด้วยเหตุผลดงักล่าวข้างต้น ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระจึงมิได้น าทรพัย์สนิดงักล่าวมาท าการ
ปรบัปรุง 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่65 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ดว้ยเหตุนี้ ในการประเมนิมูลค่าหุน้ดว้ยวธินีี้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระจะน ารายการที่ดนิรอการพฒันาใน
อนาคต อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสทิธใินการใชท้ีด่นิเท่านัน้ 
มาท าการปรบัปรุงใหเ้ป็นราคาตลาด โดยไดน้ ามลูค่าหุน้ตามบญัช ีซึง่ปรากฎอยู่ในงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 
ของบรษิัทปรบัปรุงด้วยส่วนเพิม่หรอืส่วนลดตามราคาตลาดของสนิทรพัย์จากรายงานประเมนิทรพัย์สนิ ทัง้นี้ บรษิัทและ
บรษิทัย่อยไดว้่าจา้งบรษิทั เยยีร ์แอพไพรซลั จ ากดั เป็นผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยในประเทศไทย 
และแต่งตัง้บรษิัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิของบรษิัทย่อยในประเทศ
เวยีดนาม (“ผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ”) ซึ่งผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิทัง้ 2 รายเป็นผูป้ระเมนิราคาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อทราบมลูค่าตลาดปัจจุบนัและเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ โดยมรีายละเอยีดสรุปได้
ดงันี้ 

1.  ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคตและต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

1 บรษิทั อมตะ คอรป์อเร
ชนั จ ากดั (มหาชน) 

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อจ าหน่ายและรอการ
พฒันา ประเภทกลุ่มทีด่นิเปล่า ตัง้อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุร ีถนน
เทพรตัน (ทล.34) บรเิวณหลกักโิลเมตร
ที่ 57 ต าบลดอนหวัฬ่อ, หนองไม้แดง, 
คลองต าหรุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดั
ชลบุร ีต าบลบ้านเก่า, พานทอง, หนอง
กะขะ, มาบโป่ง, หนองต าลงึ, บางนาง 
อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และ
ต าบลบางผึ้ง อ าเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา 

30 มถิุนายน 2563 9367/2563 

2 บรษิทั อมตะซติี ้ระยอง 
จ ากดั 

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อจ าหน่าย ประเภท
ก ลุ่ ม ที่ ดิ น เป ล่ า  ตั ้ ง อ ยู่ ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้  ถนนสาย
ฉะเชงิเทรา-สตัหบี (ทล.331)  ประมาณ
หลักกิโลเมตรที่ 95+300 เมตร ต าบล
บ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 
และ ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง 

30 มถิุนายน 2563 9364/2563 

3 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรมระยอง  
ไทย-จนี จ ากดั 

อสังหาริมทรัพย์ เพื่ อ รอการพัฒนา 
ประเภทที่ดนิเปล่า ตัง้อยู่ถนนสายบ้าน
ค่าย-หนองละลอก (ทล.3143) กโิลเมตร
ที่  5+800 เมตร ต าบลหนองละลอก 
อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

17 กรกฎาคม 2563 9393/2563 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่66 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

4 Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company 

มูลค่าของสิทธกิารเช่าที่ดินและอาคาร 
“Amata Commercial Complex” ตัง้อยู่
ที่  Long Binh Ward, Bien Hoa City 
Dong Nai Province, สาธารณรฐัสงัคม
นิยมเวยีดนาม 

1 กรกฎาคม 2563 VL/mk/R0159/
2020-4 

2. อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

1 บรษิทั อมตะ คอรป์อเร
ชนั จ ากดั (มหาชน) 

ที่ดินติดภาระการให้ เช่ า 23 ปี  10 
เดอืน ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ ชลบุรี (เฟส 8แปลง G814) ถนน
เทพรัตน (ทล.34) ต าบลพานทอง 
อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี

23 มถิุนายน 2563 9363/2563 

2 บรษิทั อมตะ คอรป์อเร
ชนั จ ากดั (มหาชน) 

โครงการจดัสรรที่ดนิเพื่ออยู่อาศยัเป็น
ทาวน์โฮม 2 ชัน้  ตัง้อยู่ถนนสนาม
กีฬา-นิคมอมตะ แยกจากถนนสาย
หนองต าลึ ง -บ้ าน เก่ า  (ชบ .3022) 
ต าบลหนองต าลึง อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุร ี

24 มถิุนายน 2563 9365/2563 

3 บรษิทั อมตะ คอรป์อเร
ชนั จ ากดั (มหาชน) 

ที่ดิน (มีสภาพเป็นบ่อน ้ า) ตั ้งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ชลบุร ี
ถนนเทพรัตน (ทล.34) ต าบลหนอง
กะขะ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี

19 มถิุนายน 2563 9366/2563 

4 บรษิทั อมตะ คอรป์อเร
ชนั จ ากดั (มหาชน) 

อสั งห าริม ท รัพ ย์ เพื่ อ ก า รล งทุ น 
ประเภทที่ดินและอาคารให้เช่า ตัง้อยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุร ี
ถนนเทพรัตน (ทล.34) บริเวณหลัก
กโิลเมตรที ่57+750 เมตร ต าบลคลอง
ต าหรุ ต าบลดอนหวัฬ่อ ต าบลหนอง
ไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี และต าบล
บา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี

19 พฤศจกิายน 2562 9190/2562 

5 บรษิทั อมตะซติี ้ระยอง 
จ ากดั 

กลุ่มทีด่นิเปล่าใหเ้ช่า และทีด่นิพรอ้ม
อาคารโรงงานใหเ้ช่า ตัง้อยู่ในนิคม

19 พฤศจกิายน 2562 9191/2562 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่67 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

อุตสาหกรรมอมตะ ซติี ้ระยอง ถนน
สายฉะเชงิเทรา-สตัหบี (ทล.331) 
ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาคา จงัหวดั
ชลบุร ีและต าบลมาบยางพร อ าเภอ
ปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

6 บรษิทั อมตะ ซมัมทิ 
เรดดี ้บลิท ์จ ากดั 

ที่ ดินพ ร้อมอาค ารโรงงานพ ร้อม
ส านั ก ง าน  2 ชั ้น  ตั ้ง อ ยู่ ใน นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ถนน
สายฉะเชิงเทรา -สัตหีบ  (ทล.331)
ประมาณหลักกิโลเมตรที่  95+300 
เมตร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง 

24 มถิุนายน 2563 9362/2563 

7 บรษิทั อมตะ ซมัมทิ 
เรดดี ้บลิท ์จ ากดั 

อสั งห าริม ท รัพ ย์ เพื่ อ ก า รล งทุ น 
ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
โกดงัใหเ้ช่า ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี ถนนเทพรตัน (ทล.
34) บรเิวณหลกักิโลเมตรที่ 58 ต าบล
มาบโป่ง อ าเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุร ี

30 มถิุนายน 2563 9361/2563 

8 บรษิทั อมตะ ซมัมทิ 
เรดดี ้บลิท ์จ ากดั 

อสั งห าริม ท รัพ ย์ เพื่ อ ก า รล งทุ น 
ประเภททีด่นิพรอ้มอาคารโรงงานและ
โกดงัใหเ้ช่า ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี ถนนเทพรตัน (ทล.
34) บรเิวณหลกักิโลเมตรที่ 58 ต าบล
บ้านเก่า ต าบลพานทอง และต าบล
หนองกะขะ อ าเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุร ี

1 ตุลาคม 2562 9765/2562 

9 บรษิทั อมตะ ซมัมทิ 
เรดดี ้บลิท ์จ ากดั 

อสั งห าริม ท รัพ ย์ เพื่ อ ก า รล งทุ น 
ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
พร้อมส านักงาน 2 ชัน้ ตัง้อยู่ เลขที ่
7/524 บรษิทั เอบ ีซายเอกซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ภายในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะ ซติี ้ถนนสายฉะเชงิเทรา-สตัหบี 
(ทล.331) ประมาณหลักกิโลเมตรที ่

1 ตุลาคม 2562 9766/2562 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่68 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

95+300 เม ต ร ต าบ ลม าบย างพ ร 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

10 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม ไทย-จนี 
จ ากดั 

อสั งห าริม ท รัพ ย์ เพื่ อ ก า รล งทุ น 
ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
พร้อมส านักงาน 2 ชัน้ ตัง้อยู่ เลขที ่
7/476 - 7/479 ภ า ย ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง (เฟส 6) 
ถนนสายฉะเชงิเทรา-สตัหบี (ทล.331) 
ประมาณหลักกิโลเมตรที่  95+300 
เมตร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง 

22 มกราคม 2563 9153/2563 

11 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม ไทย-จนี 
จ ากดั 

อสั งห าริม ท รัพ ย์ เพื่ อ ก า รล งทุ น 
ประเภท ที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
พร้อมส านักงาน 2 ชัน้ ตัง้อยู่ เลขที ่
7/13 – 7/18 ภายในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง (เฟส 7) ถนนสาย
ฉะเชงิเทรา-สตัหบี (ทล.331) ประมาณ
หลกักิโลเมตรที่ 95+300 เมตร ต าบล
พนานิคม อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดั
ระยอง 

22 มกราคม 2563 9154/2563 

12 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม ไทย-จนี 
จ ากดั 

สิทธิการเช่าที่ดิน จ านวน 2 แปลง 
ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้
ถนนสายฉะเชงิเทรา-สตัหบี (ทล.331) 
ประมาณหลักกิโลเมตรที่  95+300 
เมตร ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราคา 
จงัหวดัชลบุร ี

22 มกราคม 2563 9175/2563 

13 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม ไทย-จนี 
จ ากดั 

อสั งห าริม ท รัพ ย์ เพื่ อ ก า รล งทุ น 
ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
พร้อมส านักงาน 2 ชัน้ ให้เช่าแปลง
เลขที่ A540 ตัง้อยู่ เลขที่ 7/6 ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซติี้ ถนนสาย
ฉ ะ เชิ ง เท ร า -สั ต หี บ  (ท บ .331) 
ประมาณหลักกิโลเมตรที่  95+300 
เมตร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก

24 มถิุนายน 2563 9382/2563 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่69 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

แดง จงัหวดัระยอง 
14 บรษิทั พฒันา

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม ไทย-จนี 
จ ากดั 

อสั งห าริม ท รัพ ย์ เพื่ อ ก า รล งทุ น 
ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
พร้อมส านักงาน 2 ชัน้ ให้เช่าแปลง
เลขที่ A347 ตัง้อยู่ เลขที่ 7/430-432 
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้
ถนนสายฉะเชงิเทรา-สตัหบี (ทบ.331) 
ประมาณหลักกิโลเมตรที่  95+300 
เมตร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง 

24 มถิุนายน 2563 9383/2563 

15 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม ไทย-จนี 
จ ากดั 

อสั งห าริม ท รัพ ย์ เพื่ อ ก า รล งทุ น 
ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
พร้อมส านักงาน 2 ชัน้ ให้เช่าแปลง
เ ล ข ที่  A543, A544, A546, A548 
ตั ้ง อ ยู่  เล ข ที่  7/518 ภ าย ใน นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้  ถนนสาย
ฉ ะ เชิ ง เท ร า -สั ต หี บ  (ท บ .331) 
ประมาณหลักกิโลเมตรที่  95+300 
เมตร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง 

24 มถิุนายน 2563  9384/2563 

16 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม ไทย-จนี 
จ ากดั 

อสั งห าริม ท รัพ ย์ เพื่ อ ก า รล งทุ น 
ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
พร้อมส านักงาน 2 ชัน้ ให้เช่าแปลง
เล ข ที่  A332 ตั ้ ง อ ยู่  เล ข ที่  7/407 
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้
ถนนสายฉะเชงิเทรา-สตัหบี (ทบ.331) 
ประมาณหลักกิโลเมตรที่  95+300 
เมตร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง 

24 มถิุนายน 2563  9385/2563 

17 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม ไทย-จนี 
จ ากดั 

สทิธกิารเช่าทีด่นิ จ านวน 2 แปลง เนื้อ
ที่ ดิ น  49-0-45 ไ ร่  ตั ้ ง อ ยู่ ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้  ถนนสาย
ฉะเชงิเทรา-สตัหบี (ทล.331) ประมาณ
หลกักิโลเมตรที่ 95+300 เมตร ต าบล

24 มถิุนายน 2563  9386/2563 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่70 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

บ่อวนิ อ าเภอศรรีาคา จงัหวดัชลบุร ี
18 Amata City Bien Hoa 

Joint Stock Company 
มูลค่าของสทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคาร
โ ร ง ง า น ส า เ ร็ จ รู ป  (Ready-Built-
Factories) ตัง้อยู่ที่ Long Binh Ward, 
Bien Hoa City, Dong Nai 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 

1 กรกฎาคม 2563 VL/mk/R0159/
2020-3 

3. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ีดิน 

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

1 Amata City Long Thanh 
Joint Stock Company 

มูลค่าของสิทธิการเช่าที่ดิน จ านวน 
410 เฮกตาร์ ตัง้อยู่ที่  Amata Long 
Thanh Hi-Tech Park Long Thanh 
District, Dong Nai สาธารณรฐัสงัคม
นิยมเวยีดนาม 

1 กรกฎาคม 2563 VL/mk/R0159/
2020-5 

2 Amata Service City 
Long Thanh 1 Company 
Limited 

มูลค่าของสิทธิการเช่าที่ดิน จ านวน 
20.1 เฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 36.28 
ของที่ดนิทัง้โครงการ ตัง้อยู่ที่  Tam 
An Town, Long Thanh District 
Dong Nai สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม 

1 กรกฎาคม 2563 VL/mk/R0159/
2020-6 

3 Amata Service City 
Long Thanh 2 Company 
Limited 

มูลค่าของสิทธิการเช่าที่ดิน จ านวน 
22.4 เฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 43.21 
ของที่ดนิทัง้โครงการ ตัง้อยู่ที่  Tam 
An Town, Long Thanh District 
Dong Nai สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม 

1 กรกฎาคม 2563 VL/mk/R0159/
2020-7 

4 Amata Township Long 
Thanh Company Limited 

มูลค่าของสิทธิการเช่าที่ดิน จ านวน 
108.34 เฮ กต าร์  คิ ด เป็ น ร้อ ย ล ะ 
14.38 ของที่ดนิทัง้โครงการ ตัง้อยู่ที ่
TAM AN TOWN, LONG THANH 
DISTRICT, DONG NAI สาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวยีดนาม 

1 กรกฎาคม 2563 VL/mk/R0159/
2020-1 

5 Amata City Halong Joint มูลค่าของสิทธิการเช่าที่ดิน จ านวน 1 กรกฎาคม 2563 VL/mk/R0159/



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่71 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

Stock Company 123 เฮกตาร ์ตัง้อยู่ที ่SONG KHOAI 
INDUSTRIAL PARK TAM AN 
TOWN, SONG KHOAI 
COMMUNE, QUANG YEN 
TOWN, QUANG NINH สาธารณรัฐ
สงัคมนิยมเวยีดนาม 

2020-2 

รายละเอยีดของราคาประเมนิเปรยีบเทยีบกบัราคามลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 สามารถสรุปไดด้งันี้ 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่72 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

1. ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคตและต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
เอกสารอ้างอิง 9367/2563 9364/2563 9393/2563 VL/mk/R0159/2020-4 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ AMATA RAYONG1/ TCR ACBH 
ราคาประเมิน  21,038.44 5,315.62 1,592.53 912.842/ 

ราคามูลค่าทางบญัชี  12,038.75 1,969.58 1,271.71 438.03 
ส่วนเพ่ิม (ลด) จากมูลค่าทางบญัชี  8,999.69 3,346.04 320.82 474.81 
หกั  ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities)3/ 1,799.94 669.21 64.16 94.96 
ก าไรหลกัหกัภาษี  7,199.75 2,676.83 256.65 379.85 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั  7,199.75 2,239.62 118.32 249.02 
ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม  0.00 437.21 138.34 121.41 

หมายเหตุ  :  รายละเอยีดการประเมนิราคาทรพัยส์นิแต่ละรายการของผูป้ระเมนิราคาอสิระปรากฎในเอกสารแนบ 9 
1/  ผูป้ระเมนิราคาอสิระประเมนิราคาเฉพาะที่ดนิที่อยู่ในตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ไม่ไดป้ระเมนิมลูค่าของที่ดนิรอการพฒันาในอนาคตของ RAYONG เนื่องจากทีด่นิอยู่ระหว่าง

ขัน้ตอนการโอนกรรมสทิธิม์าเป็นของบรษิทั ทัง้นี้ ในทางบญัช ีRAYONG ไดท้ าการบนัทกึเป็นทีด่นิรอการพฒันาในอนาคตเนื่องจากมกีารโอนลอยทีด่นิดงักล่าวแลว้ แต่เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการโอนกรรมสทิธิ ์

2/ อา้งองิอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที ่23 กรกฎาคม 2563 ดว้ยอตัราแลกเปลีย่น 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 31.8064 บาท  
 3/  ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี(Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคาประเมนิและมลูค่าทางบญัชขีองทรพัยส์นิ 

จากขอ้มลูตามตารางขา้งตน้ พบว่า มลูค่าเพิม่สุทธขิองทีด่นิรอการพฒันาในอนาคตและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์จากการประเมนิมลูค่า มจี านวนรวมเท่ากบั 
9,806.71 ลา้นบาท 

 

 

 

 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่73 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

2. อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
เอกสารอ้างอิง 9363/2563 9365/2563 9366/2563 9190/2562 9191/2562 9362/2563 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ AMATA AMATA AMATA AMATA RAYONG ASRB 
ราคาประเมิน  9.40 366.20 960.80 1,307.60 215.40 129.18 
ราคามูลค่าทางบญัชี  7.31 178.46 970.01 601.63 56.30 125.15 
ส่วนเพ่ิม (ลด) จากมูลค่าทางบญัชี  2.09 187.74 (9.21) 705.97 159.10 4.03 
หกั ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities)1/ 0.42 37.55 0.00 141.19 31.82 0.81 
ก าไรหลกัหกัภาษี 1.67 150.19 (9.21) 564.77 127.28 3.23 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 1.67 150.19 (9.21) 564.77 106.49 1.58 
ก าไรส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 20.79 1.65 

หมายเหตุ  :  รายละเอยีดการประเมนิราคาทรพัยส์นิแต่ละรายการของผูป้ระเมนิราคาอสิระปรากฎในเอกสารแนบ 9 
 1/ ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี(Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคาประเมนิและมลูค่าทางบญัชขีองทรพัยส์นิ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
เอกสารอ้างอิง 9361/2563 9765/2562 9766/2562 9153/2563 9154/2563 9175/2563 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ ASRB ASRB ASRB TCR TCR TCR 
ราคาประเมิน  771.60 981.60 253.13 188.50 308.50 650.02 
ราคามูลค่าทางบญัชี  380.37 477.08 133.33 74.98 142.60 669.05 
ส่วนเพ่ิม (ลด) จากมูลค่าทางบญัชี  391.23 504.52 119.81 113.52 165.90 (19.02) 
หกั ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities)1/ 78.25 100.90 23.96 22.70 33.18 0.00 
ก าไรหลกัหกัภาษี 312.99 403.62 95.85 90.82 132.72 (19.02) 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 153.36 197.77 46.96 41.87 61.18 (8.77) 
ก าไรส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 159.62 205.84 48.88 46.32 67.69 (9.70) 

หมายเหตุ  :  รายละเอยีดการประเมนิราคาทรพัยส์นิแต่ละรายการของผูป้ระเมนิราคาอสิระปรากฎในเอกสารแนบ 9 
 1/ ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี(Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคาประเมนิและมลูค่าทางบญัชขีองทรพัยส์นิ 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่74 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

เอกสารอ้างอิง 9382/2563 9383/2563 9384/2563 9385/2563 9386/2563 
VL/mk/R0159/ 

2020-3 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ TCR TCR TCR TCR TCR ACBH 
ราคาประเมิน  161.20 244.00 152.10 103.70 219.60 1,336.822/ 
ราคามูลค่าทางบญัชี  96.36 145.13 65.59 54.88 0.00 485.88 
ส่วนเพ่ิม (ลด) จากมูลค่าทางบญัชี  64.84 98.87 86.51 48.82 219.60 850.95 
หกั  ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities)1/ 12.97 19.77 17.30 9.76 43.92 170.19 
ก าไรหลกัหกัภาษี 51.87 79.10 69.21 39.05 175.68 680.76 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 23.91 36.46 31.91 18.00 80.99 446.29 
ก าไรส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 26.46 40.34 35.30 19.92 89.60 234.47 

หมายเหตุ  :  รายละเอยีดการประเมนิราคาทรพัยส์นิแต่ละรายการของผูป้ระเมนิราคาอสิระปรากฎในเอกสารแนบ 9 
 1/ ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี(Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคาประเมนิและมลูค่าทางบญัชขีองทรพัยส์นิ 

2/ อา้งองิอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที ่23 กรกฎาคม 2563 ดว้ยอตัราแลกเปลีย่น 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 31.8064 บาท  

จากขอ้มลูตามตารางขา้งตน้ พบว่า มลูค่าเพิม่สุทธขิองอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจากการประเมนิมลูค่า มจี านวนรวมเท่ากบั 1,949.70 ลา้นบาท 

3. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ีดิน 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

เอกสารอ้างอิง 
VL/mk/R0159/2020-5 และ 
VL/mk/R0159/2020-6 และ 

VL/mk/R0159/2020-7 

VL/mk/R0159/ 
2020-1 

VL/mk/R0159/ 
2020-2 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ ACLT ATLT ACHL 
ราคาประเมิน  7,992.952/ 1,723.912/ 667.932/ 
ราคามูลค่าทางบญัชี  4,273.27 536.84 480.97 
ส่วนเพ่ิม(ลด) จากมูลค่าทางบญัชี  3,719.68 1,187.06 186.96 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่75 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

หกั ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (Deferred Tax Liabilities)1/ 743.94 237.41 37.39 
ก าไรหลกัหกัภาษี 2,975.75 949.65 149.57 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 2,026.79 646.12 108.96 
ก าไรส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 948.96 303.53 40.61 

หมายเหตุ  : รายละเอยีดการประเมนิราคาทรพัยส์นิแต่ละรายการของผูป้ระเมนิราคาอสิระปรากฎในเอกสารแนบ 9 
 1/ ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี(Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคาประเมนิและมลูค่าทางบญัชขีองทรพัยส์นิ 

2/ อา้งองิอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที ่23 กรกฎาคม 2563 ดว้ยอตัราแลกเปลีย่น 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 31.8064 บาท  

จากขอ้มลูตามตารางขา้งตน้ พบว่า มลูค่าเพิม่สุทธขิองเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสทิธใินการใชท้ีด่นิจากการประเมนิมลูค่า มจี านวนรวมเท่ากบั 2,781.87 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดพ้จิารณาวธิกีารประเมนิและสมมตฐิานของผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ และมคีวามเหน็ดงันี้ 

กลุ่ม 
ประเภททรพัยสิ์น 
ท่ีท าการประเมิน 

ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายงานประเมินราคาทรพัยสิ์น 
ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 

1 ทีด่นิรอการพฒันาในอนาคตและ 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

การประเมินมูลค่าที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต และ
ต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ ซึ่งเป็นที่ดินที่พฒันา
แล้ว ผู้ป ระเมินราคาทรัพย์สินใช้วิธีมูลค่ าคงเหลือ 
(Residual Approach) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเหน็ว่าสมมติฐานการประเมนิทีด่นิรอการพฒันาใน
อนาคตและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้
ก าหนดปริมาณที่ดินที่จ าหน่ายในอนาคต  มีปริมาณ
มากกว่าปรมิาณทีด่นิทีจ่ าหน่ายไดใ้นช่วง 2 – 3 ปีทีผ่่าน
มาอย่างมนีัยส าคญั ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเหน็
ว่าความไม่แน่นอนในปรมิาณที่ดินเพื่อจ าหน่าย ซึ่งเป็น
ผลมาจากความเชื่ อมัน่ด้านการลงทุน และสภาวะ
เศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อการตัดสนิใจลงทุนของผู้ประกอบการในนิคม

การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน
ส าเร็จรูป (Ready-Built-Factories หรอื RBF) ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สินใช้ 2 วิธีในการประเมินมูลค่า และถ่วง
น ้าหนักแต่ละวธิใีนอตัราส่วนรอ้ยละ 50 ดงันี้ 
1. การประเมินมูลค่าที่ดินด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา

ตลาด และการประเมินมูลค่า RBF ด้วยวิธีต้นทุน
ทดแทนใหม่ (Replacement Cost) 

2. การประเมนิมลูค่าทีด่นิและอาคารดว้ยวธิผีลตอบแทน 

ทัง้นี้  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการ
ประเมินมูลค่าด้วยวธิีดงักล่าวมีความเหมาะสมในระดบั
หนึ่ง เน่ืองจากมกีารเปรยีบเทยีบกบัทรพัยส์นิในตลาดทีม่ี
ลกัษณะใกล้เคยีงกนั และค านึงถงึผลตอบแทนทีค่าดว่าจะ
ไดร้บัจากทรพัยส์นินัน้ อกีทัง้การประเมนิมูลค่าทัง้สองวธิ ี



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่76 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

กลุ่ม 
ประเภททรพัยสิ์น 
ท่ีท าการประเมิน 

ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายงานประเมินราคาทรพัยสิ์น 
ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 

อุตสาหกรรม และส่งผลให้มูลค่าที่ดินที่ประเมินมีการ
เปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

ไดม้ลูค่าออกมาใกลเ้คยีงกนั อย่างไรกต็าม อาจมคีวามไม่
แน่นอนในเรื่องของสมมติฐานของราคาที่ดิน และอตัรา
การใหเ้ช่าพืน้ทีท่ีลู่กคา้เช่า ซึง่อาจมผีลกระทบท าใหม้ลูค่า
ทีป่ระเมนิไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

นอกจากนี้  ในส่วนของพื้นที่ว่างเปล่าให้เช่ารายปี ผู้
ประเมนิราคาทรพัยส์นิ ประเมนิมลูค่าดว้ยวธิคีดิลดกระแส
เงนิสด ซึ่งอาจมคีวามไม่แน่นอนในเรื่องของอตัราการให้
เช่า และอาจส่งผลกระทบท าให้มูลค่าที่ประเมนิได้มีการ
เปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

รวมส่วนท่ีปรบัปรงุ  9,557.68 ลา้นบาท 249.02 ล้านบาท 
2 อสงัหารมิทรพัย ์

เพื่อการลงทุน 
การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน ผู้
ประเมินราคาทรพัย์สินใช้วธิีที่แตกต่างกันตามลกัษณะ
ของทรพัยส์นิ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ทรพัยส์นิประเภททีด่นิ 

ผู้ประเมินราคาทรพัย์สิน ใช้วิธีมูลค่าตลาด ในการ
ประเมนิทรพัยส์นิประเภทนี้ ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
มคีวามเหน็ว่าเป็นวธิทีีเ่หมาะสมในระดบัหนึ่ง เนื่องจากมี
การเปรียบเทียบกับทรัพย์สินในตลาดที่มีลักษณะ
ใกลเ้คยีงกนั 

2. อสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่า 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ใช้วิธีรายได้ ( Income 
Approach) ในการประเมินทรัพย์สินประเภทนี้  ซึ่งที่

การประเมนิมูลค่าสทิธกิารเช่าทีด่นิ Amata Commercial 
Complex ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิใช ้2 วธิใีนการประเมนิ
มูลค่า และถ่วงน ้าหนักแต่ละวิธีในอตัราส่วนร้อยละ 50 
ดงันี้ 
1. การประเมนิมลูค่าทีด่นิและอาคารดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบ

ราคาตลาด 
2. การประเมินมูลค่าที่ดินและอาคารด้วยวิธีคิดลด

กระแสเงนิสด 

ทัง้นี้  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการ
ประเมินมูลค่าด้วยวธิีดงักล่าวมีความเหมาะสมในระดบั
หนึ่ง เน่ืองจากมกีารเปรยีบเทยีบกบัทรพัยส์นิในตลาดทีม่ี
ลกัษณะใกล้เคยีงกนั และค านึงถงึกระแสเงนิสดที่คาดว่า
จะไดร้บัจากทรพัยส์นิ อกีทัง้ การประเมนิมูลค่าทัง้สองวธิี



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่77 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

กลุ่ม 
ประเภททรพัยสิ์น 
ท่ีท าการประเมิน 

ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายงานประเมินราคาทรพัยสิ์น 
ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 

ปรกึษาทางการเงนิมีความเห็นว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมใน
ระดบัหนึ่ง เนื่องจากมกีารค านวนรายไดจ้ากค่าเช่าทีค่าด
ว่าจะไดร้บัตามสญัญาเช่าทีม่อียู่ในปัจจุบนั และก าหนดให้
สามารถน าทรพัย์สนิออกให้เช่าได้ไปตลอด ในอตัราค่า
เช่าทีใ่กล้เคยีงกบัค่าเช่าปัจจุบนั และน ารายไดจ้ากการให้
เช่ามาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราส่วนลด 
อย่ างไรก็ตาม อาจมีความไม่ แ น่นอนในเรื่องของ
สมมตฐิานอตัราการใหเ้ช่า ซึง่อาจมผีลกระทบท าใหม้ลูค่า
ทีป่ระเมนิไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

ทัง้นี้ กรณีอตัราค่าเช่าที่ได้รบัไม่สะท้อนตามราคา
ตลาด ผู้ประเมินราคาทรพัย์สินจะใช้วิธปีระเมินด้วยวิธี
ต้นทุนทดแทน เพื่อให้สะท้อนมูลค่าตลาดของทรพัย์สิน
นัน้  

3. ที่ดินจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัยพร้อมอาคาร 2 ชัน้
จ านวน 101 หลงั  

ผู้ป ระเมินราคาทรัพย์สิน  ใช้วิธีมูลค่ าคงเหลือ 
(Residual Approach) ในการประเมนิทรพัยส์นิประเภทนี้ 
ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็นวิธีที่
เหมาะสมในระดบัหนึ่ง เนื่องจากมกีารก าหนดสมมตฐิาน
ในการขายตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด และน ามาคดิลด
ใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนัดว้ยอตัราส่วนลด อย่างไรกต็าม อาจ
มคีวามไม่แน่นอนในเรื่องของสมมติฐานในการขาย และ
ราคาขาย ซึ่งอาจมีผลกระทบท าให้มูลค่าที่ประเมนิได้มี

ได้มูลค่าใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความไม่
แน่นอนเรื่องของสมมตฐิานในการขายทีด่นิ และราคาขาย
ที่ดิน อาจส่งผลกระทบท าให้มูลค่าที่ประเมินได้มีการ
เปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 
 
ทัง้นี้ ในส่วนของอาคารส านักงาน ผู้ประเมนิราคาทรพัย์
สนิใช้วธิทีี่ผลตอบแทน ในการประเมนิ ซึ่งอาจมคีวามไม่
แน่นอนในเรื่องของอัตราการปล่อยเช่า และอ าจมี
ผลกระทบท าให้มูลค่าที่ประเมนิได้มกีารเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมนีัยส าคญั 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่78 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

กลุ่ม 
ประเภททรพัยสิ์น 
ท่ีท าการประเมิน 

ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายงานประเมินราคาทรพัยสิ์น 
ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 

การเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

รวมส่วนท่ีปรบัปรงุ  1,503.41 ลา้นบาท 446.29 ล้านบาท 
3 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสทิธใินการใชท้ีด่นิ ไม่ม ี การประเมนิมูลค่าสทิธกิารเช่าทีด่นิ ผูป้ระเมนิราคาทรพัย์

สินใช้วิธีมูลค่าตลาด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่าทรพัย์สินเป็นของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจใน
ประเทศเวียดนาม และได้รับ ใบอนุญาตการลงทุน 
(Investment Certificate) ซึ่งระบุขนาดพื้นที่ของที่ดินใน
รูปแบบสัญญาเช่า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจ าเป็นต้องผ่าน
กระบวนการการเวนคนืที่ดนิโดยรฐับาลเวยีดนาม ก่อนที่
บรษิทัจะไดส้ทิธใินการเช่าระยะยาว ดงันัน้ หากระยะเวลา
ในการเวนคนืและนโยบายจากรฐับาลมคีวามไม่แน่นอน  
อาจส่งผลให้พื้นที่ที่ได้รบัหลงัการเวนคืนและสมมติฐาน
ราคาทีด่นิมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั ท าใหม้ลูค่า
ทีป่ระเมนิไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

รวมส่วนท่ีปรบัปรงุ  - 2,781.87 ลา้นบาท 
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ผลรวมของมูลค่าเพิม่จากการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ ได้แก่ ที่ดนิรอการพฒันาในอนาคต ต้นทุนการพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสทิธใินการใชท้ีด่นิ เท่ากบั 14,538.27 ลา้นบาท 
ดงันัน้ มลูค่าหุน้ตามบญัชภีายหลงัการปรบัปรุงรายการต่างๆ แลว้ จะมรีายละเอยีด ดงันี้ 

     (หน่วย : ลา้นบาท) 
ส่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ของบรษิทั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 14,263.20 

บวก ส่วนเพิม่ (ลด) จากการประเมนิราคาทรพัยส์นิโดยผูป้ระเมนิราคา 14,538.27 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่หลงัปรบัปรงุ 28,801.47 

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ (หุน้)1/ 1,067,000,000 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นภายหลงัการปรบัปรงุ (บาทต่อหุ้น)  26.99 
หมายเหตุ : 1/ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

การประเมนิมูลค่าหุ้นดว้ยวธิปีรบัปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญช ี(Adjusted Book Value Approach) จะได้มูลค่าหุ้น
ของบรษิทั เท่ากบั 26.99 บาทต่อหุน้ 

อย่างไรกต็าม จากตารางสรุปความเห็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระขา้งต้นจะเหน็ว่า ส่วนเพิม่จากการประเมนิ
ราคาทรพัย์สนิทัง้หมด 14,538.27 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของราคาประเมนิที่ดินรอการพฒันาในอนาคตและ
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ภายในประเทศจ านวน 9,557.68 ล้านบาท และการเพิม่ขึน้ของราคาประเมนิสทิธใิน
การใชท้ีด่นิในประเทศเวยีดนามจ านวน 2,781.87 ลา้นบาท ซึ่งทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าสมมตฐิานการ
ประเมินที่ดนิรอการพฒันาในอนาคตและต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งได้ก าหนดปรมิาณที่ดนิที่จ าหน่ายใน
อนาคต มปีรมิาณมากกว่าปรมิาณทีด่นิทีจ่ าหน่ายไดใ้นช่วง 2 – 3 ปีทีผ่่านมาอย่างมนีัยส าคญั ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการ
เงนิอสิระเหน็ว่าความไม่แน่นอนในปรมิาณทีด่นิเพื่อจ าหน่าย ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมัน่ดา้นการลงทุน และสภาวะ
เศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม และส่งผลให้มูลค่าที่ดนิที่ประเมินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั  นอกจากนี้ ยงัมคีวามเห็นว่า 
สมมตฐิานการประเมนิสทิธกิารใชท้ีด่นิในประเทศเวยีดนาม อาจมคีวามไม่แน่นอนในเรื่องของระยะเวลาการเวนคนืและ
นโยบายจากรฐับาล ซึ่งส่งผลใหพ้ืน้ทีท่ีไ่ดร้บัหลงัการเวนคนืและสมมตฐิานราคาทีด่นิมกีารเปลี่ยนแปลง ท าให้มูลค่าที่
ประเมนิไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market value approach) 

การประเมนิมลูค่าหุน้ดว้ยวธินีี้ จะใชร้าคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักจากมลูค่าการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั
ผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระอ้างองิราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนัก (มลูค่าการซื้อขายหุน้ / ปรมิาณการซื้อขายหุน้) จากการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในอดตี ในช่วงเวลาต่างๆ 
โดยใชค้่าเฉลี่ยยอ้นหลงั 7 วนัท าการ 15 วนัท าการ 30 วนัท าการ 60 วนัท าการ 120 วนัท าการ 180 วนัท าการ และ 
360 วนัท าการ ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2562 – วนัที ่23 กรกฎาคม 2563  

นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดพ้จิารณาในช่วง 360 วนั ตัง้แต่วนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2562 – วนัที ่23 
กรกฎาคม 2563 หุ้น AMATA มีการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายต ่าสุดที่ 9.15 บาทต่อหุ้น และราคาซื้อขายสูงสุดที ่
27.25 บาทต่อหุ้น โดยปรมิาณการซื้อขายของ AMATA ในช่วง 360 วนัมอีตัราส่วนหมุนเวยีนการซื้อขายหลกัทรพัย์
เฉลีย่ (Turnover Ratio) ประมาณรอ้ยละ 1.35 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบรษิทั  
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แผนภาพแสดงราคาปิดในช่วงยอ้นหลงั 360 วนัท าการ 

 
ทีม่า : ขอ้มลูจาก SETSMART 

 
ดงันัน้ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัจากการประเมนิดว้ยวธิมีลูค่าหุน้ตามราคาตลาด สามารถค านวณได้

ดงันี้  

ช่วงเวลาท่ีใช้ในการค านวณ 
ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก 

(บาทต่อหุ้น) 

ค่าเฉล่ียอตัราส่วน
หมุนเวียนการซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์(ร้อยละ)1/ 

จ านวนวนัท าการ
ย้อนหลงั 

ระยะเวลา 

7 วนั 15 ก.ค. 2563 - 23 ก.ค. 2563 15.72  0.83  
15 วนั 2 ก.ค. 2563 - 23 ก.ค. 2563 15.80  0.83  
30 วนั 11 ม.ิย. 2563 - 23 ก.ค. 2563 15.81  1.45  
60 วนั 24 เม.ย. 2563 - 23 ก.ค. 2563 14.76  2.22  
90 วนั 12 ม.ีค. 2563 - 23 ก.ค. 2563 13.73  2.10  
120 วนั 29 ม.ค. 2563 - 23 ก.ค. 2563 14.04  1.83  
180 วนั 31 ต.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2563 15.57  1.57  
360 วนั 4 ก.พ. 2562 - 23 ก.ค. 2563 18.77  1.35  

ทีม่า : ขอ้มลูจาก SETSMART 
หมายเหตุ : อตัราส่วนหมุนเวยีนการซื้อขายหลกัทรพัย์ (Turnover Ratio) ค านวณจากมูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัย์ ณ วนันัน้ หารด้วย

ปรมิาณหุน้ทีจ่ดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ วนันัน้ 

ดงันัน้ การประเมนิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้บรษิทั 7 วนั ถงึ 360 วนั (จนถงึวนัที ่
23 กรกฎาคม 2563 (หนึ่งวนัท าการก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตเิสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเขา้
ท ารายการในครัง้นี้) จะไดม้ลูค่าหุน้ของบรษิทัเท่ากบั 13.73 - 18.77 บาทต่อหุน้ 
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4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to book value approach) 

การประเมนิมูลค่าหุ้นตามวธินีี้ เป็นการน ามูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ของบรษิทั ตามงบการเงนิรวมฉบบัล่าสุด ณ 
วนัที่ 31 มนีาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชขีองบรษิัท ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ซึ่งเท่ากบั 13.37 บาทต่อหุน้ คูณกบัค่าเฉลีย่ของอตัราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าตามบญัชเีฉลี่ย (P/BV) ของบรษิทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกอบธุรกิจเหมือนกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งอยู่ในกลุ่มพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (นับรวมเฉพาะบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยการจ าหน่ายที่ดินหรือให้เช่าพื้นที่ในนิคม
อุตสาหกรรม และการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม) โดยไดน้ าขอ้มูล
ตามรายละเอยีดดา้นล่าง เพื่อใชใ้นการเปรยีบเทยีบเพื่อค านวณหามลูค่าหุน้ตามวธินีี้ ดงันี้ 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีใ่ชอ้า้งองิ มดีงันี้ 

ช่ือบริษทั ช่ือยอ่ ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
บรษิทั เจซเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

JCK ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดินและก่อสร้างโรงงานมาตรฐานและ
คลงัสนิคา้เพื่อขายและใหเ้ช่าทีต่ัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของตนเอง 
รวมทัง้ในนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมอื่น 

บรษิทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) NNCL ประกอบธุรกจิพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อขายและใหเ้ช่า และการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

WHA ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารแบบครบวงจรทีค่รอบคลุมทุกความตอ้งการ
ของลูกค้าในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้าน logistics 
properties โดยสามารถจ าแนกส่วนธุรกิจได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
ธุรกิจการพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Logistics) 
ธุรกจิการพฒันานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development) ธุรกจิ
ใหบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภคและพลงังาน (Utilities & Power) และ
ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Platform) อีกทัง้ WHA ยังมี
นโยบายในการขายสนิทรพัย์เขา้กองทรสัตฯ์ (WHART HREIT และ 
WHABT) หรือกองทุนรวมฯ (HPF) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการ
พฒันาโครงการในอนาคตของบรษิทัอย่างต่อเน่ือง และไดร้บัแต่งตัง้
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์ของกองทรสัต์ฯ และกองทุนรวมฯ 
นอกจากนี้ WHA ยงัมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอสังหารมิทรพัย์ผ่าน
การลงทุนในกองทรสัตฯ์ และ/หรอืกองทุนรวมฯ เพื่อผลตอบแทนใน
รปูเงนิปันผลสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี 

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท ์
จ ากดั (มหาชน) 

WIN ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทพื้นที ่อาคารโรงงาน 
บรเิวณติดถนนบางนา-ตราด ก.ม 52 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ (1) 
พืน้ที่ใหเ้ช่าและบรกิารในเขตปลอดอากร (Free Zone) (2) พื้นที่ให้
เช่าและบรกิารนอกเขตปลอดอากร (3) พื้นที่ให้เช่าและบรกิารบน
หลงัคา 

ทีม่า  :  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และแบบ 56-1 ปี 2562 ของบรษิทัดงักล่าวขา้งตน้ 
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หมายเหตุ :  1/  ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระไม่รวมบรษิัท อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) (AMATAV) เนื่องจากเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท 
และประกอบธุรกิจในการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งอยู่ในประเทศเวียดนามเป็นหลัก จึงอาจไม่
เหมาะสมในการเปรยีบเทยีบกบับรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิในประเทศไทย 

 2/  ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระไม่รวมบรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) (ROJNA) เนื่องจากในปี 2560 – ปี 
2562  

 ROJNA เป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าเป็นหลกั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนกว่ารอ้ยละ 70 ของรายได้รวม จงึอาจพจิารณาได้ว่า
สถานะการด าเนินธุรกจิมไิดค้ลา้ยคลงึกนักบับรษิทั 

ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดใ้ชค้่าเฉลีย่ P/BV ดงักล่าว ยอ้นหลงั 360 วนัท าการจนถงึวนัที ่23 กรกฎาคม 
2563 (หนึ่งวนัท าการก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตเิสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการใน
ครัง้นี้) ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

จ านวนวนั
ท าการท่ีใช้
ในการ
ค านวณ 

บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีประกอบธรุกิจคลา้ยคลึงกบับริษทั 
ค่า P/BV เฉล่ีย (เท่า) 

JCK NNCL WHA WIN 
ค่าเฉล่ียของ 

4 บริษทั (เท่า) 

มูลค่าหุ้นของ
บริษทั  

(บาทต่อหุ้น) 
7 วนั 0.74 1.24 1.73 0.73 1.11 14.81 
15 วนั 0.76 1.22 1.74 0.74 1.11 14.89 
30 วนั 0.77 1.22 1.78 0.77 1.14 15.19 
60 วนั 0.74 1.20 1.68 0.73 1.09 14.52 
90 วนั 0.68 1.13 1.52 0.70 1.01 13.47 
120 วนั 0.70 1.18 1.53 0.71 1.03 13.76 
180 วนั 0.76 1.25 1.69 0.73 1.11 14.82 
360 วนั 0.97 1.25 2.05 0.86 1.28 17.14 

ทีม่า  :  ขอ้มลูจาก SETSMART 

จากตารางขา้งต้น หากอ้างองิมลูค่าตามบญัชตี่อหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ซึง่มมีลูค่าตามบญัชี
เท่ากบั 13.37 บาทต่อหุน้ คณูกบัค่าเฉลีย่ของอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตามบญัชเีฉลีย่ (P/BV) ของบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่จดัอยู่ในกลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (นับรวมเฉพาะบรษิัทที่พฒันาอสงัหารมิทรพัย์โดยการ
จ าหน่ายทีด่นิหรอืใหเ้ชา่พืน้ทีใ่นนิคมอุตสาหกรรม และการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ใน
นิคมอุตสาหกรรม) ดงันัน้ ในการประเมนิมูลค่าหุน้โดยวธินีี้ จะไดมู้ลค่าหุน้ของบรษิทัอยู่ระหว่าง 13.47 – 17.14 บาท
ต่อหุน้ 

5) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to earning ratio approach) 

การประเมนิมลูค่าหุน้ตามวธินีี้ เป็นการน าก าไรสุทธเิฉพาะส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่อหุน้ยอ้นหลงั 12 
เดอืน (ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2562 – 31 มนีาคม 2563) ตามงบการเงนิซึง่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
ซึง่เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ซึง่เท่ากบั 1.58 บาทต่อหุน้ คณูดว้ยค่าเฉลีย่ของอตัราส่วนราคาปิด
ต่อก าไรสุทธเิฉลี่ย (P/E) ของบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และประกอบธุรกจิเหมอืนกนัหรอืใกล้เคยีงกบั
บรษิทั ซึ่งอยู่ในกลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(นับรวมเฉพาะบรษิทัทีพ่ฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ดยการจ าหน่ายทีด่นิหรอืให้
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เช่าพื้นทีใ่นนิคมอุตสาหกรรม และการให้บรกิารสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ตามทีก่ล่าวในวธิ ีPrice to book value approach มาใชใ้นการค านวณ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

จ านวนวนั
ท าการท่ีใช้
ในการ
ค านวณ 

บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีประกอบธรุกิจคลา้ยคลึงกบับริษทั 
ค่า P/E เฉล่ีย (เท่า) 

JCK1/ NNCL WHA WIN1/ ค่าเฉล่ียของ 
4 บริษทั (เท่า) 

มูลค่าหุ้นของ
บริษทั  

(บาทต่อหุ้น) 
7 วนั N.A. 12.98 16.41 N.A. 14.70 23.25 
15 วนั N.A. 12.81 16.49 N.A. 14.65 23.17 
30 วนั N.A. 12.76 16.93 N.A. 14.85 23.48 
60 วนั N.A. 12.89 15.78 N.A. 14.34 22.68 
90 วนั N.A. 12.59 14.21 N.A. 13.40 21.20 
120 วนั N.A. 13.01 14.06 N.A. 13.54 21.41 
180 วนั N.A. 13.55 15.11 N.A. 14.33 22.66 
360 วนั N.A. 12.79 18.86 N.A. 15.82 25.03 

ทีม่า  :  ขอ้มลูจาก SETSMART 
หมายเหตุ : 1/  ไม่รวม JCK และ WIN เนื่องจากมผีลประกอบการขาดทุน 

จากตารางข้างต้น หากอ้างอิงก าไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิัทต่อหุ้นย้อนหลงั 12 เดือน 
(ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2562 – 31 มนีาคม 2563) ซึ่งเท่ากบั 1.58 บาทต่อหุน้ คูณกบัค่าเฉลี่ยของอตัราส่วนราคาปิด
ต่อก าไรสุทธเิฉลี่ย (P/E) ของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (นับรวม
เฉพาะบรษิัทที่พฒันาอสงัหารมิทรพัย์โดยการจ าหน่ายที่ดนิหรอืให้เช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม และการให้บรกิาร
สาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม) ดงันัน้ ในการประเมนิมูลค่าหุ้นโดยวธินีี้ จะได้
มลูค่าหุน้ของบรษิทัอยู่ระหว่าง 21.20 – 25.03 บาทต่อหุน้ 

6) วิธีมูลค่าปัจจบุนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted cash flow approach) 

ในการประเมินตามวธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด เพื่อค านวณหามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ 
AMATA ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 KTBST ได้จัดท าแบบจ าลองทางการเงินเพื่อประมาณการผลประกอบการใน
อนาคตของ AMATA และใชอ้ตัราส่วนลด (Discount Rate) เพื่อค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะ
ได้รบัแยกเป็นแต่ละธุรกจิ ทัง้นี้ หากธุรกจิใดมคีวามเหมาะสมกบัสมมตฐิานการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่องของกจิการ  
(Going Concern) ธุรกิจดังกล่าวจะมีมูลค่าการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตหลังจากปีสุดท้าย (Terminal 
Value) 

ทัง้นี้ KTBST ไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงนิ โดยใชข้อ้มูลและสมมตฐิานทางดา้นธุรกจิและการเงนิทีไ่ดร้บั
จาก AMATA ประกอบไปดว้ย 

▪ งบการเงินส าหรับงวดปี 2560 – 2562 และงบการเงินส าหรับงวดไตรมาสที่ 1 ส าหรับปี 2563 ซึ่ง
ตรวจสอบและสอบทานโดยผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

▪ งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงนิส าหรบังวดปี 2560 – 2562 และส าหรบังวดไตรมาสที่ 1 
ส าหรบัปี 2563 ทีจ่ดัท าขึน้โดยฝ่ายบรหิารของ AMATA 
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▪ ขอ้มูลทางดา้นธุรกจิและการเงนิของ AMATA และขอ้มูลอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึขอ้มูลต่างๆ ที่
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

▪ ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะของบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิอยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกบั AMATA ทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

▪ ขอ้มลู เอกสาร และการวเิคราะหปั์จจยัอื่นๆ ทีไ่ดม้าจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและคณะท างานของบรษิทั
ในกลุ่ม AMATA และบรษิทัที ่AMATA ลงทุนร่วมกบับรษิทัอื่น 

นอกจากนี้ KTBST ได้ก าหนดสมมติฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อกระแสเงนิสดและการ
ด าเนินงาน ตลอดจนการด าเนินธุรกิจในอนาคตของ AMATA ซึ่งหากมีปัจจยัใดมากระทบท าให้สมมติฐานดงักล่าว
เปลีย่นแปลงไปจากทีก่ าหนด จะมผีลกระทบต่อราคาหุน้ทีป่ระเมนิไดใ้นครัง้นี้ โดยสมมตฐิานดงักล่าวมดีงันี้ 

1. ในการประมาณการทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายไดจ้ากธุรกิจการขายอสงัหารมิทรพัย์ KTBST ไดก้ าหนด
สมมตฐิานรายไดจ้ากธุรกจิดงักล่าวจากการวเิคราะห์ขอ้มูลพืน้ทีข่ายทีด่นิที่ เกดิขึน้จรงิในอดตี และจากขอ้มูล
แผนงานและการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและคณะท างานของบรษิทัในกลุ่ม AMATA แล้วจงึน ามาปรบัปรุงส าหรบั
การท าประมาณการ ดังนัน้ หากพื้นที่ขายที่ดินของบริษัทเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อาจท าให้การ
ประมาณการทางการเงนิมคีวามแตกต่างจากทีค่าดการณ์ไว ้

2. ในการประมาณการทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายได้จากธุรกิจการขายอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิัทย่อยที่ยงั
ไม่ไดเ้ริม่ด าเนินธุรกิจ ได้แก่ ACLT ATLT และ ACHL โดยบรษิัทดงักล่าวด าเนินธุรกิจในประเทศเวยีดนาม 
และไดร้บัใบอนุญาตการลงทุน (Investment Certificate) ซึ่งระบุขนาดพืน้ทีท่ี่ดนิที่บรษิัทดงักล่าวจะไดร้บัใน
รูปแบบสัญญาเช่าอายุ 50 ปี อย่างไรก็ตาม พื้นที่ส าหรับการประกอบธุรกิจดังกล่าวจ าเป็นต้องผ่าน
กระบวนการการเวนคนืที่ดนิโดยรฐับาลเวยีดนามก่อนทีบ่รษิทัดงักล่าวจะไดส้ทิธใินการเช่าทีด่นิระยะยาวใน
ทีด่นิส าหรบัการพฒันาเพื่อธุรกิจการขายอสงัหารมิทรพัยต์่อไป ดงันัน้ หากระยะเวลาในการเวนคนืและความ
ไม่แน่นอนดา้นนโยบายจากรฐับาล ส่งผลใหพ้ืน้ทีข่ายทีด่นิและปีทีเ่ริม่ด าเนินธุรกจิดงักล่าวเปลี่ยนแปลงอย่าง
มนีัยส าคญั อาจท าใหก้ารประมาณการทางการเงนิมคีวามแตกต่างจากทีค่าดการณ์ไว้ 

KTBST ไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงนิ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อพจิารณาหาราคาที่เหมาะสมของหุ้นสามญั
ของ AMATA ทัง้นี้ หากภาวะเศรษฐกจิและปัจจยัภายนอกอื่นๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินงานของ AMATA รวมทัง้
สถานการณ์ของ AMATA มกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญัจากสมมตฐิานทีก่ าหนด ตลอดจนมปัีจจยัทีก่ระทบต่อ
ตวัแปรต่างๆ ทีใ่ชใ้นการค านวณราคาหุน้สามญั อาจส่งผลใหร้าคาหุน้ทีป่ระเมนิไดต้ามวธินีี้เปลี่ยนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 
และราคาดงักล่าวไม่สามารถใชเ้ป็นราคาอา้งองินอกเหนือจากวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ ทัง้นี้ สมมตฐิานทีส่ าคญัทีใ่ช้
ในการค านวณหาราคาหุน้สามญัของ AMATA มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

โครงสร้างการประเมินมูลค่าแยกตามส่วนธรุกิจ (Sum-of-the-part) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดท้ าการประเมนิมูลค่าหุน้ของบรษิทั โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานในอดตี  
แผนธุรกจิ และกระแสเงนิสดของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิัทร่วมคา้ รวมถงึการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและฝ่าย
จดัการของบรษิัท ซึ่งตัง้อยู่บนหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) โดยแบ่งการประเมินมูลค่าหุ้นของแต่ละ
บรษิทัเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
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1. กลุ่มบริษทัย่อยจ านวน 14 บริษทั  

กลุ่มบรษิทัย่อยจ านวน 14 บรษิทั แบ่งเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทยจ านวน 9 บรษิทั และบรษิทัทีจ่ดัตัง้ใน
ประเทศเวยีดนามจ านวน 5 บรษิทั ซึง่ด าเนินธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิพฒันานิคมอุตสาหกรรม ศูนยพ์าณิชยกรรม และที่
พกัอาศยั ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรม ธุรกจิใหเ้ช่าอาคารโรงงานส าเรจ็รปู และธุรกจิใหบ้รกิารดแูล
พืน้ทีส่่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม โดยกลุ่มบรษิทัย่อยดงักล่าวมรีายไดร้วมทัง้หมดประมาณรอ้ยละ 89 ของโครงสรา้ง
รายได(้ก่อนตดัรายการระหว่างกนั) ของปี 2562 ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึท าการประเมนิมูลค่าตามสดัส่วน
โดยใชว้ธิมีลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted cash flow approach) ส าหรบัการประเมนิมลูค่าของกลุ่มนี้ 

ล าดั
บ 

ช่ือยอ่ บริษทั 
สดัส่วน
การถือ
หุ้น 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

รายได้รวม 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ 
ปี 2562 
(ล้าน
บาท) 

1 AMATA บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 100% 1,455 731 
2 AW บรษิทั อมตะ วอเตอร ์จ ากดั 100% 1,303 347 
3 AFS บรษิทั อมตะ ฟาซลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั 91% 472 57 
4 RAYONG บรษิทั อมตะซติี ้ระยอง จ ากดั 84% 2,653 1,089 
5 ASRB บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์จ ากดั 49% 313 165 
6 ASRM บรษิทั อมตะ ซมัมทิ รทีส ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 49% 13 3 

7 TCR 
บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จนี จ ากดั 

46% 866 175 

8 ACBH Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 66% 676 283 
9 AMATAV บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 73% 213 71 
10 ACLT Amata City Long Thanh Joint Stock Company 68% 2 (136) 
11 ATLT Amata Township Long Thanh Company Limited 68% 34 26 
12 ACHL Amata City Halong Joint Stock Company 73% 0 (33) 
13 ASCLT1 Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited 68% - - 
14 ASCLT2 Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited 68% - - 

ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ก าหนดสมมตฐิานแยกตามประเภทธุรกจิ ไดด้งันี้ 

1.1 ธรุกิจการขายอสงัหาริมทรพัย ์

AMATA ด าเนินธุรกิจการขายอสงัหาริมทรพัย์ในรูปแบบของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายให้แก่
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ภายใต้การด าเนินธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึ่งประกอบไปดว้ย AMATA RAYONG 
TCR ACBH ACLT ATLT และ ACHL ดงันี้ 
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1) AMATA 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ยอดโอนทีด่นิ 100 ไร่ต่อปี ในปี 2560 – 2562 บรษิทัมยีอดโอนทีด่นิเป็นจ านวน 101 ไร่ 29 ไร่ และ 30 ไร่ 

ตามล าดบั โดยยอดโอนที่ดนิในปี 2561 และ 2562 มจี านวนไม่มากเนื่องจาก
บรษิทัอยู่ในช่วงการซื้อทีด่นิเพื่อน ามาพฒันาเชื่อมต่อขยายกบัพืน้ทีข่ายทีม่อียู่
เดมิของบรษิัท ซึ่งปัจจุบนับรษิัทได้เชื่อมต่อพื้นที่บางส่วนแล้ว ท าให้มีความ
พรอ้มที่จะขายที่ดนิดงักล่าวในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุร ีนอกจากนี้ 
ในช่วงทีผ่่านมาบรษิทัอยู่ระหว่างการด าเนินการขอ EIA ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ใชเ้วลา และการขอจดัสรรทีด่นิส าหรบัทีด่นิรอการพฒันาของบรษิทัเพื่อพฒันา
เป็น Amata Smart City ซึ่งเป็นพืน้ที่พฒันาโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อมให้มากที่สุด ด้วยวธิกีารบรหิารทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดัให้เกิด
การใช้งานน้อยที่สุด แต่สามารถตอบสนองต่ออุตสาหกรรมได้มากที่สุด เพื่อ
ส่งเสรมิให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาพร้อมกับเป็นพื้นที่พิเศษที่จะ
ดงึดูดการลงทุนของอุตสาหกรรมระดบัการใชเ้ทคโนโลยชีัน้สงู ซึ่งแบ่งเป็นการ
พฒันาหลายเฟสและคาดว่าจะเริม่ขายหรอืใหเ้ช่าทีด่นิกบัลูกคา้ไดต้ัง้แต่ปี 2563 
นอกจากนี้ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ของภาครัฐ ซึ่งส่งเสริมการลงทุนและยกระดับ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ครอบคลุม 3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัระยอง 
และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อทางคมนาคมหลากหลาย ได้แก่ 
รถไฟความเรว็สูง สนามบนิอู่ตะเภา ท่าเรอืแหลมฉบงั ท่าเรอืมาบตาพุด และ
มอเตอร์เวย์ และมกีารสนับสนุนสทิธปิระโยชน์ทางภาษีให้กบัผูป้ระกอบการที่
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจดงักล่าว จะเป็นปัจจยัหนุนให้ยอดการโอนที่ดนิเติบโต
จากปีก่อนหน้า ดงันัน้ KTBST จงึก าหนดสมมตฐิานยอดโอนที่ดนิเท่ากบั 100 
ไร่ต่อปี ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ  

ราคาขายที่ดิน
และอัต ราการ
เตบิโตของราคา
ที่ดินจากปีฐาน 
(ปี 2562) 

8.6 ล้านบาทต่อไร่
และอตัราการเติบโต
รอ้ยละ 0.5 ต่อปี 

ในปี 2560 – 2562 บรษิัทมรีาคาขายที่ดนิเฉลี่ยเท่ากบั 8.5 ล้านบาท 8.4 ล้าน
บาท และ 8.6 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยรอ้ยละ 0.5 
ต่อปี ดงันัน้ จึงน าราคาขายเฉลี่ยในปีล่าสุดซึ่งเท่ากับ 8.6 ล้านบาท มาเป็น
ราคาขายปีฐานส าหรบัการท าประมาณการทางการเงนิ และก าหนดให้เติบโต
ร้อยละ 0.5 ต่อปี ส าหรบัการค านวณหาราคาขายที่ดินในแต่ละปีของการท า
ประมาณการทางการเงนิ 

อั ต ร า ก า ไ ร
ขัน้ตน้ 

ร้อ ย ล ะ  66.4 ข อ ง
รายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

ในปี 2560 – 2562 บรษิัทมอีตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 67.7 ร้อยละ 69.8 
และรอ้ยละ 61.8 ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นค่าเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 66.4 ดงันัน้ จาก
อตัราดงักล่าว จงึก าหนดใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกจิการขายอสงัหารมิทรพัย์
ไวท้ีร่อ้ยละ 66.4 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ  

ค่าใชจ้่ายในการ
ขาย 

ร้อ ย ล ะ  13.6 ข อ ง
รายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

ในปี 2560 – 2562 บรษิัทมคี่าใช้จ่ายในการขายคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จาก
การขายอสังหาริมทรพัย์เท่ากับร้อยละ 10.2 ร้อยละ 20.5 และร้อยละ 10.1 
ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นค่าเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 13.6 ดงันัน้ จงึก าหนดใหค้่าใชจ้่าย
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รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ในการขายเท่ากบัรอ้ยละ 13.6 ตลอดระยะเวลาการประมาณการ 

ค่าใชจ้่ายในการ
บ ริห ารจ าก ปี
ฐาน (ปี 2562) 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี บรษิัทมคี่าใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากบั 357 ล้านบาท 416 ล้านบาท และ 403 
ลา้นบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดบั อย่างไรกต็าม ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
จากงบการเงนิรวมของ AMATA ในปี 2560 – 2562 มีอตัราการเติบโตเฉลี่ย
เท่ากบัร้อยละ 10.6 ต่อปี จงึก าหนดให้ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ในอตัรา
รอ้ยละ 10.6 ต่อปี ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ 

ค่ าใช้จ่ ายทาง
การเงนิ 

อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 
2.9 

ในปี 2560 – 2562 บรษิัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงนิเท่ากับ 157 ล้านบาท 160 
ล้านบาท และ 224 ล้านบาท ตามล าดบั โดยบรษิัทจ่ายอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 
3.1 รอ้ยละ 2.7 และรอ้ยละ 3.0 ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นค่าเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 2.9 
จงึก าหนดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.9 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ 

อตัราภาษ ี ร้อยละ 10.0 ในช่วง
ปี  2563 – 2566 
แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ  20.0 
ในช่วงเวลาที่เหลือ
ของการป ระมาณ
การ 

บรษิัทจ่ายภาษีในอตัรารอ้ยละ -2.0 ร้อยละ 1.4 และร้อยละ 6.7 ของรายได้ที่
ต้องเสียภาษี ในช่วงปี 2560 – 2562 ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม บรษิัทได้รบั
บตัรส่งเสริมการลงทุนซึ่งก าหนดยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท จึง
ก าหนดอตัราภาษีเงนิไดร้้อยละ 10.0 ในช่วงปี 2563 – 2566 ก่อนทีจ่ะปรบัขึน้
เป็นรอ้ยละ 20.0 ในช่วงเวลาทีเ่หลอืของการประมาณการทางการเงนิ  

สิ น ท รัพ ย์ อื่ น
และหนี้สนิอื่น 

คงที่ ต ลอด เวลาที่
เ ห ลื อ ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ก าหนดให้สินทรพัย์อื่นและหนี้สินอื่น ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ณ สิ้นเดือน
มนีาคม 2563 ยงัคงอยู่ในงบการเงนิของบรษิัท และไม่มรีายการสนิทรพัย์อื่น
และหนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ระย ะเวลาคิ ด
อตัราหนี้เฉลีย่ 

149 วนั บรษิทัมรีะยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลี่ยในปี 2560 – 2562 เท่ากบั 77 วนั 184 วนั 
และ 187 วัน ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 149 วัน จึงก าหนดให้
ระยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลีย่ไวท้ี ่149 วนั ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ  

ระยะช าระหนี้
เฉลีย่ 

349 วนั ในปี 2560 – 2562 บรษิัทมรีะยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 127 วนั 443 วนั 
477 วนั ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นค่าเฉลีย่ 349 วนั จงึก าหนดใหร้ะยะเวลาช าระหนี้
เฉลีย่ไวท้ี ่349 วนั ตลอดระยะเวลาการประมาณการ 

เงนิกูย้มื การช าระคนืเงนิกูย้มื
สุทธเิป็นจ านวน 441 
ล้านบ าท  และ 41 
ล้านบาท ในปี 2563 
– 2564 และกูย้มืเงนิ
สุทธเิพิ่มเติมจ านวน 
49 ลา้นบาทต่อปี 

ในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บรษิัทมเีงนิกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี อยู่เป็นจ านวน 1,641 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจ
พฒันานิคมอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องใชเ้งนิทุนส าหรบัการด าเนินธุรกจิ บรษิทัจงึ
จ าเป็นต้องจดัหาแหล่งเงนิกู้ใหม่เพิม่เตมิเพื่อชดเชยการช าระคนืเงนิกู ้ท าใหใ้น
ปี 2563 – 2564 บรษิัทมกีารคนืเงนิกู้ยืมสุทธเิป็นจ านวน 441 ล้านบาท และ 
41 ล้านบาท ก่อนที่จะกู้ยมืเพิ่มเติมจ านวน 49 ล้านบาทต่อปี ในช่วง 2565 – 
2567 

ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

5 ปี  แ ล ะ มู ล ค่ า
สุ ดท้ าย  (Terminal 
Value) อิงอัตราการ
เตบิโตทีร่อ้ยละ 0 

เนื่ องจากในงวดไตรมาสที่  1 ปี  2563 บริษัทมีพื้นที่ส าหรับธุรกิจขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวน 9,011 ไร่ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นพื้นที่พร้อมขาย
จ านวน 613 ไร่ และพื้นที่รอการพฒันาจ านวน 8,398 ไร่ จากสมมติฐานยอด
โอนที่ดินเท่ากับ 100 ไร่ต่อปี บริษัทจึงสามารถด าเนินธุรกิจดังกล่าวได้เป็น
ระยะเวลาประมาณ 84 ปี หากไม่มกีารซื้อที่ดนิเพิ่มเติมส าหรบัธุรกิจดงักล่าว 
อย่างไรก็ตาม KTBST จดัท าประมาณการทางการเงนิในปี 2563 – 2567 และ



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่88 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ก าหนด Terminal Value โดยค านวณจากกระแสเงนิสดในปี 2567 องิอตัราการ
เตบิโตทีร่อ้ยละ 0 

2) RAYONG 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ยอดโอนทีด่นิ 320 ไร่ต่อปี ในปี 2560 – 2562 RAYONG มยีอดโอนที่ดนิเป็นจ านวน 288 ไร่ 352 ไร่ 

และ 786 ไร่ ตามล าดับ โดย  RAYONG มียอดโอนที่ดินค่อนข้างสูง 
เนื่องจากที่ตัง้นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง มีการเชื่อมต่อทาง
คมนาคมหลากหลาย ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือ
แหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และมอเตอร์เวย์  ในขณะที่ราคาขายที่ดิน
เท่ากบั 3.2 ลา้นบาทต่อไร่ ซึง่ถอืว่าไม่สงูมากเมื่อเทยีบกบัราคาขายทีด่นิใน
นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซติี ้ชลบุร ีซึ่งคดิราคาขายประมาณ 8.6 ลา้นบาท
ต่อไร่ โดยนิคมอุตสาหกรรมทัง้สองอยู่ห่างกันเป็นระยะทางเพียง 60 
กิโลเมตร ทัง้นี้ คาดการณ์ว่าโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาค
ตะวนัออก (EEC) ของภาครฐั ซึ่งมเีป้าหมายหลกัในการเตมิเต็มภาพรวม
ในการส่งเสรมิการลงทุนและยกระดบัอุตสาหกรรมจะเป็นปัจจยัหนุนธุรกิจ
การขายอสงัหารมิทรพัย์ในพื้นที่จงัหวดัระยองด้วยเช่นกนั จงึก าหนดให ้
RAYONG มียอดโอนที่ดินเป็นจ านวน 320 ไร่ต่อปี ตลอดระยะเวลาของ
การประมาณการ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของยอดโอนที่ดนิในช่วงปี 2560 – 2561 
และใกลเ้คยีงกบัประมาณการในระยะกลางช่วงปี 2564 – 2565 ของบรษิทั 

ราคาขายที่ดิน
และอัตราการ
เ ติ บ โ ต ข อ ง
ราคาที่ดินจาก
ปี ฐ า น  ( ปี 
2562) 

3.6 ล้านบาทต่อไร่
และอตัราการเตบิโต
รอ้ยละ 10.0 ต่อปี 

ในปี 2560 – 2562 RAYONG มรีาคาขายที่ดนิเท่ากบั 2.0 ล้านบาทต่อไร่ 
2.4 ล้านบาทต่อไร่ และ 3.2 ล้านบาทต่อไร่ ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการ
เตบิโตเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 26.0 ต่อปี อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมาการปรบัเพิม่
ราคาที่ดนิไม่ได้เพิม่สูงมาก ยกเวน้ในปี 2562 ที่บรษิัทปรบัเพิม่ตามความ
ต้องการของตลาดที่มมีากในปี 2562 อย่างไรก็ตามหากพจิารณาการปรบั
ราคาขายในปี 2561 จะมีอตัราเติบโตประมาณร้อยละ 20.0 ต่อปี เท่านัน้ 
ซึ่งจะเห็นว่าการปรับราคาขายที่ดินในช่วง 3 ปี มีความไม่สม ่าเสมอ
เน่ืองจากมปัีจจยัในการพจิารณาหลายประการทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ ความ
ต้องการของลูกค้า คู่แข่งและผลตอบแทนที่บรษิัทจะได้รบั  ดงันัน้เพื่อให้
เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) จงึก าหนดใหอ้ตัรา
การเติบโตของราคาที่ดนิเท่ากบัรอ้ยละ 10.0 ต่อปี ส าหรบัการค านวณหา
ราคาขายทีด่นิในแต่ละปีของการท าประมาณการทางการเงนิ 

อั ต ร า ก า ไ ร
ขัน้ตน้ 

ร้อ ย ล ะ  46.8 ข อ ง
รายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

ในปี 2560 – 2562 RAYONG มอีตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 38.9 รอ้ย
ละ 47.6 และรอ้ยละ 53.9 ตามล าดบั ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 46.8 จาก
อัตราดังก ล่าว จึงก าหนดให้อัต ราก าไรขั ้นต้นของธุ รกิจการขาย
อสงัหารมิทรพัยไ์วท้ีร่อ้ยละ 46.8 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่89 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การขาย 

ร้ อ ย ล ะ  9.5 ข อ ง
รายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

ในปี 2560 – 2562 RAYONG มีค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นสัดส่วนต่อ
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 7.9 รอ้ยละ 14.2 และรอ้ย
ละ 6.5 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 9.5 ดังนัน้ จึงก าหนดให้
ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบัรอ้ยละ 9.5 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณ
การ 

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การบรหิาร 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี RAYONG มีค่าใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากับ 114 ล้านบาท 123 ล้านบาท 
และ 76 ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ้่าย
ในการบรหิารจากงบการเงนิรวมของ AMATA ในปี 2560 – 2562 มอีตัรา
การเติบโตเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 10.6 ต่อปี โดย KTBST มคีวามเชื่อว่าการ
บรหิารค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัย่อยในกลุ่ม AMATA จะสอดคลอ้ง
กบัของ AMATA ดงันัน้จงึก าหนดใหค้่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ในอตัรา
รอ้ยละ 10.6 ต่อปี ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิ 

อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 3.0 

ในปี 2560 – 2562 RAYONG มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิเท่ากบั 28 ล้านบาท 
45 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท ตามล าดบั โดย RAYONG มอีตัราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.9 ร้อยละ 4.2 และร้อยละ 1.9 ตามล าดับ ดังนัน้จึง ก าหนดให้
อตัราดอกเบี้ยเท่ากบัรอ้ยละ 3.0 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ ซึ่ง
เป็นค่าเฉลีย่ในช่วง 3 ปี 

อตัราภาษ ี ร้อยละ 10.0 ในช่วง
ปี  2563 – 2570 
แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ  20.0 
ในช่วงเวลาที่เหลือ
ของการประมาณ
การ 

RAYONG จ่ายภาษีในอตัรารอ้ยละ 3.3 รอ้ยละ 7.6 และรอ้ยละ 10.9 ของ
รายได้ที่ต้องเสียภาษี ในช่วงปี 2560 – 2562 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม 
RAYONG ไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนซึ่งก าหนดลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลจากอตัราปกติ ดงันัน้จึงก าหนดให้อตัราภาษีเงินได้เท่ากับร้อยละ 
10.0 ในช่วงปี 2563 – 2570 สอดคล้องกบัช่วงระยะเวลาที่รบัการส่งเสรมิ
การลงทุนก่อนที่จะปรบัขึ้นเป็นร้อยละ 20.0 ในช่วงเวลาที่เหลือของการ
ประมาณการทางการเงนิ 

สิน ท รัพ ย์ อื่ น
และหนี้สนิอื่น 

คงที่ ต ลอด เวลาที่
เ ห ลื อ ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ก าหนดให้สนิทรพัย์อื่นและหนี้สนิอื่น ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ ณ สิน้เดอืน
มีนาคม 2563 ยังคงอยู่ ในงบการเงินของ RAYONG และไม่มีรายการ
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตลอดระยะเวลาของการ
ประมาณการ 

ระย ะเวลาคิด
อตัราหนี้เฉลีย่ 

12 วนั RAYONG มรีะยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลี่ยในปี 2560 – 2562 เท่ากบั 17 วนั 
13 วัน และ 6 วนั ตามล าดับ ดังนัน้จึงก าหนดให้ระยะเวลาคิดอัตราหนี้
เฉลี่ยไวท้ี ่12 วนั ตลอดระยะเวลาการประมาณการ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในช่วง 
3 ปีทีผ่่านมา 

ระยะช าระหนี้
เฉลีย่ 

43 วนั ในปี 2560 – 2562 บรษิัทมรีะยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยเท่ากบั 53 วนั 56 วนั 
19 วนั ตามล าดบั ดงันัน้จงึก าหนดให้ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยไวท้ี่ 43 วนั 
ตลอดระยะเวลาการประมาณการ ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

เงนิกูย้มื ช าระคนืเงนิกู้ยมื 77 
ลา้นบาทต่อปี  

ในงวดไตรมาสที ่1 ปี 2563 RAYONG มเีงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีถ่งึก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี อยู่เป็นจ านวนประมาณ 12 ล้านบาท ดงันัน้ ในการท า
ประมาณการทางการเงิน จึงก าหนดให้ RAYONG คืนเงินเป็นจ านวน



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่90 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ดงักล่าวในแต่ละปีจนกว่าจะคนืเงนิกูย้มืระยะยาวทัง้หมด 

ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

9 ปี เนื่องจากในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 RAYONG มพีื้นที่ส าหรบัธุรกิจขาย
อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นจ านวน 2,726 ไร่ แบ่งเป็นพืน้ทีพ่รอ้มขายจ านวน 842 
ไร่ และพื้นที่รอการพฒันาจ านวน 1,884 ไร่ จากสมมติฐานยอดโอนที่ดิน
เท่ากับ 320 ไร่ต่อปี RAYONG จึงสามารถด าเนินธุรกิจดังกล่าวได้เป็น
ระยะเวลาประมาณ 9 ปี ดังนัน้จึงจดัท าประมาณการทางการเงินจากปี 
2563 และสิน้สุดในปี 2571 ส าหรบัธุรกจิดงักล่าว โดยก าหนดให ้RAYONG 
ขายสนิทรพัยแ์ละช าระหนี้สนิทัง้หมด ณ สิน้งวดปีของการประมาณการ 

3) TCR 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ยอดโอนทีด่นิ 207 ไร่ต่อปี ในปี 2560 – 2562 TCR มยีอดโอนที่ดินเป็นจ านวน 208 ไร่ 208 ไร่ และ 

204 ไร่ ตามล าดับ โดย TCR ด าเนินธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ใน
โครงการทีต่ัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง เพื่อรองรบัลูกคา้จาก
ประเทศจนี ทัง้นี้ ทีต่ัง้นิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวมกีารเชือ่มตอ่ทางคมนาคม
หลากหลาย และยงัมปัีจจยัหนุนโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาค
ตะวนัออก (EEC) ของภาครฐั ตลอดจนสงครามทางการคา้ระหว่างประเทศ
จนีและประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งส่งผลให้ผูป้ระกอบการในจนียา้ยฐานการ
ผลติออกนอกประเทศจนี ซึ่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมาย
ของการยา้ยฐานการผลติดงักล่าว ดงันัน้จงึประเมนิว่า TCR จะสามารถคง
ยอดโอนที่ดนิเป็นจ านวน 207 ไร่ต่อปี ตลอดระยะเวลาของการประมาณ
การ ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ของยอดโอนทีด่นิในช่วงปี 2560 – 2562 

ราคาขายที่ดิน
และอัตราการ
เ ติ บ โ ต ข อ ง
ราคาที่ดินจาก
ปี ฐ า น  ( ปี 
2562) 

3.8 ล้านบาทต่อไร่
และอตัราการเตบิโต
รอ้ยละ 10.0 ต่อปี 

ในปี 2560 – 2562 TCR มีราคาขายที่ดินเท่ากับ 2.9 ล้านบาทต่อไร่ 3.3 
ล้านบาทต่อไร่ และ 3.5 ล้านบาทต่อไร่ ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอตัราการ
เติบโตเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 8.9 ต่อปี ดงันัน้จงึก าหนดใหอ้ตัราดงักล่าวเป็น
อัตราการเติบโตของราคาที่ดินในแต่ละปีของการท าประมาณการทาง
การเงนิส าหรบั TCR 

อั ต ร า ก า ไ ร
ขัน้ตน้ 

ร้อ ย ล ะ  37.1 ข อ ง
รายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

ในปี 2560 – 2562 TCR มีอัตราก าไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 39.2 ร้อยละ 
38.5 และรอ้ยละ 33.6 ตามล าดบั ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 37.1 ดงันัน้จงึ
ก าหนดใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของธรุกจิการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีร่อ้ยละ 37.1 
ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ 

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การขาย 

ร้ อ ย ล ะ  9.1 ข อ ง
รายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

ในปี 2560 – 2562 RAYONG มีค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นสัดส่วนต่อ
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 10.0 รอ้ยละ 9.0 และรอ้ย
ละ 8.2 ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 9.1 ดงันัน้ จากอตัราดงักล่าว
จงึก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบัร้อยละ 9.1 ตลอดช่วงระยะเวลา



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่91 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
การประมาณการ 

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การบรหิาร 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี TCR มคี่าใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากบั 44 ล้านบาท 52 ล้านบาท และ 53 
ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจากงบการเงินรวมของ AMATA ในปี 2560 – 2562 มีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 10.6 ต่อปี โดย KTBST มีความเชื่อว่าการ
บรหิารค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัย่อยในกลุ่ม AMATA จะสอดคลอ้ง
กับของ AMATA ดังนัน้ จึงก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นใน
อตัรารอ้ยละ 10.6 ต่อปี ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิ 

อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 3.3 

ในปี 2560 – 2562 TCR มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 21 ล้านบาท 23 
ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 3.1 รอ้ย
ละ 3.9 และรอ้ยละ 2.8 ตามล าดบั โดยคดิเป็นค่าเฉลี่ยในช่วง 3 ปี เท่ากบั
รอ้ยละ 3.3 ดงันัน้จงึก าหนดให ้TCR มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.3 ตลอดช่วง
ระยะเวลาการประมาณการ  

อตัราภาษ ี รอ้ยละ 20.0 TCR จ่ายภาษีในอัตราร้อยละ 19.1 ร้อยละ 20.6 และร้อยละ 20.7 ของ
รายได้ที่ต้องเสียภาษี ในช่วงปี 2560 – 2562 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม
เพื่อใหเ้ป็นไปตามอตัราภาษีนิติบุคคลตามกฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระ จงึก าหนดอตัราภาษีเงนิไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 20.0 ตลอดระยะเวลาของ
การประมาณการทางการเงนิ 

สิน ท รัพ ย์ อื่ น
และหนี้สนิอื่น 

คงที่ ต ลอด เวลาที่
เ ห ลื อ ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ก าหนดให้สนิทรพัย์อื่นและหนี้สนิอื่น ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ ณ สิน้เดอืน
มนีาคม 2563 ยงัคงอยู่ในงบการเงนิของTCR  และไม่มรีายการสนิทรพัย์
อื่นและหนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ระย ะเวลาคิด
อตัราหนี้เฉลีย่ 

15 วนั TCR มีระยะเวลาคิดอตัราหนี้เฉลี่ยในปี 2560 – 2562 เท่ากบั 12 วนั 16 
วนั และ 17 วนั ตามล าดบั  ทัง้นี้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระไดก้ าหนดให้
ระยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลี่ยไว้ที่ 15 วนั ตลอดระยะเวลาการประมาณการ 
ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

ระยะเวลาช าระ
หนี้เฉลีย่ 

63 วนั ในปี 2560 – 2562 TCR มรีะยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 39 วนั 43 วนั 
108 วนั ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่เท่ากบั 63 วนัในช่วง 
3 ปีที่ผ่านมา ดังนั ้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้ TCR มี
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่อยู่ที ่63 วนั ตลอดระยะเวลาการประมาณการ  

เงนิกูย้มื ช า ระคืน เงิน กู้ ยื ม 
492 ล้านบาทในปี 
2563 และ 204 ล้าน
บาทต่อปี ตลอดช่วง
ระยะเวลาที่ เห ลือ
ของการประมาณ
การ 

ในงวดไตรมาสที ่1 ปี 2563 TCR มเีงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี อยู่เป็นจ านวน 204 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมจากบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันเป็นจ านวน 288 ล้านบาท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ก าหนดให้มกีารช าระเงนิเงนิกู้ยมืดงักล่าวทัง้จ านวนในปี 2563 ดงันัน้ จงึ
ก าหนดให้ TCR คืนเงินกู้รวมเป็นจ านวน 492 ในปี 2563 และทยอยคืน
เงนิกู้ระยะยาวจ านวน 204 ล้านบาทต่อปี จนกว่าจะคนืเงนิกู้ยมืระยะยาว
ทัง้หมด 

ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

10 ปี เนื่ องจากในงวดไตรมาสที่  1 ปี 2563 TCR มีพื้นที่ส าหรับธุรกิจขาย
อสังหาริมทรพัย์เป็นจ านวน 1,965 ไร่ ดังนัน้ หาก TCR โอนที่ดินตาม



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่92 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
สมมตฐิาน ซึง่เท่ากบั 207 ไร่ต่อปี TCR จงึสามารถด าเนินธุรกจิดงักล่าวได้
เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงนิจงึท าประมาณ
การทางการเงินจากปี 2563 และสิ้นสุดในปี 2572 ส าหรบัธุรกิจดงักล่าว 
โดยก าหนดให ้TCR ขายสนิทรพัยแ์ละช าระหนี้สนิทัง้หมด ณ สิน้งวดปีของ
การประมาณการ 

4) ACBH 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ยอดโอนทีด่นิ 13 ไร่  69 ไร่  แ ล ะ 

37 ไร่ ในปี 2560 – 
2562 ตามล าดบั 

ในปี 2560 – 2562 ACBH มยีอดโอนทีด่นิเป็นจ านวน 137 ไร่ 117 ไร ่และ 
13 ไร่ ตามล าดบั โดย ACBH ไดร้บัอนุมตัจิาก Dong Nai Industrial Zone 
Authority (DIZA) ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากบัดูแลนิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดั
ดองไน ประเทศเวยีดนาม ให้ด าเนินการประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 
บนพืน้ทีโ่ครงการรวมทัง้สิน้ 700 เฮกเตอร ์หรอืประมาณ 4,375 ไร่ ภายใต้
ชื่อโครงการ Amata City Bien Hoa ซึง่เชื่อมต่อกบัทางหลวงสาย 1 ซึง่เป็น
ทางหลวงสายหลักที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศ
เวยีดนาม และตดัผ่านเมอืงส าคญัต่างๆ เช่น นครโฮจมินิห์ เมอืงเบยีนหวั 
และกรุงฮานอย และยังเชื่อมต่อกับทางหลวงสาย 51 ซึ่งเชื่อมตรงไปสู่
ท่าเรือ Cai Mep และท่อเรือ Vung Tau ซึ่งเป็นท่าเรือน ้ าลึกส าคัญของ
ประเทศเวยีดนาม นอกจากนี้ สงครามทางการค้าระหว่างประเทศจนีและ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการในจนียา้ยฐานการผลติออก
นอกประเทศจนี ซึ่งประเทศเวยีดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายของ
การยา้ยฐานการผลติดงักล่าว อย่างไรกต็าม ACBH มพีืน้ส าหรบัการพฒันา
อยู่เพียง 118 ไร่ ซึ่ง ACBH ประมาณว่าในปี 2563 – 2565  ACBH จะมี
ยอดโอนที่ดินเท่ากับ 13 ไร่ 69 ไร่ และ 37 ไร่ ตามล าดับ เนื่องจากเป็น
ทีด่นิทีม่กีารจดัสรรไว้เรยีบรอ้ยแล้วจ านวน 3 แปลง และ ACBH มแีผนใน
การขายและการส ารวจความต้องการของที่ดนิในแต่ละแปลงไวใ้นเบื้องต้น 
โดยจะด าเนินขายใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 3 ปี ดงันัน้ในการประมาณ
การยอดโอนที่ดิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้เป็นไปตาม 
ประมาณการของACBH 

ราคาขายที่ดิน
และอัตราการ
เ ติ บ โ ต ข อ ง
ราคาที่ดินจาก
ปี ฐ า น  ( ปี 
2562) 

24.9 ล้านบาทต่อไร่ 
13.2 ล้านบาทต่อไร่ 
และ 10.1 ล้านบาท
ต่อไร ่

ในปี 2560 – 2562 ACBH มรีาคาขายที่ดนิเท่ากบั 4.7 ล้านบาทต่อไร่ 5.2 
ล้านบาทต่อไร่ และ 4.9 ล้านบาทต่อไร่ ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการ
เตบิโตเฉลี่ยรอ้ยละ 2.7 ต่อปี โดยทีด่นิดงักล่าวเป็นพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรม
ส าหรบัผูป้ระกอบการ อย่างไรกต็าม เน่ืองจากพืน้ทีเ่หลอืส าหรบัการพฒันา
ส่วนใหญ่ของ ACBH ประกอบไปด้วยพื้นที่ส าหรบัโครงการพาณิชยกรรม
และโครงการที่อยู่อาศยั ซึ่งมีราคาขายต่อไร่ที่สูงกว่า ดังนัน้ KTBST จึง
ก าหนดให้ ราคาขายที่ ดินส าห รับพื้ นที่นิ คมอุตสาหกรรมส าหรับ



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่93 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ผูป้ระกอบการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.7 ต่อปี ท าใหร้าคาขายพืน้ทีด่งักล่าวเท่ากบั 
5.1 ลา้นบาทต่อไร่ 5.2 ลา้นบาทต่อไร่ และ 5.3 ลา้นบาทต่อไร่ ในปี 2563 – 
2565 ตามล าดบั ส่วนราคาขายทีด่นิส าหรบัพืน้ทีโ่ครงการพาณิชยกรรมและ
โครงการทีอ่ยู่อาศยัเท่ากบั 24.9 ลา้นบาทต่อไร่ ตลอดทัง้ระยะเวลาของการ
ประมาณการ ดงันัน้ ราคาขายเฉลี่ยของพื้นที่ทัง้หมดจะเท่ากบั 24.9 ล้าน
บาทต่อไร่ 13.3 ล้านบาทต่อไร่ และ 10.2 ล้านบาทต่อไร่ ในปี 2563 – 
2565 

อั ต ร า ก า ไ ร
ขัน้ตน้ 

ร้อ ย ล ะ 73.3 ข อง
รายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

ในปี 2560 – 2562 ACBH มีอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 74.5 ร้อยละ 
67.3 และรอ้ยละ 78.2 ตามล าดบั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 73.3 ดงันัน้ 
KTBST จงึก าหนดใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของธุรกจิการขายอสงัหารมิทรพัยไ์ว้
ทีร่อ้ยละ 73.3 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ 

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การขาย 

ร้ อ ย ล ะ  1.9 ข อ ง
รายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

ในปี 2560 – 2562 ACBH มคี่าใชจ้่ายในการขายคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้
จากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์ทา่กบัรอ้ยละ 2.0 รอ้ยละ 1.7 และรอ้ยละ 14.8 
ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 6.2 อย่างไรกต็ามอตัราส่วนดงักล่าว
เพิม่สงูขึน้ในปี 2562 เน่ืองจากรายไดจ้ากการธุรกจิการขายอสงัหารมิทรพัย์
ลดลงจาก 642 ลา้นบาท และ 608 ลา้นบาท ในปี 2560 – 2561 ตามล าดบั 
เหลอืเพยีง 62 ลา้นบาท ในปี 2562 ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการขายลดลงจาก 
13 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ในปี 2560 – 2561 ตามล าดบั เหลอือยู่ 9 
ล้านบาท ในปี 2562 ดังนัน้ KTBST จึงก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการขาย
เท่ากบัรอ้ยละ 1.9 ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย
ในปี 2560 – 2561 ตลอดช่วงระยะเวลาของการประมาณการ 

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การบรหิาร 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี ACBH มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 17 ล้านบาท 56 ล้านบาท และ 70 
ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจากงบการเงินรวมของ AMATA ในปี 2560 – 2562 มีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 10.6 ต่อปี โดย KTBST มีความเชื่อว่าการ
บรหิารค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัย่อยในกลุ่ม AMATA จะสอดคลอ้ง
กบัของ AMATA ดงันัน้จงึก าหนดใหค้่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ในอตัรา
รอ้ยละ 10.6 ต่อปี ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิ 

อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 3.3 

ในปี 2560 – 2562 ACBH มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 8 ล้านบาท 3 
ล้านบาท และ 13 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 6.2 รอ้ย
ละ 1.8 และร้อยละ 2.0 ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ดงันัน้ 
KTBST 
จงึก าหนดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.3 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ 

อตัราภาษ ี รอ้ยละ 20.0 ABCH จ่ายภาษีในอตัราร้อยละ 15.9 ร้อยละ 21.5 และร้อยละ 14.8 ของ
รายได้ที่ต้องเสียภาษี ในช่วงปี 2560 – 2562 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม 
เพื่อให้เป็นไปตามอตัราภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 
ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ จงึก าหนดอตัราภาษีเงนิได้เท่ากบัรอ้ยละ 20.0 
ตลอดระยะเวลาของการประมาณการทางการเงนิ 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่94 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
สิน ท รัพ ย์ อื่ น
และหนี้สนิอื่น 

คงที่ ต ลอด เวลาที่
เ ห ลื อ ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ก าหนดให้สนิทรพัย์อื่นและหนี้สนิอื่น ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ ณ สิน้เดอืน
มนีาคม 2563 ยงัคงอยู่ในงบการเงนิของ ACBH และไม่มรีายการสนิทรพัย์
อื่นและหนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ระย ะเวลาคิด
อตัราหนี้เฉลีย่ 

51 วนั ACBH มรีะยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลี่ยในปี 2560 – 2562 เท่ากบั 53 วนั 43 
วัน และ 56 วัน ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51 วัน ในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว ดงันัน้ KTBST จงึก าหนดใหร้ะยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลี่ย
ไวท้ี ่51 วนั ตลอดระยะเวลาการประมาณการ  

ระยะช าระหนี้
เฉลีย่ 

71 วนั ในปี 2560 – 2562 ACBH มรีะยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยเท่ากบั 85 วนั 58 วนั 
70 วัน ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ  71 วัน ในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว ดงันัน้ KTBST จงึก าหนดให้ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยไว้ที่ 71 วนั 
ตลอดระยะเวลาการประมาณการ  

เงนิกูย้มื ช าระคนืเงนิกู้ยมื 50 
ลา้นบาทต่อปี  

ในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ACBH มีเงนิกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี อยู่เป็นจ านวน 50 ล้านบาท ดงันัน้ ในการท าประมาณ
การทางการเงนิ KTBST จงึก าหนดให้ ACBH คนืเงนิเป็นจ านวนดงักล่าว
ในแต่ละปีจนกว่าจะคนืเงนิกูย้มืระยะยาวทัง้หมด 

ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

3 ปี เนื่ องจากในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ACBH มีพื้นที่ส าหรับธุรกิจขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวน 118 ไร่ ดังนั ้น หาก ACBH โอนที่ดินตาม
สมมติฐาน 13 ไร่ 69 ไร่ และ 37 ไร่ ตามล าดับ ในปี ACBH จึงสามารถ
ด าเนินธุรกิจดงักล่าวได้เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี ดงันัน้ KTBST จงึท า
ประมาณการทางการเงนิจากปี 2563 และสิ้นสุดในปี 2565 ส าหรบัธุรกิจ
ดงักล่าว อย่างไรกต็าม เน่ืองจาก ACBH มรีายไดจ้ากธุรกจิอื่นๆ ดงันัน้ จงึ
ไม่มกีารก าหนดสมมตฐิานให้ ACBH ขายสนิทรพัย์และช าระหนี้สนิ ณ วัน
สิน้สุดงวดของการประมาณการในปี 2565 

5) ACLT 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน  
ยอดโอนทีด่นิ 127 ไร่ต่อปี ตัง้แต่ปี 

2564 เป็นตน้ไป 
ACLT ด าเนินธุรกิจการขายอสงัหารมิทรพัย์ในโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ชื่อ Amata City Long Thanh ในเมอืง Long Thanh จงัหวดั Dong Nai บน
พื้นที่ประมาณ 410 เฮกเตอร์ หรือประมาณ 2,563 ไร่ ทัง้นี้  ที่ตัง้ของ
โครงการตัง้อยู่ ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมพร้อมรองรับการขยายตัว
อุตสาหกรรมใหม่ๆ เน่ืองจากพืน้ทีใ่นเขตเมอืง เช่น Bien Hoa มกีารพฒันา
เมอืงและพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนท าให้พื้น
ส าหรบัการพฒันาเริม่มน้ีอย อย่างไรกต็าม พืน้ทีต่ัง้ของ ACLT มเีครอืข่าย
คมนาคมขนส่งทางบกทีเ่ชื่อมต่อกบัถนนสายส าคญัของประเทศเวยีดนาม 
และตัง้อยู่ใกล้เคยีงกับท่าเรอืน ้าลกึที่ส าคญั ได้แก่ ท่าเรอื  Cat Lai ท่าเรือ 
Cai Mep และท่าเรอื Vung Tau นอกจากนี้ พื้นทีต่ัง้ของโครงการดงักล่าว



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่95 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน  
ยงัอยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตแิห่งใหม่ และนครโฮจมินิหซ์ึ่งถอืเป็นเมอืง
เศรษฐกิจที่ส าคญัที่สุดของประเทศเวียดนามอีกด้วย นอกจากนี้ ปัญหา
ความขดัแยง้ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศจนีและประเทศสหรฐัอเมรกิา ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการในจีนย้ายฐานการผลติออกนอกประเทศจนี ซึ่งประเทศ
เวยีดนามถอืเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายของการยา้ยฐานการผลติดงักล่าว  
ทัง้นี้ ในปัจจุบนั ACLT ไดร้บัใบรบัรองการลงทุน (Investment Certificate) 
จากประเทศเวยีดนาม ซึง่ก าหนดทีต่ัง้และขนาดของพืน้ทีส่ าหรบัการพฒันา
นิคมอุตสาหกรรม อย่างไรกต็าม ยงัตอ้งรอกระบวนการเวรคนืพืน้ทีด่งักล่าว
โดยรฐับาลเวียดนาม จึงประเมินว่า ACLT จะเริ่มมียอดโอนที่ดินเท่ากับ 
127 ไร่ต่อปี ในปี 2564 และคงยอดโอนดงักล่าวไวต้ลอดระยะเวลาของการ
ประมาณการ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยยอดโอนทีด่นิของ ACBH ในปี 2560 – 2561 
เน่ืองจากเป็นบรษิัททีด่ าเนินการธุรกิจการขายอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศ
เวยีดนามเช่นเดยีวกนั โดยในช่วงเวลาดงักล่าว ACBH มยีอดโอนตามการ
ด าเนินงานปกติ ซึ่งเท่ากับ 137 ไร่ และ 117 ไร่ ตามล าดับ ขณะที่ในปี 
2562 ACBH มทีีด่นิเหลอืเพยีง 131 ไร่ ซึ่งบางส่วนเป็นพืน้ทีพ่าณิชยกรรม
และพืน้ทีอ่ยู่อาศยั ท าใหม้ยีอดโอน 13 ไร่ ในปี 2562 

ราคาขายที่ดิน
และอัตราการ
เ ติ บ โ ต ข อ ง
ราคาที่ดินจาก
ปี ฐ า น  ( ปี 
2564) 

7.6 ล้านบาทต่อไร่
และอตัราการเตบิโต
รอ้ยละ 2.7 ต่อปี 

ACLT ยงัไม่มยีอดโอนทีด่นิและราคาขายในช่วงปี 2560 – 2562 อย่างไรก็
ตาม จากการประเมนิจุดแขง็ในเรื่องทีต่ัง้ของนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าว ท า
ให้ผู้บริหารคาดการณ์ว่าราคาขายที่ดินเท่ากับ 7.6 ล้านบาทต่อไร่ และ
ก าหนดให้เพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 2.7 ต่อปี ซึ่งเป็นอตัราการเพิ่มขึ้นของ
ราคาที่ดินของ ACBH ในช่วงปี 2560 – 2562 เนื่ องจากทัง้ ACLT และ 
ACBH ด าเนินธุรกจิการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศเวยีดนามเหมอืนกนั 

อั ต ร า ก า ไ ร
ขัน้ตน้ 

ร้อ ย ล ะ 73.3 ข อง
รายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

แมว้่า ACLT จะยงัไม่มยีอดโอนทีด่นิในช่วงในช่วงปี 2560 – 2562 จงึยงัไม่
มรีายการก าไรขัน้ตน้ อย่างไรกต็าม ก าหนดใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของ ACLT 
เท่ากบั 73.3 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ ซึง่เป็นอตัราก าไรขัน้ต้น
เฉลีย่ของ ACBH ในช่วง 2560 – 2562 

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การขาย 

ร้ อ ย ล ะ  1.9 ข อ ง
รายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

ACLT ยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการในช่วงปี 2560 – 2562 อย่างไรก็ตาม
ก าหนดให้ ACLT มคี่าใช้จ่ายในการขายคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการ
ขายอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 1.9 ซึง่เป็นอตัราส่วนของ ACBH ในช่วง
ปี 2560 – 2561 ซึง่ถอืเป็นปีทีม่กีารด าเนินงานปกตสิ าหรบั ACBH 

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การบรหิาร 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี ACLT มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 7 ล้านบาท 7 ล้านบาท และ 10 
ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 – 2562 
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารต่อรายได้รวมของ RAYONG และ TCR มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 9.2 และค่าใช้จ่ายในการบริหารจากงบการเงินรวมของ 
AMATA ในปี 2560 – 2562 มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 10.6 ต่อ
ปี ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึก าหนดให ้ACLT มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร
ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 9.2 ในปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่คาดว่าจะเริ่มมี
รายไดจ้ากธุรกจิการขายอสงัหารมิทรพัย์ และมมีุมมองว่าค่าเฉลี่ยดงักล่าว



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่96 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน  
เป็นอตัราปกตสิ าหรบับรษิทัย่อย ส่วนในช่วงเวลาทีเ่หลอืของประมาณการ 
ก าหนดใหค้่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 10.6 ต่อปีเช่นกนั 

ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิ 

อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 3.3 

ในปี 2560 – 2562 ACLT ไม่มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ แมว้่าจะมเีงนิกูย้มืเป็น
จ านวน 2,034 ล้านบาท 2,065 ล้านบาท และ 2,090 ล้านบาท ตามล าดบั 
เน่ืองจาก ACLT อยู่ในช่วงพฒันาโครงการ จงึบนัทกึค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
เป็นส่วนหนึ่งของงานระหว่างก่อรา้งในงบแสดงฐานะทางการเงนิ อย่างไรก็
ตาม เน่ืองจาก ACBH ซึ่งเป็นบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิการขายอสงัหารมิทรพัย์
ในประเทศเวยีดนามเช่นเดยีวกนั มอีตัราดอกเบีย้จ่ายเท่ากบัรอ้ยละ 3.3 จงึ
ก าหนดให้ ACLT มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.3 ตลอดช่วง
ระยะเวลาการประมาณการ 

อตัราภาษ ี รอ้ยละ 20.0 ACLT ยงัไม่มคี่าใชจ้่ายภาษสี าหรบัปี 2560 – 2562 เน่ืองจาก ACLT ยงัอยู่
ในช่วงพฒันาโครงการ อย่างไรกต็ามก าหนดให้ ACLT จ่ายภาษีเงนิไดใ้น
อตัรารอ้ยละ 20.0 ซึ่งเป็นอตัราภาษีนิตบิุคคลของประเทศเวยีดนาม ตลอด
ระยะเวลาของการประมาณการทางการเงนิ 

สิน ท รัพ ย์ อื่ น
และหนี้สนิอื่น 

คงที่ ต ลอด เวลาที่
เ ห ลื อ ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ก าหนดให้สนิทรพัย์อื่นและหนี้สนิอื่น ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ ณ สิน้เดือน
มนีาคม 2563 ยงัคงอยู่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ และไม่มรีายการสนิทรพัย์
อื่นและหนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ระย ะเวลาคิด
อตัราหนี้เฉลีย่ 

51 วนั เน่ืองจากในช่วงปี 2560 – 2562 ACLT ยงัอยู่ในช่วงพฒันาโครงการ ดงันัน้ 
จึงน าระยะเวลาคิดอัตราหนี้ เฉลี่ยของ ACBH ในช่วง 2560 – 2562 ซึ่ง
เท่ากับ 51 วนั มาก าหนดเป็นสมมติฐานของ ACLT ตลอดระยะเวลาของ
การประมาณการ 

ระยะช าระหนี้
เฉลีย่ 

71 วนั เน่ืองจากในช่วงปี 2560 – 2562 ACLT ยงัอยู่ในช่วงพฒันาโครงการ ดงันัน้ 
จงึน าระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยของ ACBH ในช่วง 2560 – 2562 ซึ่งเท่ากบั 
71 วัน มาก าหนดเป็นสมมติฐานของ ACLT ตลอดระยะเวลาของการ
ประมาณการ 

เงนิกูย้มื กู้ ยืม เงิน เพิ่ ม เติ ม 
146 ล้านบาท ในปี 
2563 – 2564 แ ล ะ
คื น เงิน กู้ ยื ม  354 
ลา้นบาทต่อปี ตลอด
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ประมาณการทีเ่หลอื  

ในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ACLT มีเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี อยู่เป็นจ านวน 354 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากปี 
2563 – 2564 ACLT อ ยู่ ใ น ช่ ว ง เริ่ ม ด า เนิ น ก า ร ธุ ร กิ จ ก า ร ข า ย
อสังหาริมทรพัย์ ท าให้มีค่าใช้จ่าย และความต้องการเงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ดงันัน้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ACLT จะต้องกู้เงินเพิ่มขึ้นสุทธ ิ
146 ลา้นบาทต่อปี ก่อนทีจ่ะเริม่คนืเงนิกูย้มื 354 ลา้นบาทต่อปี ตัง้แต่ 2565 
ตลอดระยะเวลาการประมาณการทีเ่หลอื 

ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

16 ปี เนื่องจากในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ACLT มีพื้นที่ที่ได้รบัใบรบัรองการ
ลงทุนอยู่เป็นจ านวน 2,563 ไร่ ซึ่งสามารถพฒันาเป็นพืน้ทีข่ายไดใ้นอตัรา
รอ้ยละ 70 เน่ืองจากต้องจดัสรรพื้นที่อกีรอ้ยละ 30 ส าหรบัพื้นที่ส่วนกลาง 
ระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ ดงันัน้ ACLT จงึมพีืน้ทีท่ีส่ามารถพฒันาเป็น
พื้นที่ขายได้ทัง้หมด 1,794 ไร่ หากพจิารณาสมมติฐานยอดโอนที่ดนิเป็น
จ านวน 127 ไร่ต่อปี ACLT จะสามารถด าเนินธุรกจิการขายอสงัหารมิทรพัย์



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่97 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน  
ได้เป็นระยะเวลาประมาณ 16 ปี ดงันัน้ จงึจดัท าประมาณการทางการเงนิ
ตัง้แต่ปี 2563 และสิ้นสุดในปี 2578 นอกจากนี้ ยงัก าหนดให้ ACLT ขาย
สนิทรพัยแ์ละช าระหนี้สนิทัง้หมด ณ วนัสิน้สุดงวดของการประมาณการในปี 
2578  

6) ATLT 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ยอดโอนทีด่นิ 127 ไร่ต่อปี ตัง้แต่ปี 

2565 เป็นตน้ไป 
ATLT ด าเนินธุรกจิการขายอสงัหารมิทรพัย์ ดว้ยการพฒันาโครงการที่อยู่
อาศยัและพาณิชยกรรมภายใตช้ื่อ Amata Township Long Thanh ในเมอืง 
Long Thanh จังหวัด Dong Nai บนพื้นที่ประมาณ 753 เฮกเตอร์ หรือ
ประมาณ 4,706 ไร่ ทัง้นี้ ทีต่ัง้ของโครงการตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสม
พร้อมรองรบัการขยายตัวอุตสาหกรรมใหม่ๆ เนื่องจากพื้นที่ในเขตเมือง 
เช่น Bien Hoa มีการพฒันาเมอืงและพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมากในช่วง
หลายปีทีผ่่านมาจนท าใหพ้ื้นที่ส าหรบัการพฒันาเริม่มน้ีอย อย่างไรกต็าม 
พืน้ทีต่ัง้ของ ATLT มเีครอืขา่ยคมนาคมขนส่งทางบกทีเ่ชือ่มต่อกบัถนนสาย
ส าคญัของประเทศเวยีดนาม และตัง้อยู่ใกล้เคียงกับท่าเรอืน ้าลกึที่ส าคญั 
ได้แก่ ท่าเรอื Cat Lai ท่าเรอื Cai Mep และท่าเรอื Vung Tau นอกจากนี้ 
พืน้ทีต่ัง้ของโครงการดงักล่าวยงัอยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตแิห่งใหม่ และ
นครโฮจมินิห์ซึ่งถอืเป็นเมอืงเศรษฐกิจที่ส าคญัทีสุ่ดของประเทศเวยีดนาม
อกีดว้ย นอกจากนี้ ปัญหาความขดัแยง้ดา้นการคา้ระหว่างประเทศจนีและ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ส่งผลให้ผู้ประกอบการในจนีย้ายฐานการผลติออก
นอกประเทศจนี ซึ่งประเทศเวยีดนามถอืเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายของ
การย้ายฐานการผลติดงักล่าว ทัง้นี้ ในปัจจุบนั ATLT ได้รบัใบรบัรองการ
ลงทุน (Investment Certificate) จากประเทศเวยีดนาม ซึง่ก าหนดทีต่ัง้และ
ขนาดของพื้นที่ส าหรบัการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อย่างไรกต็าม ยงัต้อง
รอกระบวนการเวรคืนพื้นที่ดังกล่าวโดยรฐับาลเวียดนาม จึงประเมินว่า 
ATLT จะเริม่มียอดโอนที่ดินเท่ากับ 127 ไร่ต่อปี ในปี 2565 และคงยอด
โอนดงักล่าวไว้ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยยอด
โอนที่ดนิของ ACBH ในปี 2560 – 2561 เน่ืองจากเป็นบรษิทัทีด่ าเนินการ
ธุรกจิการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศเวยีดนามเช่นเดยีวกนั โดยในช่วง
เวลาดงักล่าว ACBH มยีอดโอนตามการด าเนินงานปกต ิซึง่เท่ากบั 137 ไร่ 
และ 117 ไร่ ตามล าดบั ขณะทีใ่นปี 2562 ACBH มทีีด่นิเหลอืเพยีง 131 ไร่ 
ซึ่งบางส่วนเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมและพื้นทีอ่ยู่อาศยั ท าให้มยีอดโอน 13 
ไร่ ในปี 2562 

ราคาขายที่ดิน
และอัตราการ

8.2 ล้านบาทต่อไร่
และอตัราการเตบิโต

ATLT ยงัไม่มยีอดโอนทีด่นิและราคาขายในช่วงปี 2560 – 2562 อย่างไรก็
ตาม จากการประเมนิจุดแขง็ในเรื่องทีต่ัง้ของนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าว ท า



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่98 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
เ ติ บ โ ต ข อ ง
ราคาที่ดินจาก
ปี ฐ า น  ( ปี 
2564) 

รอ้ยละ 2.7 ต่อปี ให้ผู้บริหารคาดการณ์ว่าราคาขายที่ดินเท่ากับ 8.2 ล้านบาทต่อไร่ และ
ก าหนดให้เพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 2.7 ต่อปี ซึ่งเป็นอตัราการเพิ่มขึ้นของ
ราคาที่ดินของ ACBH ในช่วงปี 2560 – 2562 เนื่ องจากทัง้ ATLT และ 
ACBH ด าเนินธุรกจิการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศเวยีดนามเหมอืนกนั 

อั ต ร า ก า ไ ร
ขัน้ตน้ 

ร้อ ย ล ะ  73.3 ข อ ง
รายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

แมว้่า ATLT จะยงัไม่มยีอดโอนทีด่นิในช่วงในช่วงปี 2560 – 2562 จงึยงัไม่
มรีายการก าไรขัน้ตน้ อย่างไรกต็าม ก าหนดใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นของ ATLT 
เท่ากบั 73.3 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ ซึง่เป็นอตัราก าไรขัน้ตน้
เฉลีย่ของ ACBH ในช่วง 2560 – 2562 

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การขาย 

ร้ อ ย ล ะ  1.9 ข อ ง
รายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

ATLT ยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการในช่วงปี 2560 – 2562 อย่างไรก็ตาม
ก าหนดให้ ATLT มคี่าใช้จ่ายในการขายคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการ
ขายอสงัหารมิทรพัย์เท่ากับร้อยละ 1.9 ตัง้แต่ปี 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
อัตราส่วนของ ACBH ในช่ วงปี  2560 – 2561 ซึ่ งถือ เป็น ปีที่ มีก าร
ด าเนินงานปกตสิ าหรบั ACBH 

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การบรหิาร 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี ATLT มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 5 ลา้นบาท 3 ลา้นบาท และ 3 ล้าน
บาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดับ หากพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการ
บรหิารต่อรายไดร้วมของ RAYONG และ TCR จะมคี่าเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 
9.2 ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารหากพิจารณาจากงบการเงินรวมของ 
AMATA ในปี 2560 – 2562 มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 10.6 ต่อ
ปี ดงันัน้จงึก าหนดให ้ATLT มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดร้วมเท่ากบั
รอ้ยละ 9.2 ในปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่คาดว่าจะเริม่มรีายไดจ้ากธุรกิจการขาย
อสงัหารมิทรพัย์ และมพีจิารณาว่าค่าเฉลี่ยดงักล่าวเป็นอตัราปกติส าหรบั
บรษิทัย่อย ส่วนในช่วงเวลาทีเ่หลอืของประมาณการ ก าหนดใหค้่าใชจ้่ายใน
การบรหิารเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 10.6 ต่อปีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิ 

- ในปี 2560 – 2562 ATLT ไม่มคี่าใช้จ่ายทางการเงนิ และตลอดระยะเวลา
ของการประมาณทางการเงนิ ATLT มกีระแสเงนิสดรบัจากยอดโอนที่ดิน 
เพยีงพอต่อค่าใชจ้่ายในการพฒันาโครงการเพื่อขายตลอดจนค่าใชจ้่ายทัง้
ทางตรงและทางออ้ม จงึมไิดก้ าหนดใหม้เีงนิกู ้ส่งผลให ้ATLT ไม่มดีอกเบีย้
จ่ายตลอดระยะเวลาประมาณการ 

อตัราภาษ ี รอ้ยละ 20.0 ATLT ยงัไม่มคี่าใชจ้่ายภาษสี าหรบัปี 2560 – 2562 เน่ืองจาก ATLT ยงัอยู่
ในช่วงพฒันาโครงการ อย่างไรก็ตามก าหนดให้ ATLT จ่ายภาษีเงนิไดใ้น
อัตราร้อยละ 20.0 ตัง้แต่ปี 2565 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มมีรายได้ ซึ่งอัตรา
ดงักล่าวเป็นอตัราภาษนีิตบิุคคลของประเทศเวยีดนาม ตลอดระยะเวลาของ
การประมาณการทางการเงนิ 

สิน ท รัพ ย์ อื่ น
และหนี้สนิอื่น 

คงที่ ต ลอด เวลาที่
เ ห ลื อ ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ก าหนดให้สนิทรพัย์อื่นและหนี้สนิอื่น ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ ณ สิน้เดอืน
มนีาคม 2563 ยงัคงอยู่ในงบการเงนิของ ATLT และไม่มรีายการสนิทรพัย์
อื่นและหนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ระย ะเวลาคิด
อตัราหนี้เฉลีย่ 

51 วนั เน่ืองจากในช่วงปี 2560 – 2562 ATLT ยงัอยู่ในช่วงพฒันาโครงการ ดงันัน้ 
จึงน าระยะเวลาคิดอัตราหนี้ เฉลี่ยของ ACBH ในช่วง 2560 – 2562 ซึ่ง



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่99 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
เท่ากับ 51 วนั มาก าหนดเป็นสมมติฐานของ ATLT ตลอดระยะเวลาของ
การประมาณการ 

ระยะช าระหนี้
เฉลีย่ 

71 วนั ในช่วงปี 2560 – 2562 ATLT ยงัอยู่ในช่วงพฒันาโครงการ ดงันัน้ จึงน า
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยของ ACBH ในช่วง 2560 – 2562 ซึ่งเท่ากับ 71 
วนั มาก าหนดเป็นสมมตฐิานของ ATLT ตลอดระยะเวลาของการประมาณ
การ 

เงนิกูย้มื -  ในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ATLT ไม่มรีายการเงนิกู้ยืม นอกจากนี้ จาก
การประมาณการทางการเงินพบว่า กระแสเงินสดจากการด าเนินการมี
จ านวนเพยีงพอส าหรบักระแสเงนิสดใชไ้ป ดงันัน้ จงึก าหนดใหไ้ม่มรีายการ
เงนิกูย้มืเพิม่เตมิ 

ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

28 ปี เนื่องจากในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ATLT มีพื้นที่ที่ได้รบัใบรบัรองการ
ลงทุนอยู่เป็นจ านวนประมาณ 4,706 ไร่ ซึ่งสามารถพฒันาเป็นพืน้ทีข่ายได้
ในอตัราร้อยละ 70 เนื่องจากต้องจดัสรรพื้นที่อีกร้อยละ 30 ส าหรบัพื้นที่
ส่วนกลาง ระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ ดงันัน้ ATLT จงึมพีืน้ทีท่ีส่ามารถ
พฒันาเป็นพืน้ทีข่ายไดท้ัง้หมด 3,294 ไร่ หากพจิารณาสมมตฐิานยอดโอน
ที่ดินเป็นจ านวน 127 ไร่ต่อปี ATLT จะสามารถด าเนินธุรกิจการขาย
อสงัหารมิทรพัย์ไดเ้ป็นระยะเวลาประมาณ 35 ปี ดงันัน้ จงึจดัท าประมาณ
การทางการเงนิตัง้แต่ปี 2563 และสิน้สุดในปี 2590 โดยก าหนดใหม้รีายได้
จากยอดโอนที่ดินตัง้แต่ปี 2565 นอกจากนี้  ยังก าหนดให้ ATLT ขาย
สนิทรพัย์และช าระหนี้สนิทัง้หมด ณ วนัสิน้สุดงวดของการประมาณการใน
ปี 2590 

7) ACHL 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ยอดโอนทีด่นิ 127 ไร่ต่อปี ตัง้แต่ปี 

2564 เป็นตน้ไป 
ACHL ด าเนินธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาโครงการนิคม
อุตสาหกรรมภายใต้ชื่อ Amata City Halong ในเมือง Halong จังหวัด 
Quang Ninh บนพืน้ทีป่ระมาณ 714 เฮกเตอร ์หรอืประมาณ 4,463 ไร่ โดย
เป็นพื้นที่ของโครงการที่มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม เน่ืองจากมโีครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัการคมนาคมขนส่ง ไดแ้ก่ 
ทางด่วนสาย Halong-Haiphong ท่าเรือน ้ าลึก Lach Huyen สนามบิน
นานาชาติ Cai Bi เป็นต้น นอกจากนี้ ยงัมรีะยะทางห่างจากฮานอยเพยีง 
117 กิโลเมตร และห่างจากชายแดนประเทศจีนประมาณ 190 กิโลเมตร 
ทัง้นี้ ในปัจจุบนั ACHL ไดร้บัใบรบัรองการลงทุนจากประเทศเวยีดนาม ซึ่ง
ก าหนดที่ตัง้และขนาดของพื้นที่ส าหรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอกระบวนการเวรคืนพื้นที่ดังกล่าวโดยรัฐบาล
เวยีดนาม จงึประเมนิว่า ACHL จะเริม่มยีอดโอนที่ดนิเท่ากบั 127 ไร่ต่อปี 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่100 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ซึ่งตัง้อยู่บนสมมติฐานเดียวกันกับของ ACBH และเริม่มียอดโอนที่ดนิได้
ตัง้แต่ปี 2564 ตามการคาดการณ์ของ ACHL และคงยอดโอนของที่ดิน
ดงักล่าวไว้ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยยอดโอน
ทีด่นิของ ACBH ในปี 2560 – 2561 เน่ืองจากเป็นบรษิทัทีด่ าเนินการธุรกจิ
การขายอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศเวยีดนามเช่นเดยีวกนั โดยในช่วงเวลา
ดงักล่าว ACBH มยีอดโอนตามการด าเนินงานปกต ิซึง่เท่ากบั 137 ไร่ และ 
117 ไร่ ตามล าดบั ขณะทีใ่นปี 2562 ACBH มทีี่ดนิเหลอืเพยีง 131 ไร่ ซึ่ง
บางส่วนเป็นพื้นทีพ่าณิชยกรรมและพื้นที่อยู่อาศยั ท าใหม้ยีอดโอน 13 ไร่ 
ในปี 2562 

ราคาขายที่ดิน
และอัตราการ
เ ติ บ โ ต ข อ ง
ราคาที่ดินจาก
ปี ฐ า น  ( ปี 
2564) 

8.2 ล้านบาทต่อไร่
และอตัราการเตบิโต
รอ้ยละ 2.7 ต่อปี 

ACHL ยงัไม่มยีอดโอนทีด่นิและราคาขายในช่วงปี 2560 – 2562 อย่างไรก็
ตาม จากการประเมนิจุดแขง็ในเรื่องทีต่ัง้ของนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าว ท า
ใหผู้บ้รหิารคาดการณ์ว่าราคาขายทีด่นิจะอยู่ทีป่ระมาณ 4.0 ลา้นบาทต่อไร่ 
และก าหนดให้เพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 2.7 ต่อปี ซึ่งเป็นอตัราการเพิ่มขึ้น
เฉลีย่ของราคาทีด่นิของ ACBH ในช่วงปี 2560 – 2562 เน่ืองจากทัง้ ATLT 
และ ACBH ด าเนินธุรกิจการขายอสังหาริมทรพัย์ในประเทศเวียดนาม
เหมอืนกนั 

อั ต ร า ก า ไ ร
ขัน้ตน้ 

ร้อ ย ล ะ  73.3 ข อ ง
รายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

แมว้่า ACHL จะยงัไม่มยีอดโอนทีด่นิในชว่งในชว่งปี 2560 – 2562 จงึยงัไม่
มรีายการก าไรขัน้ตน้ อย่างไรกต็าม ก าหนดใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของ ACHL 
เท่ากบั 73.3 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ ซึง่เป็นอตัราก าไรขัน้ตน้
เฉลีย่ของ ACBH ในช่วง 2560 – 2562 

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การขาย 

ร้ อ ย ล ะ  1.9 ข อ ง
รายได้จากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

ACHL ยงัไม่มคี่าใช้จ่ายในการขาย ในช่วงปี 2560 – 2562 อย่างไรก็ตาม
ก าหนดให ้ACLT มคี่าใชจ้่ายในการขาย คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการ
ขายอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 1.9 ซึง่เป็นอตัราส่วนของ ACBH ในช่วง
ปี 2560 – 2561 ซึง่ถอืเป็นปีทีม่กีารด าเนินงานปกตสิ าหรบั ACBH 

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การบรหิาร 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี ในปี 2560 ACHL ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนในปี 2561 – 2562 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 27 ล้านบาท และ 32 ล้านบาท ทัง้นี้ 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดร้วมของ RAYONG และ TCR มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 9.2 และค่าใช้จ่ายในการบริหารจากงบการเงินรวมของ 
AMATA ในปี 2560 – 2562 มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 10.6 ต่อ
ปี ก าหนดให้ ACLT มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายได้รวมเท่ากบัรอ้ยละ 
9.2 ในปี  2564 ซึ่ งเป็นปีที่คาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากธุรกิจการขาย
อสงัหารมิทรพัย์ และมีมุมมองว่าค่าเฉลี่ยดงักล่าวเป็นอตัราปกติส าหรบั
บรษิทัย่อย ส่วนในช่วงเวลาทีเ่หลอืของประมาณการ ก าหนดใหค้่าใชจ้่ายใน
การบรหิารเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 10.6 ต่อปี 

ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิ 

อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 3.3 ต่อปี 

ในปี 2560 – 2562 ACHL ไม่มีค่าใช้จ่ายทางการเงนิ แม้ว่าจะมีเงนิกู้เป็น
จ านวน 85 ล้านบาทในปี 2562 เนื่องจาก ACHL อยู่ในช่วงพัฒนาท าให้
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิถูกบนัทกึเป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างในงบแสดง
ฐานะทางการเงนิ อย่างไรก็ตาม ก าหนดให้ ACHL มีอตัราดอกเบี้ยจ่าย



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่101 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ส าหรบัเงนิกู้เท่ากบัรอ้ยละ 3.3 ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ ซึ่งเป็น
อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ของ ACBH ในช่วงปี 2560 – 2562 

อตัราภาษ ี รอ้ยละ 20.0 ACHL ยงัไม่มคี่าใชจ้่ายภาษีส าหรบัปี 2560 – 2562 เน่ืองจากยงัอยู่ในช่วง
พฒันาโครงการ อย่างไรก็ตามก าหนดให้ ACHL จ่ายภาษีเงนิได้ในอตัรา
ร้อยละ 20.0 ตัง้แต่ปี 2564 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีรายได้จากการโอนที่ดิน ซึ่ง
อตัราภาษีดงักล่าวเป็นอตัราภาษีนิติบุคคลของประเทศเวยีดนาม ตลอด
ระยะเวลาของการประมาณการทางการเงนิ 

สิน ท รัพ ย์ อื่ น
และหนี้สนิอื่น 

คงที่ ต ลอด เวลาที่
เ ห ลื อ ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ก าหนดให้สนิทรพัย์อื่นและหนี้สนิอื่น ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ ณ สิน้เดอืน
มนีาคม 2563 ยงัคงอยู่ในงบการเงนิของ ACHL และไม่มรีายการสนิทรพัย์
อื่นและหนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ระย ะเวลาคิด
อตัราหนี้เฉลีย่ 

51 วนั เน่ืองจากในช่วงปี 2560 – 2562 ACHL ยงัอยู่ในช่วงพฒันาโครงการ ดงันัน้ 
จึงน าระยะเวลาคิดอัตราหนี้ เฉลี่ยของ ACBH ในช่วง 2560 – 2562 ซึ่ง
เท่ากบั 51 วนั มาก าหนดเป็นสมมติฐานของ ACHL ตลอดระยะเวลาของ
การประมาณการ 

ระยะช าระหนี้
เฉลีย่ 

71 วนั เน่ืองจากในช่วงปี 2560 – 2562 ACHL ยงัอยู่ในช่วงพฒันาโครงการ ดงันัน้ 
จงึน าระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยของ ACBH ในช่วง 2560 – 2562 ซึ่งเท่ากบั 
71 วัน มาก าหนดเป็นสมมติฐานของ ACHL ตลอดระยะเวลาของการ
ประมาณการ 

เงนิกูย้มื กู้ ยืม เงิน เพิ่ ม เติ ม
จ านวน 10 ลา้นบาท 
ในปี 2563 และคืน
เงิน กู้ จ าน วน  100 
ลา้นบาท ในปี 2564 

ในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ACHL มีเงินกู้ยืม 90 ล้านบาท ทัง้นี้  จาก
ประมาณการทางการเงินพบว่าในปี 2563 ACHL จ าเป็นต้องกู้ยืมเงิน
เพิ่มเติมเป็นจ านวน 10 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรบัการ
เตรยีมการด าเนินธุรกิจ จากนัน้ในปี 2564 ACHL จะสามารถคนืเงนิกู้ทัง้
จ านวน 100 ล้านบาท โดยภายหลังจากปี 2564 เป็นต้นไป จากการ
ประมาณการทางการเงนิพบว่า กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานมจี านวน
เพียงพอส าหรบักระแสเงินสดใช้ไป ดงันัน้ จึงก าหนดให้ไม่มีรายการเงิน
กูย้มืเพิม่เตมิ 

ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

26 ปี เนื่องจากในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ACHL มีพื้นที่ที่ได้รบัใบรบัรองการ
ลงทุนอยู่เป็นจ านวน 4,463 ไร่ ซึ่งสามารถพฒันาเป็นพื้นทีข่ายไดใ้นอตัรา
รอ้ยละ 70 เนื่องจากต้องจดัสรรพื้นที่อีกรอ้ยละ 30 ส าหรบัพื้นที่ส่วนกลาง 
ระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ ดงันัน้ ACHL จึงมีพื้นที่ที่สามารถพฒันา
เป็นพื้นที่ขายได้ทัง้หมด 3,124 ไร่ หากพจิารณาสมมติฐานยอดโอนที่ดิน
เป็นจ านวน  127 ไร่ต่ อ ปี  ACHL จะสามารถด า เนิ นธุ รกิจการขาย
อสงัหารมิทรพัย์ไดเ้ป็นระยะเวลาประมาณ 26 ปี ดงันัน้ จงึจดัท าประมาณ
การทางการเงินตั ้งแต่ ปี  2563 และสิ้น สุดในปี  2588 นอกจากนี้  ยัง
ก าหนดให้ ACHL ขายสนิทรพัย์และช าระหนี้สนิทัง้หมด ณ วนัสิ้นสุดงวด
ของการประมาณการในปี 2588 

 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่102 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

8) AMATAV 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการของ AMATAV ซึง่เป็นบรษิทัแม่ทีถ่อืหุน้ของ ACBH ACLT ATLT และ 
ACHL ทัง้นี้ AMATAV มรีายไดส่้วนใหญ่จากเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย และมคี่าใชจ้่ายหลกัจากค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
ส าหรบัสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทย่อย ดังนัน้เพื่อให้การประมาณการเป็นไปตามหลัก ความระมัดระวัง 
(Conservative Basis) จงึก าหนดใหร้วมค่าใชจ้่ายดงักล่าวในการท าประมาณการ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การบรหิาร 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี AMATAV มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 33 ล้านบาท 55 ล้านบาท และ 
62 ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดบั ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
จากงบการเงินรวมของ AMATA ในปี 2560 – 2562 มีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 10.6 ต่อปี จงึก าหนดใหค้่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้
ในอตัรารอ้ยละ 10.6 ต่อปี ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ 

ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

28 ปี เนื่ องจากรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารของ AMATAV มีไว้ส าหรับ
สนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทย่อยในเวียดนาม จึงก าหนดให้
ระยะเวลาการประมาณการส าหรบั AMATAV เท่ากบั 28 ปี เริม่ต้นตัง้แต่ปี 
2563 จนถึงปี  2590 ซึ่ งเป็นปี สุดท้ายของการด าเนินธุรกิจการขาย
อสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัย่อย 

1.2 ธรุกิจการให้เช่าพื้นท่ี 

AMATA ด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าพื้นที่ ซึ่งประกอบไปดว้ย การใหเ้ช่าพื้นทีอ่าคารพาณิชย์ อาคารส านักงาน และ
โรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้การด าเนินธุรกิจของบรษิทัและบรษิัทย่อย ซึ่งประกอบไปด้วย AMATA RAYONG TCR 
AFS ASRB และ ACBH ดงันี้ 

1) AMATA 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
พื้ น ที่ เ ช่ า  – 
ทีด่นิ 

454 ไร ่ AMATA มพีื้นที่ที่ดนิให้เช่าเป็นจ านวน 413 ไร่ 459 ไร่ และ 454 ไร่ ในปี 
2560 – 2562 ตามล าดับ  เนื่ องจากบริษัทจัดสรรพื้ นที่บ างส่วนให้
ผู้ประกอบการเช่า อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า 
แผนงานในระยะยาว  AMATA มีเป้ าหมายเน้นการขายที่ดิน ให้แก่
ผู้ประกอบการเป็นหลกั จึงก าหนดให้พื้นที่เช่าคงที่เท่ากบั 454 ไร่ ตลอด
ช่วงระยะเวลาของการประมาณการ 

ราคาค่าเช่า – 
ทีด่นิ  

0.17 ล้านบาทต่อไร่ 
และเติบโตในอัตรา
รอ้ยละ 4.7 ต่อปี 

ในปี 2560 – 2562 AMATA คดิอตัราค่าเช่าส าหรบัทีด่นิในราคา 0.15 ล้าน
บาทต่อไร่ 0.16 ล้านบาทต่อไร่ และ 0.16 ลา้นบาทต่อไร่ ตามล าดบั ซึ่งคดิ
เป็นอตัราเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 4.7 ต่อปี จงึก าหนดใหร้าคาค่าเช่าทีด่นิเตบิโต
ทีร่อ้ยละ 4.7 ต่อปี ตลอดระยะเวลาการท าประมาณการ 

จ านวนลูกค้า - 
อาคารใหเ้ช่า 

66 ราย ในปี 2560 – 2562 AMATA มจี านวนลูกคา้ส าหรบัอาคารใหเ้ช่าเท่ากบั 70 
ราย 65 ราย และ 66 ราย อย่างไรกต็าม ในระยะยาว AMATA มเีป้าหมาย



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่103 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
เน้นธุรกิจการขายที่ดินให้แก่ผู้ประกอบการเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม 
ดว้ยสภาวะเศรษฐกจิ และแนวคดิในการท าธุรกจิในอุตสาหกรรมต่างๆ อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน ดังนัน้ เพื่อยึดหลักความระมัดระวัง 
(Conservative Basis) จึงก าหนดให้จ านวนลูกค้าคงที่ เท่ากับ 66 ราย 
ตลอดช่วงระยะเวลาของการประมาณการ 

ราคาค่ าเช่ า  - 
อาคารใหเ้ช่า 

0.6 ลา้นบาทต่อราย ในปี 2560 – 2562 AMATA คดิอตัราค่าเช่าส าหรบัที่ดนิโดยเฉลี่ยในราคา 
0.6 ลา้นบาทต่อรายต่อปี ซึ่งพบว่ามอีตัราเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 2.0 ต่อปี 
จงึก าหนดให้ราคาค่าเช่าเติบโตในอตัรารอ้ยละ 2.0 ต่อปี ตลอดระยะเวลา
ของการประมาณการ 

รายได้ค่าเช่า - 
พืน้ทีก่กัเกบ็น ้า 

18 ลา้นบาทต่อปี AMATA มีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่กักเก็บน ้าเท่ากับ 12 ล้านบาท 12 
ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดับ ที่ปรึกษา
ทางการเงนิอสิระ พจิารณาว่าอตัราค่าบรกิารดงักล่าวไดป้รบัเพิม่ขึน้ถงึรอ้ย
ละ 50 ของอตัราค่าบรกิารของปี 2562 ซึ่งเป็นการปรบัอตัราค่าบริการที่
ค่อนขา้งสูง จงึก าหนดให ้รายไดด้งักล่าวคงทีเ่ท่ากบั 18 ลา้นบาท ในแต่ละ
ปีตลอดระยะเวลาการประมาณการ 

อั ต ร า ก า ไ ร
ขัน้ตน้ 

รอ้ยละ 80.0 รายได้
จากการใหเ้ช่าพืน้ที ่

ในปี 2560 – 2562 AMATA มอีตัราก าไรขัน้ต้นจากการใหเ้ช่าพืน้ทีเ่ท่ากบั
รอ้ยละ 75.4 รอ้ยละ 77.6 และรอ้ยละ 86.8 ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นอตัราก าไร
ขัน้ต้นเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 80.0 ดงันัน้จงึก าหนดใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบั
รอ้ยละ 80.0 ตลอดระยะเวลาของการประมาณการซึ่งเป็นอตัราก าไรเฉลี่ย
ของระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา  

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การบรหิาร 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี AMATA มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 357 ลา้นบาท 416 ลา้นบาท และ 
403 ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดบั ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
จากงบการเงินรวมของ AMATA ในปี 2560 – 2562 มีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 10.6 ต่อปี จงึก าหนดใหค้่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้
ในอตัรารอ้ยละ 10.6 ต่อปี ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิ 

อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 2.9 

ในปี 2560 – 2562 บรษิทัมคี่าใชจ้า่ยทางการเงนิเท่ากบั 157 ลา้นบาท 160 
ล้านบาท และ 224 ล้านบาท ตามล าดบั โดยบรษิัทจ่ายอตัราดอกเบี้ยรอ้ย
ละ 3.1 ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 3.0 ตามล าดับ คิดเป็นอตัราเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 2.9 ดงันัน้จงึก าหนดให้อตัราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ตลอดช่วง
ระยะเวลาการประมาณการ 

อตัราภาษ ี รอ้ยละ 10.0 ในช่วง
ปี  2563 – 2566 
แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ  20.0 
ในช่วงเวลาที่เหลือ
ของการประมาณ
การ 

บรษิทัจ่ายภาษีในอตัรารอ้ยละ -2.0 รอ้ยละ 1.4 และรอ้ยละ 6.7 ของรายได้
ที่ต้องเสียภาษี ในช่วงปี 2560 – 2562 ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม บรษิัท
ได้รบับัตรส่งเสริมการลงทุนซึ่งก าหนดยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
บรษิทั จงึก าหนดอตัราภาษีเงนิไดร้อ้ยละ 10.0 ในช่วงปี 2563 – 2566 ซึ่ง
เป็นพิจารณาสัดส่วนของรายได้ที่ได้รับการบัตรส่งเสริมการลงทุนและ
รายไดส่้วนทีไ่ม่ไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุน โดยระยะเวลาทีค่ดิอตัรารอ้ยละ 
10 จะพจิารณาจากอายุที่เหลอืของใบส่งเสริมการลงทุน ก่อนที่จะปรบัขึ้น
เป็นรอ้ยละ 20.0 ในช่วงเวลาทีเ่หลอืของการประมาณการทางการเงนิ 
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รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
สิน ท รัพ ย์ อื่ น
และหนี้สนิอื่น 

คงที่ ตลอดเวลาที่
เ ห ลื อ ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ก าหนดให้สนิทรพัย์อื่นและหนี้สนิอื่น ที่แสดงอยู่ในงบการเงนิ ณ สิน้เดอืน
มนีาคม 2563 ยงัคงอยู่ในงบการเงนิของบรษิัท และไม่มรีายการสนิทรพัย์
อื่นและหนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ระย ะเวลาคิด
อตัราหนี้เฉลีย่ 

149 วนั บรษิทัมรีะยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลี่ยในปี 2560 – 2562 เท่ากบั 77 วนั 184 
วนั และ 187 วนั ตามล าดบั KTBST ก าหนดใหร้ะยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลี่ย
ไวท้ี่ 149 วนั ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในช่วง 
3 ปีทีผ่่านมา 

ระยะช าระหนี้
เฉลีย่ 

349 วนั ในปี 2560 – 2562 บรษิัทมีระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 127 วนั 443 
วนั 477 วนั ตามล าดบั KTBST ก าหนดใหร้ะยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ไวท้ี ่349 
วนั ตลอดระยะเวลาการประมาณการ ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

เงนิกูย้มื ก ารช า ร ะคื น เงิน
กู้ ยื ม สุ ท ธิ เ ป็ น
จ าน วน  441 ล้ าน
บาท  และ 41 ล้าน
บาท  ใน ปี  2563 – 
2564 และกู้ยืมเงิน
สุทธเิพิม่เตมิจ านวน 
79 ลา้นบาทต่อปี 

ในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี อยู่เป็นจ านวน 1,641 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ธุรกจิพฒันานิคมอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องใชเ้งนิทุนส าหรบัการด าเนินธุรกจิ 
บรษิัทจงึจ าเป็นต้องจดัหาแหล่งเงนิกู้ใหม่เพิม่เติมเพื่อชดเชยการช าระคนื
เงนิกู้ ท าให้ในปี 2563 – 2564 บริษัทมีการคืนเงินกู้ยืมสุทธิเป็นจ านวน 
441 ลา้นบาท และ 41 ลา้นบาท ก่อนทีจ่ะกูย้มืเพิม่เตมิจ านวน 79 ลา้นบาท
ต่อปี ในช่วง 2565 – 2567 

ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

5 ปี  แ ล ะ มู ล ค่ า
สุดท้ าย  (Terminal 
Value) อิงอตัราการ
เตบิโตทีร่อ้ยละ 0 

เน่ืองจากธุรกจิการใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซติี ้ชลบุร ีถอืเป็น
รายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ดงันัน้ จงึท าประมาณ
การทางการเงินในปี 2563 – 2567 และก าหนด Terminal Value โดย
ค านวณจากกระแสเงนิสดในปี 2567 องิอตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 0 

2) RAYONG 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
พื้ น ที่ เ ช่ า  – 
ทีด่นิ 

62 ไร ่ RAYONG มีพื้นที่ที่ดินให้เช่าเป็นจ านวน 58 ไร่ 64 ไร่ และ 62 ไร่ ในปี  
2560 – 2562 ตามล าดับ จากการที่ RAYONG จัดสรรพื้นที่บางส่วนให้
ผูป้ระกอบการเช่าตามความต้องการของลูกค้า อย่างไรกต็าม ในระยะยาว 
RAYONG มีเป้าหมายเน้นการขายที่ดินให้แก่ผู้ประกอบการเป็นหลัก  
จงึก าหนดใหพ้ื้นที่เช่าเท่ากบั 62 ไร่ ตลอดช่วงระยะเวลาของการประมาณ
การ 

ราคาค่าเช่า – 
ทีด่นิ  

0.27 ล้านบาทต่อไร่ 
และเติบโตในอัตรา
รอ้ยละ 0 ต่อปี 

ในปี 2560 – 2562 RAYONG คิดอัตราค่าเช่าส าหรบัที่ดินในราคา 0.28 
ลา้นบาทต่อไร่ 0.26 ลา้นบาทต่อไร่ และ 0.27 ลา้นบาทต่อไร่ ตามล าดบั ซึ่ง
คดิเป็นอตัราเติบโตเฉลี่ยรอ้ยละ -3.2 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ก าหนดให้ราคา
ค่าเช่าทีด่นิเตบิโตทีร่อ้ยละ 0 ต่อปี ตลอดระยะเวลาการท าประมาณการ 

รายได้ค่าเช่า - 12 ลา้นบาท RAYONG มีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่กักเก็บน ้า โดยคิดค่าบริการโดย



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่105 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
พื้ น ที่ กั ก คิ ด
อตัราน ้า 

เฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาประมาณปีละ  12 ล้านบาท ทัง้นี้ที่ปรึกษา
ทางการเงนิอสิระก าหนดให้รายไดด้งักล่าวคงทีเ่ท่ากบั 12 ล้านบาท ในแต่
ละปีตลอดระยะเวลาการประมาณการ 

อตัราก าไร
ขัน้ตน้ 

รอ้ยละ 97.1 ในปี 2560 – 2562 RAYONG มีอัตราก าไรขัน้ต้นจากการให้เช่าพื้นที่
เท่ากับร้อยละ 97.1 ร้อยละ 97.1 และร้อยละ 97.1 ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็น
อตัราก าไรขัน้ต้นเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 97.1 จงึก าหนดให้อตัราก าไรขัน้ต้น
เท่ากบัรอ้ยละ 97.1 ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ค่าใชจ้่ายใน
การบรหิาร 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี RAYONG มีค่าใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากับ 114 ล้านบาท 123 ล้านบาท 
และ 76 ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดับ ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจากงบการเงินรวมของ AMATA ในปี 2560 – 2562 มีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 10.6 ต่อปี ที่ปรกึษาทางการเงนิจึงก าหนดให้
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.6 ต่อปี ตลอดช่วง
ระยะเวลาการประมาณการโดยอ้างอิงจาก AMATA  ซึ่งเป็นบรษิัทแม่และ
เป็นผูบ้รหิารและก าหนดนโยบายหลกัของบรษิทัย่อย 

ค่าใชจ้่ายทาง
การเงนิ 

อตัราดอกเบีย้รอ้ย
ละ 3.0 

ในปี 2560 – 2562 RAYONG มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิเท่ากบั 28 ล้านบาท 
45 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท ตามล าดบั โดย RAYONG มอีตัราดอกเบี้ย
รอ้ยละ 2.9 รอ้ยละ 4.2 และรอ้ยละ 1.9 ตามล าดบั จงึก าหนดอตัราดอกเบี้ย
รอ้ยละ 3.0 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในช่วง 3 
ปี 

อตัราภาษ ี รอ้ยละ 10.0 ในช่วง
ปี 2563 – 2570 
และรอ้ยละ 20.0 
ในช่วงเวลาทีเ่หลอื
ของการประมาณ
การ 

RAYONG จ่ายภาษีในอตัรารอ้ยละ 3.3 รอ้ยละ 7.6 และรอ้ยละ 10.9 ของ
รายได้ที่ต้องเสียภาษี ในช่วงปี 2560 – 2562 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม 
RAYONG ได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทุนซึ่งก าหนดลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลจากอตัราปกติ จึงก าหนดอตัราภาษีเงนิได้ร้อยละ 10.0 ซึ่งเป็นไป
ตามสดัส่วนของรายไดส่้วนทีไ่ดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนและรายไดท้ีไ่ม่ได้
รบับตัรส่งเสรมิการลงทุน ในช่วงปี 2563 – 2570 ก่อนทีจ่ะปรบัขึน้เป็นรอ้ย
ละ 20.0 ในช่วงเวลาทีเ่หลอืของการประมาณการทางการเงนิ 

สนิทรพัยอ์ื่น
และหนี้สนิอื่น 

คงทีต่ลอดเวลาที่
เหลอืของการ
ประมาณการ 

ก าหนดให้สนิทรพัย์อื่นและหนี้สนิอื่น ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ ณ สิน้เดอืน
มนีาคม 2563 ยงัคงอยู่ในงบการเงนิของบรษิัท และไม่มรีายการสนิทรพัย์
อื่นและหนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ระยะเวลาคดิ
อตัราหนี้เฉลีย่ 

12 วนั RAYONG มรีะยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลี่ยในปี 2560 – 2562 เท่ากบั 17 วนั 
13 วนั และ 6 วนั ตามล าดบั ก าหนดใหร้ะยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลี่ยไวท้ี ่12 
วนั ตลอดระยะเวลาการประมาณการ ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

ระยะช าระหนี้
เฉลีย่ 

43 วนั ในปี 2560 – 2562 บรษิัทมรีะยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยเท่ากบั 53 วนั 56 วนั 
19 วนั ตามล าดบั ก าหนดให้ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยไว้ที่ 43 วนั ตลอด
ระยะเวลาการประมาณการ ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

เงนิกูย้มื คนืเงนิกูย้มื 77 ลา้น
บาทต่อปี  

ในงวดไตรมาสที ่1 ปี 2563 RAYONG มเีงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีถ่งึก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี อยู่เป็นจ านวน 12 ล้านบาท ดงันัน้ ในการท าประมาณ
การทางการเงนิ จงึก าหนดให ้RAYONG คนืเงนิเป็นจ านวนดงักล่าวในแต่



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่106 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ละปีจนกว่าจะคนืเงนิกูย้มืระยะยาวทัง้หมด 

ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

9 ปี แม้ว่าธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง ถือเป็น
รายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) แต่จากการประมาณ
การพบว่า รายได้จากธุรกิจดงักล่าวไม่เพียงพอกับต้นทุนจากการให้เช่า
พืน้ทีข่ายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ซึ่งเป็นปีสุดทา้ยที ่RAYONG ด าเนิน
ธุรกิจการขายอสงัหารมิทรพัย์ ดงันัน้ จงึท าประมาณการทางการเงนิในปี 
2563 และสิ้นสุดในปี 2571 โดยก าหนดให้ RAYONG ขายสินทรพัย์และ
ช าระหนี้สนิทัง้หมด ณ สิน้งวดปีของการประมาณการ 

3) TCR 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
พื้ น ที่ เ ช่ า  – 
โรงงานให้เช่ า 
อ า ค า ร ที่ อ ยู่
อ า ศั ย  แ ล ะ
อาคารพาณิชย ์

50 ไร ่ TCR มพีื้นที่ที่ดนิใหเ้ช่าเป็นจ านวน 34 ไร่ 39 ไร่ และ 50 ไร่ ในปี 2560 – 
2562 ตามล าดบั จากการจดัสรรพื้นที่บางส่วนส าหรบัโรงงานให้เช่าโซน 
ไทย – จนี อาคารทีอ่ยู่อาศยัใหเ้ช่า และอาคารพาณิชย์ให้เช่า ในระยะยาว 
TCR มีเป้าหมายเน้นการขายที่ดินให้แก่ผู้ประกอบการเป็นหลัก จึง
ก าหนดใหพ้ืน้ทีเ่ช่าคงทีเ่ท่ากบั 50 ไร่ ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ 

ราคาค่าเช่า – 
โรงงานให้เช่ า 
อ า ค า ร ที่ อ ยู่
อ า ศั ย  แ ล ะ
อาคารพาณิชย ์

2.6 ล้านบาทต่อไร่ 
และเติบโตในอัตรา
รอ้ยละ 8.3 ต่อปี 

ในปี 2560 – 2562 TCR คิดอตัราค่าเช่าส าหรบัพื้นที่ที่ถูกจดัสรรส าหรบั
โรงงานใหเ้ช่าโซน ไทย – จนี อาคารที่อยู่อาศยัให้เช่า และอาคารพาณิชย์
ใหเ้ช่า ในราคา 2.1 ลา้นบาทต่อไร่ 2.3 ลา้นบาทต่อไร่ และ 2.4 ลา้นบาทต่อ
ไร่ ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นอตัราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8.3 ต่อปี จงึก าหนดให้
ราคาค่าเช่าส าหรบัพืน้ทีด่งักล่าวเตบิโตทีร่อ้ยละ 8.3 ต่อปี ตลอดระยะเวลา
การท าประมาณการ 

อั ต ร า ก า ไ ร
ขัน้ตน้ 

รอ้ยละ 54.4 ในปี 2560 – 2562 TCR มอีตัราก าไรขัน้ตน้จากการใหเ้ช่าพืน้ทีเ่ท่ากบัรอ้ย
ละ 48.2 ร้อยละ 52.9 และร้อยละ 62.1 ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราก าไร
ขัน้ต้นเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 54.4 จงึก าหนดให้อตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ย
ละ 54.4 ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การบรหิาร 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี TCR มคี่าใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากับ 44 ล้านบาท 52 ล้านบาท และ 53 
ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดบั ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจาก
งบการเงินรวมของ AMATA ในปี 2560 – 2562 มีอตัราการเติบโตเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 10.6 ต่อปี จงึก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ 10.6 ต่อปี ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการควบคุมและบรหิารค่าใชจ้่ายของ AMATA ซึง่เป็น
บรษิทัแม่ 

ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิ 

อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 3.3 

ในปี 2560 – 2562 TCR มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 21 ล้านบาท 23 
ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 3.1 รอ้ย
ละ 3.9 และร้อยละ 2.8 ตามล าดับ จึงก าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.3 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่107 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในช่วง 3 ปี 

อตัราภาษ ี รอ้ยละ 20.0 TCR จ่ายภาษีในอัตราร้อยละ 19.1 ร้อยละ 20.6 และร้อยละ 20.7 ของ
รายได้ที่ต้องเสยีภาษี ในช่วงปี 2560 – 2562 ตามล าดบั จงึก าหนดอตัรา
ภาษีเงนิได้ร้อยละ 20.0 ซึ่งเป็นอตัราภาษีนิติบุคคล ตลอดระยะเวลาของ
การประมาณการทางการเงนิ 

สิน ท รัพ ย์ อื่ น
และหนี้สนิอื่น 

คงที่ ตลอดเวลาที่
เ ห ลื อ ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ก าหนดให้สนิทรพัย์อื่นและหนี้สนิอื่น ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ ณ สิ้นเดอืน
มนีาคม 2563 ยงัคงอยู่ในงบการเงนิของบรษิัท และไม่มรีายการสนิทรพัย์
อื่นและหนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ระย ะเวลาคิด
อตัราหนี้เฉลีย่ 

15 วนั TCR มีระยะเวลาคิดอตัราหนี้เฉลี่ยในปี 2560 – 2562 เท่ากับ 12 วนั 16 
วนั และ 17 วนั ตามล าดบั KTBST ก าหนดให้ระยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลี่ย
ไวท้ี ่15 วนั ตลอดระยะเวลาการประมาณการ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา 

ระยะช าระหนี้
เฉลีย่ 

63 วนั ในปี 2560 – 2562 TCR มรีะยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 39 วนั 43 วนั 
108 วนั ตามล าดบั จงึก าหนดใหร้ะยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ไวท้ี ่63 วนั ตลอด
ระยะเวลาการประมาณการ ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

เงนิกูย้มื ช าระคืน เงิน กู้ ยื ม 
424 ล้านบาทในปี 
2563 และ 204 ล้าน
บาทต่อปี ตลอดช่วง
ระยะเวลาที่ เห ลือ
ของการประมาณ
การ 

ในงวดไตรมาสที ่1 ปี 2563 TCR มเีงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี อยู่เป็นจ านวน 204 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมจากบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันเป็นจ านวน 288 ล้านบาท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ก าหนดใหม้กีารช าระเงนิเงนิกูย้มืสุทธเิป็นจ านวน 424 ลา้นบาท ในปี 2563 
และทยอยคืนเงนิกู้ระยะยาวจ านวน 204 ล้านบาทต่อปี จนกว่าจะคืนเงนิ
กูย้มืระยะยาวทัง้หมด 

ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

10 ปี แม้ว่าธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง ในโซน
ไทย – จนี ถือเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) แต่
จากการประมาณการพบว่า หากไม่ได้มีการปรบักลยุทธ์ใดๆ รายได้จาก
ธุรกิจดงักล่าวหลงัหกัต้นทุนจากการให้เช่าพื้นที่ขายและค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร ไม่เพียงพอที่จะสร้างก าไรอย่างมีนัยส าคญั  ในปี 2572 ซึ่งเป็นปี
สุดทา้ยที ่TCR ด าเนินธุรกจิการขายอสงัหารมิทรพัย์ ดงันัน้ จงึท าประมาณ
การการเงนิตัง้แต่ปี 2563 และสิน้สุดในปี 2572 โดยก าหนดให้ TCR ขาย
สนิทรพัยแ์ละช าระหนี้สนิทัง้หมด ณ สิน้งวดปีของการประมาณการ  

4) AFS 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
จ านวนลูกค้า - 
ทีด่นิ 

11 ราย ในปี 2560 – 2562 AFS มจี านวนลูกค้าส าหรบัที่ดนิใหเ้ช่าเท่ากบั 10 ราย 
10 ราย และ 11 ราย ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  อย่างไรกต็าม ในระยะยาว 
บริษัทมีเป้าหมายเน้นธุรกิจการขายที่ดินให้แก่ผู้ประกอบการเป็นหลัก  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่108 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
จงึก าหนดใหจ้ านวนลูกคา้คงทีเ่ท่ากบั 11 ราย ตลอดช่วงระยะเวลาของการ
ประมาณการ 

ราคาค่ าเช่ า  - 
ทีด่นิ 

1.3 ลา้นบาทต่อราย ในปี 2560 – 2562 AFS คดิอตัราค่าเช่าส าหรบัทีด่นิในราคา 1.4 ล้านบาท
ต่อราย 1.4 ล้านบาทต่อราย และ 1.3 ล้านบาทต่อราย ตามล าดบั ซึ่งคิด
เป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ -5.4 ต่อปี อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์
ผูบ้รหิาร พบว่ามแีผนในการปรบัราคาเพิม่ขึน้ใหเ้หมาะสม แต่อย่างไรกต็าม 
เพื่อยดึหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) จงึก าหนดให้ราคาค่า
เช่าเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 0 ต่อปี ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

อั ต ร า ก า ไ ร
ขัน้ตน้ 

รอ้ยละ 52.9 ในปี 2560 – 2562 AFS มอีตัราก าไรขัน้ต้นจากการใหเ้ช่าพืน้ทีเ่ท่ากบัรอ้ย
ละ 57.7 ร้อยละ 51.9 และร้อยละ 49.1 ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นอตัราก าไร
ขัน้ต้นเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 52.9 จงึก าหนดให้อตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ย
ละ 52.9 ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การบรหิาร 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี AFS มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 32 ล้านบาท 33 ล้านบาท และ 38 
ลา้นบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดบั ก าหนดใหค้่าใชจ้่ายในการบรหิาร
เพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 10.6 ต่อปี ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการควบคุมและบรหิารค่าใชจ้่ายของ AMATA 
ซึง่เป็นบรษิทัแม่ 

ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิ 

- ในปี 2560 – 2562 AFS ไม่มคี่าใช้จ่ายทางการเงนิ เนื่องจากไม่มรีายการ
เงินกู้ยืมเพิ่มเติมเนื่ องจากกระแสเงินสดจากการด าเนินการมีจ านวน
เพยีงพอส าหรบักระแสเงนิสดใชไ้ป ส่งผลให ้AFS ไม่ไดม้กีารกูเ้งนิแต่อย่าง
ใด ดงันัน้ จงึก าหนดให้ AFS ไม่มคี่าใชจ้่ายส าหรบัรายการดงักล่าวตลอด
ช่วงระยะเวลาของการประมาณการ 

อตัราภาษ ี รอ้ยละ 20 ในปี 2560 – 2562 AFS จ่ายภาษใีนอตัรารอ้ยละ 18 รอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 
20 ของรายได้ที่ต้องเสยีภาษี ตามล าดบั ก าหนดให้ AFS จ่ายภาษีเงนิได้
นิตบิุคคลใหอ้ตัรารอ้ยละ 20.0 ในช่วงเวลาทีเ่หลอืของการประมาณการทาง
การเงนิ 

สิน ท รัพ ย์ อื่ น
และหนี้สนิอื่น 

คงที่ ตลอดเวลาที่
เ ห ลื อ ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ก าหนดให้สนิทรพัย์อื่นและหนี้สนิอื่น ที่แสดงอยู่ในงบการเงนิ ณ สิน้เดอืน
มนีาคม 2563 ยงัคงอยู่ในงบการเงนิของบรษิัท และไม่มรีายการสนิทรพัย์
อื่นและหนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ระย ะเวลาคิด
อตัราหนี้เฉลีย่ 

43 วนั AFS มีระยะเวลาคิดอตัราหนี้เฉลี่ยในปี 2560 – 2562 เท่ากับ 60 วนั 42 
วัน และ 28 วัน ตามล าดับ ซึ่งเป็นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43 วัน ก าหนดให้
ระยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลี่ยไว้ที่ 43 วนั ตลอดระยะเวลาของการประมาณ
การ  

ระยะช าระหนี้
เฉลีย่ 

105 วนั ในปี 2560 – 2562 AFS มรีะยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยเท่ากบั 137 วนั 208 วนั 
217 วนั ตามล าดบั ซึ่งเป็นมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 105 วนั ก าหนดใหร้ะยะเวลา
ช าระหนี้เฉลีย่ไวท้ี ่105 วนั ตลอดระยะเวลาการประมาณการ 

เงนิกูย้มื - ในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 AFS ไม่มรีายการเงนิกู้ยมื นอกจากนัน้ จาก
การประมาณการทางการเงินพบว่า กระแสเงินสดจากการด าเนินการมี



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่109 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
จ านวนเพยีงพอส าหรบักระแสเงนิสดใชไ้ป ดงันัน้ จงึก าหนดใหไ้ม่มรีายการ
เงนิกูย้มืเพิม่เตมิ 

ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

5 ปี  แ ล ะ มู ล ค่ า
สุดท้ าย  (Terminal 
Value) อิงอตัราการ
เตบิโตทีร่อ้ยละ 0 

เนื่ องจากธุรกิจการให้เช่าที่ดิน ถือเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง 
(Recurring Income) ดังนัน้ จึงท าประมาณการทางการเงินในปี 2563 – 
2567 และก าหนด Terminal Value จากกระแสเงนิสดในปี 2567 อิงอตัรา
การเตบิโตทีร่อ้ยละ 0 

5) ASRB 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
พื้ น ที่ เ ช่ า  – 
ที่ ดิ น แ ล ะ
โรงงานใหเ้ช่า 

40 ไร ่ ASRB มพีื้นที่ที่ดนิและโรงงานใหเ้ช่าเป็นจ านวน 28 ไร่ 36 ไร่ และ 40 ไร่ 
ในปี 2560 – 2562 ตามล าดบั อย่างไรกต็าม แผนในระยะยาวของบรษิทัจะ
เน้นการขายทีด่นิใหแ้ก่ผู้ประกอบการเป็นหลกั จงึก าหนดให้พื้นที่เช่าคงที่
เท่ากบั 40 ไร่ ตลอดช่วงระยะเวลาของการประมาณการ 

ราคาค่าเช่า – 
ที่ ดิ น แ ล ะ
โรงงานใหเ้ช่า 

4.3 ล้านบาทต่อไร่ 
และเติบโตให้อัตรา
รอ้ยละ 11.7 ต่อปี 

ในปี 2560 – 2562 ASRB คดิอตัราค่าเช่าส าหรบัทีด่นิและโรงงานใหเ้ช่าใน
ราคา 3.0 ล้านบาทต่อไร่ 3.2 ล้านบาทต่อไร่ และ 0.27 ล้านบาทต่อไร่ 
ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.7 ต่อปี  ดังนั ้นจึง
ก าหนดให้ราคาค่าเช่าที่ดินและโรงงานให้เช่าเติบโตที่ร้อยละ 11.7 ต่อปี 
ตลอดระยะเวลาการท าประมาณการ 

อั ต ร า ก า ไ ร
ขัน้ตน้ 

รอ้ยละ 70.8 ในปี 2560 – 2562 ASRB มอีตัราก าไรขัน้ต้นจากการให้เช่าพื้นที่เท่ากับ
รอ้ยละ 69.1 รอ้ยละ 69.6 และรอ้ยละ 73.6 ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นอตัราก าไร
ขัน้ต้นเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 70.8 จงึก าหนดให้อตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ย
ละ 70.8 ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน
การบรหิาร 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี ASRB มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท และ 27 
ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดบั ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจาก
งบการเงินรวมของ AMATA ในปี 2560 – 2562 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 10.6 ต่อปี จงึก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ 10.6 ต่อปี ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการเพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการควบคุมและบรหิารค่าใชจ้่ายของ AMATA ซึง่เป็น
บรษิทัแม่ 

ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิ 

อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 3.4 

ในปี 2560 – 2562 ASRB มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 3 ล้านบาท 7 
ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 3.1 รอ้ย
ละ 3.9 และรอ้ยละ 3.3 ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นค่าเฉลีย่รอ้ยละ 3.4 จงึก าหนด
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.4 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ  

อตัราภาษ ี รอ้ยละ 20.0 ASRB จ่ายภาษีในอตัราร้อยละ 19.1 ร้อยละ 20.6 และร้อยละ 20.7 ของ
รายได้ที่ต้องเสยีภาษี ในช่วงปี 2560 – 2562 ตามล าดบั จงึก าหนดอตัรา
ภาษีเงนิได้ร้อยละ 20.0 ซึ่งเป็นอตัราภาษีนิติบุคคล ตลอดระยะเวลาของ



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่110 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
การประมาณการทางการเงนิ 

สิน ท รัพ ย์ อื่ น
และหนี้สนิอื่น 

คงที่ ตลอดเวลาที่
เ ห ลื อ ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ก าหนดให้สนิทรพัย์อื่นและหนี้สนิอื่น ที่แสดงอยู่ในงบการเงนิ ณ สิน้เดอืน
มนีาคม 2563 ยงัคงอยู่ในงบการเงนิของบรษิัท และไม่มรีายการสนิทรพัย์
อื่นและหนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ระย ะเวลาคิด
อตัราหนี้เฉลีย่ 

7 วนั ASRB มรีะยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลีย่ในปี 2560 – 2562 เท่ากบั 6 วนั 5 วนั 
และ 10 วัน ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7 วัน จึงก าหนดให้
ระยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลีย่ไวท้ี ่7 วนั ตลอดระยะเวลาการประมาณการ 

ระยะช าระหนี้
เฉลีย่ 

78 วนั ในปี 2560 – 2562 ASRB มรีะยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยเท่ากบั 94 วนั 57 วนั 
82 วนั ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นค่าเฉลี่ยที ่78 วนั จงึก าหนดใหร้ะยะเวลาช าระ
หนี้เฉลีย่ไวท้ี ่78 วนั ตลอดระยะเวลาการประมาณการ 

เงนิกูย้มื คนืเงนิกู้ยมื 67 ล้าน
บาทในปี 2563 และ 
52 ล้ านบ าทต่ อ ปี 
ตลอดช่วงระยะเวลา
ที่ เห ลื อ ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ASRB มีเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี อยู่เป็นจ านวน 52 ล้านบาท และมีเงนิกู้ยมืจากบรษิัทที่
เกีย่วขอ้งกนัเป็นจ านวน 15 ลา้นบาท ดงันัน้ จงึก าหนดให ้TCR คนืเงนิเป็น
จ านวน 67 ในปี 2563 และทยอยคนืเงนิจ านวน 52 ล้านบาทต่อปี จนกว่า
จะคนืเงนิกูย้มืระยะยาวทัง้หมด 

ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

10 ปี ธุรกิจการให้เช่าที่ดิน และอาคารโรงงานส าเร็จรูป ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะ ซิตี้ ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง ถือเป็นรายได้ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ดงันัน้ จงึท าประมาณการทาง
การเงนิในปี 2563 – 2567 และก าหนด Terminal Value จากกระแสเงนิสด
ในปี 2567 องิอตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 0 

6) ACBH 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
พื้ น ที่ เ ช่ า  – 
โรงงานใหเ้ช่า 

81 ไร ่ ACBH มพีื้นที่ที่ดนิและโรงงานให้เช่าเป็นจ านวน 74 ไร่ 80 ไร่ และ 81 ไร่ 
ในปี 2560 – 2562 ตามล าดบั อย่างไรกต็าม แผนในระยะยาวของ ACBH 
จะเน้นการขายที่ดินให้แก่ผู้ประกอบการเป็นหลกั จึงก าหนดให้พื้นที่เช่า
คงทีเ่ท่ากบั 81 ไร่ ตลอดช่วงระยะเวลาของการประมาณการ 

ราคาค่าเช่ า  –  
ที่ ดิ น แ ล ะ
โรงงานใหเ้ช่า 

94,804 ดอลลาร์
สหรฐัต่อไร่ในปี 
2563 และเตบิโตใน
อตัรารอ้ยละ 3.1 ต่อ
ปี 

ในปี 2560 – 2562 ACBH คดิอตัราค่าเช่าส าหรบัทีด่นิและโรงงานใหเ้ช่าใน
ราคาประมาณ 86,437 ดอลลาร์สหรฐัต่อไร่ 84,461 ดอลลาร์สหรฐัต่อไร่ 
และ 91,928 ดอลลาร์สหรฐัต่อไร่ ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นอตัราเติบโตเฉลี่ย
รอ้ยละ 3.1 ต่อปี อย่างไรกต็าม เนื่องจากในอดตีทีผ่่านมา การปรบัค่าเช่ามี
อตัราการเติบโตค่อนข้างน้อย ดังนัน้จึงก าหนดให้ราคาค่าเช่าที่ดินและ
โรงงานให้เช่าเติบโตที่ร้อยละ 3.1 ต่อปี ตลอดระยะเวลาการท าประมาณ
การสอดคลอ้งกบัการปรบัเพิม่ในระยะเวลา 3 ปี  

พื้ น ที่ เ ช่ า  – 2.4 ไร ่ ACBH มีพื้นที่ เช่ าอาคารพาณิชย์ เท่ ากับ 2.2 ไร่  2.3 ไร่  และ 2.4 ไร่ 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่111 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
อาคารพาณิชย ์ ตามล าดบั อย่างไรกต็าม แผนในระยะยาวของ ACBH จะเน้นการขายทีด่นิ

ให้แก่ผู้ประกอบการเป็นหลกั จึงก าหนดให้พื้นที่เช่าคงที่เท่ากับ 2.4 ไร่ 
ตลอดช่วงระยะเวลาของการประมาณการ 

ราคาค่าเช่ า  –  
อาคารพาณิชย ์

0.2 ล้ าน ด อ ลล าร์
ส ห รัฐ ต่ อ ไ ร่  แ ล ะ
เติบโตในอัตราร้อย
ละ 5.1 ต่อปี 

ในปี 2560 – 2562 ACBH คิดอัตราค่าเช่าอาคารพาณิชย์ในราคา 0.21
ดอลลาร์สหรฐัต่อไร่ 0.21 ล้านดอลลารส์หรฐัต่อไร่ 0.23 ล้านดอลลาร์สหรฐั
ต่อไร่ ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.1 ต่อปี 
อย่างไรกต็าม ก าหนดใหร้าคาค่าเช่าอาคารพาณิชย์เตบิโตรอ้ยละ 5.1 ต่อปี 
ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

พื้ น ที่ เ ช่ า  – 
ทีด่นิ  

4.9 ไร ่ ACBH มพีื้นที่เช่าที่ดนิอยู่เป็นจ านวน 4.9 ไร่ ในช่วงปี 2560 - 2562 ทัง้นี้
เนื่ องจากแผนในระยะยาวของ  ACBH จะเน้นการขายที่ดิน ให้แก่
ผู้ประกอบการเป็นหลัก จึงก าหนดให้พื้นที่เช่าที่ดินเท่ากับ 4.9 ไร่ คงที่
ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ราคาค่าเช่ า – 
ทีด่นิ  

9,355 ด อ ล ล า ร์
ส ห รัฐ ต่ อ ไ ร่  แ ล ะ
เติบโตในอัตราร้อย
ละ 0.4 ต่อปี 

ในปี 2560 – 2562 ACBH คิดอัตราค่าเช่าส าหรับที่ดินเท่ ากับ 9,233 
ดอลลาร์สหรฐัต่อไร่ 9,314 ดอลลาร์สหรฐัต่อไร่ และ 9,315 ดอลลาร์สหรฐั
ต่อไร่ ซึ่งคดิเป็นอตัราเติบโตเฉลี่ยรอ้ยละ 0.4 ต่อปี จงึก าหนดให้ราคาค่า
เช่าทีด่นิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.4 ตลอดทัง้ระยะเวลาของการประมาณการ 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

31.8064 บาทต่อ 1
ดอลลารส์หรฐั 

ก าหนดให้อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 31.8064 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
ตลอดช่วงระยะเวลาของการประมาณการ อ้างองิอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทยวนัที ่23 กรกฎาคม 2563  

อั ต ร า ก า ไ ร
ขัน้ตน้ 

รอ้ยละ 67.4 ในปี 2560 – 2562 ACBH มอีตัราก าไรขัน้ต้นจากการให้เช่าพื้นที่เท่ากับ
รอ้ยละ 65.3 รอ้ยละ 68.4 และรอ้ยละ 68.7 ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นอตัราก าไร
ขัน้ต้นเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 67.4 จงึก าหนดให้อตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ย
ละ 67.4 ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน
การบรหิาร 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี ACBH มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 17 ลา้นบาท 56 ล้านบาท และ 70 
ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจากงบการเงนิ
รวมของ AMATA ในปี 2560 – 2562 มอีตัราการเตบิโตเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 
10.6 ต่อปี จงึก าหนดใหค้่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 10.6 
ต่อปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายของ 
AMATA ซึง่เป็นบรษิทัแม่  

ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิ 

อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 3.3 

ในปี 2560 – 2562 ACBH มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 8 ล้านบาท 3 
ล้านบาท และ 13 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 6.2 รอ้ย
ละ 1.8 และร้อยละ 2.0 ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ดังนัน้ 
KTBST ก าหนดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.3 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณ
การ 

อตัราภาษ ี รอ้ยละ 20.0 ABCH จ่ายภาษีในอตัราร้อยละ 15.9 ร้อยละ 21.5 และร้อยละ 14.8 ของ
รายได้ที่ต้องเสยีภาษี ในช่วงปี 2560 – 2562 ตามล าดบั จงึก าหนดอตัรา
ภาษีเงนิได้รอ้ยละ 20.0 ซึ่งเป็นอตัราภาษีนิติบุคคลของประเทศเวยีดนาม 
ตลอดระยะเวลาของการประมาณการทางการเงนิ 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่112 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
สิน ท รัพ ย์ อื่ น
และหนี้สนิอื่น 

คงที่ ตลอดเวลาที่
เ ห ลื อ ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ก าหนดใหส้นิทรพัย์อื่นและหนี้สนิอื่น ที่แสดงอยู่ในงบการเงนิ ณ สิน้เดอืน
มนีาคม 2563 ยงัคงอยู่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ และไม่มรีายการสนิทรพัย์
อื่นและหนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ระย ะเวลาคิด
อตัราหนี้เฉลีย่ 

51 วนั ACBH มรีะยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลี่ยในปี 2560 – 2562 เท่ากบั 53 วนั 43 
วนั และ 56 วนั ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากบั 51 วนั จงึก าหนดให้
ระยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลีย่ไวท้ี ่51 วนั ตลอดระยะเวลาการประมาณการ  

ระยะช าระหนี้
เฉลีย่ 

71 วนั ในปี 2560 – 2562 ACBH มรีะยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยเท่ากบั 85 วนั 58 วนั 
70 วนั ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากบั 71 วนั จงึก าหนดใหร้ะยะเวลา
ช าระหนี้เฉลีย่ไวท้ี ่71 วนั ตลอดระยะเวลาการประมาณการ  

เงนิกูย้มื คนืเงนิกู้ยมื 50 ล้าน
บาทต่อปี  

ในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ACBH มีเงนิกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี อยู่เป็นจ านวน 50 ล้านบาท ดงันัน้ ในการท าประมาณ
การทางการเงนิ จงึก าหนดให ้ACBH คนืเงนิเป็นจ านวนดงักล่าวในแต่ละปี
จนกว่าจะคนืเงนิกูย้มืระยะยาวทัง้หมด 

ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

5 ปี  แ ล ะ มู ล ค่ า
สุดท้ าย  (Terminal 
Value) อิงอตัราการ
เตบิโตทีร่อ้ยละ 0 

เน่ืองจากธุรกจิการใหเ้ช่าทีด่นิ อาคารพาณิชย ์และโรงงานส าเรจ็รปู ถอืเป็น
รายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ดงันัน้ จงึท าประมาณ
การทางการเงินในปี 2563 – 2567 และก าหนด  Terminal Value จาก
กระแสเงนิสดในปี 2567 องิอตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 0 

1.3 ธรุกิจการให้บริการสาธารณูปโภค 

บรษิทัด าเนินธุรกจิการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคใหก้บัผูป้ระกอบการภายในพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมของบรษิทั 
ภายใต้การด าเนินธุรกจขิองบรษิัทย่อย ซึ่งประกอบไปด้วย AFS ซึ่งด าเนินธุรกิจให้บรกิารดูแลรกัษาพื้นที่ส่วนกลาง 
บรกิารก าจดัขยะ และบรกิารสาธารณูปโภคอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรม AW ซึง่ใหบ้รกิารจดัหาน ้าประปาและน ้าดบิใหก้บั
ผูป้ระกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม และ ACBH ซึ่งให้บรกิารจดัหาน ้าดิบและบ าบดัน ้าเสยี และบรกิารดูแลรกัษา
พืน้ทีส่่วนกลาง บรกิารก าจดัขยะ และบรกิารสาธารณูปโภคอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมของ ACBH เอง 

1) AFS 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร 23,616 ไ ร่  แ ล ะ

เพิม่ขึน้ตามยอดโอน
ของบริษัทที่ด าเนิน
ธุ ร กิ จ ก า ร ข า ย
อสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทย 

AFS ให้บริการดูแลรกัษาพื้นที่ส่วนกลาง บริการก าจดัขยะ และบริการ
สาธารณูปโภคอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี  และนิคม
อุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้  ระยอง โดยในปี 2560 – 2562 AFS มีพื้นที่
ให้บรกิารเท่ากบั 22,136 ไร่ 22,294 ไร่ และ 22,989 ไร่ ตามล าดบั ซึ่งคดิ
เป็นอตัราเตบิโตเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 1.9 ทัง้นี้ ก าหนดให ้AFS ใหบ้รกิารใน
พืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมดงักล่าว โดยพืน้ทีใ่หบ้รกิารจะเพิม่ขึน้ตามยอดโอน
ของ AMATA RAYONG และ TCR 

ค่าธรรมเนียม
ก า ร บ ริ ห า ร

21,193 บาทต่ อ ไร่ 
และอตัราเตบิโตรอ้ย

ในปี 2560 – 2562 AFS คดิอตัราค่าธรรมเนียมในการบรหิารจดัการพื้นที่
ส าหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในราคา 17,131 บาทต่อไร่ 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่113 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
จดัการพืน้ที ่ ละ 7.3 ต่อปี 17,928 บาทต่อไร่ และ 19,742 บาทต่อไร่ ซึ่งคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ย

เท่ากับร้อยละ 7.3 ต่อปี ดังนั ้น ก าหนดให้อัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเท่ากับร้อยละ 7.3 ต่อปี ตลอดช่วงระยะเวลาการ
ประมาณการ 

อั ต ร า ก า ไ ร
ขัน้ตน้ 

ร้อ ย ล ะ  19.7 ข อ ง
รายไดจ้ากธุรกจิการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร
สาธารณูปโภค 

ในปี 2560 – 2562 บรษิัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 17.1 ร้อยละ 
20.0 และร้อยละ 21.9 ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 19.7 
จากอตัราดงักล่าว จงึก าหนดให้อตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจการให้บรกิาร
สาธารณูปโภคไวท้ีร่อ้ยละ 19.7 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ  

ค่าใชจ้่ายในการ
บรหิาร 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี AFS มคี่าใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากับ 32 ล้านบาท 33 ล้านบาท และ 38 
ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดบั ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจาก
งบการเงินรวมของ AMATA ในปี 2560 – 2562 มีอตัราการเติบโตเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 10.6 ต่อปี จงึก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิ่มขึ้นใน
อตัรารอ้ยละ 10.6 ต่อปีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการควบคุมและบรหิาร
ค่าใชจ้่ายของ AMATA ซึง่เป็นบรษิทัแม่ 

ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิ 

- ในปี 2560 – 2562 AFS ไม่มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ เน่ืองจากไม่มรีายการ
เงนิกู้ยมืเพราะกระแสเงนิสดจากการด าเนินการมจี านวนเพียงพอส าหรบั
กระแสเงนิสดใชไ้ป ดงันัน้จงึก าหนดให ้AFS ไม่มคี่าใชจ้่ายส าหรบัรายการ
ดงักล่าวตลอดช่วงระยะเวลาของการประมาณการ 

อตัราภาษ ี รอ้ยละ 20 ในปี 2560 – 2562 AFS จ่ายภาษีในอตัรารอ้ยละ 18 ร้อยละ 20 และรอ้ย
ละ 20 ของรายไดท้ีต่้องเสยีภาษี ตามล าดบั ก าหนดให ้AFS จ่ายภาษีเงนิ
ได้นิตบิุคคลใหอ้ตัรารอ้ยละ 20.0 ในช่วงเวลาทีเ่หลอืของการประมาณการ
ทางการเงนิ 

สิ น ท รัพ ย์ อื่ น
และหนี้สนิอื่น 

คงที่ ต ลอด เวลาที่
เ ห ลื อ ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ก าหนดใหส้นิทรพัย์อื่นและหนี้สนิอื่น ที่แสดงอยู่ในงบการเงนิ ณ สิน้เดอืน
มนีาคม 2563 ยงัคงอยู่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ และไม่มรีายการสนิทรพัย์
อื่นและหนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ระย ะเวลาคิด
อตัราหนี้เฉลีย่ 

43 วนั AFS มีระยะเวลาคิดอตัราหนี้เฉลี่ยในปี 2560 – 2562 เท่ากับ 60 วนั 42 
วนั และ 28 วัน ตามล าดับ ซึ่งเป็นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43 วัน ก าหนดให้
ระยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลี่ยไวท้ี่ 43 วนั ตลอดระยะเวลาของการประมาณ
การ  

ระยะช าระหนี้
เฉลีย่ 

105 วนั ในปี 2560 – 2562 AFS มรีะยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่เท่ากบั 137 วนั 208 วนั 
217 วนั ตามล าดบั ซึ่งเป็นมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 105 วนั ก าหนดให้ระยะเวลา
ช าระหนี้เฉลีย่ไวท้ี ่105 วนั ตลอดระยะเวลาการประมาณการ 

เงนิกูย้มื - ในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 AFS ไม่มรีายการเงนิกู้ยมื นอกจากนัน้ จาก
การประมาณการทางการเงินพบว่า กระแสเงนิสดจากการด าเนินการมี
จ านวนเพยีงพอส าหรบักระแสเงนิสดใชไ้ป ดงันัน้ จงึก าหนดใหไ้ม่มรีายการ
เงนิกูย้มืเพิม่เตมิ 

ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

5 ปี  แ ล ะ มู ล ค่ า
สุดท้ าย  (Terminal 

เนื่องจากธุรกิจการให้บรกิารดูแลรกัษาพื้นที่ส่วนกลาง บรกิารก าจดัขยะ 
และบรกิารสาธารณูปโภคอื่นๆ แก่ผูป้ระกอบการทีซ่ื้อหรอืเช่าพืน้ทีใ่น นิคม
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รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
Value) อิงอตัราการ
เตบิโตทีร่อ้ยละ 0 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และ นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี ้
ระยอง ถือเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ดงันัน้ 
จงึท าประมาณการทางการเงนิในปี 2563 – 2567 และก าหนด Terminal 
Value โดยค านวณจากกระแสเงนิสดในปี 2567 องิอตัราการเตบิโตที่ร้อย
ละ 0 

2) AW 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
จ านวนมิเตอร์
น ้ า แ ล ะอั ต ร า
การเติบโตของ
จ านวนมิเตอร์
จาก ปี ฐาน  (ปี 
2562) 

1,344 มิ เตอร์  และ
อตัราการเตบิโตรอ้ย
ละ 1.6 ต่อปี 

ในปี 2560 – 2562 AW มีจ านวนมิเตอร์น ้ าเท่ากับ 1,256 มิเตอร์ 1,317 
มิเตอร์ และ 1,323 มิเตอร์ ซึ่งคิดเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.6 ต่อปี จาก
ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซติี ้ชลบุร ีและ นิคมอุตสาหกรรม 
อมตะ ซิตี้ ระยอง ที่เพิ่มขึ้น ทัง้นี้ ก าหนดให้จ านวนมิเตอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.6 ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ  

ปริมาณการใช้
น ้ าดิบ ปริมาณ
ก า ร ใ ช้
น ้ าประปา และ
ป ริ ม าณ ก า ร
บ าบดัน ้าเสยี 

27.4 ลูกบาศก์เมตร
ต่ อ วั น ต่ อ มิ เต อ ร ์
70.6 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวนัต่อมเิตอร ์และ 
59.6 ลูกบาศก์เมตร
ต่ อ วั น ต่ อ มิ เต อ ร ์
ตามล าดบั 

ในปี 2560 – 2562 AW มปีรมิาณการใช้น ้าดบิเป็นจ านวน 25.8 ลูกบาศก์
เมตรต่อวันต่อมิเตอร์ 27.7 ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อมิเตอร์ และ 28.7 
ลูกบาศก์เมตรต่อวนัต่อมเิตอร์ ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากบั 27.4 
ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อมิเตอร์ มีปริมาณน ้ าประปาเป็นจ านวน 72.3 
ลูกบาศก์เมตรต่อวนัต่อมิเตอร์ 69.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวนัต่อมิเตอร์ และ 
70.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวนัต่อมเิตอร์ ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
70.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวนัต่อมเิตอร์ มปีรมิาณการบ าบดัน ้าเสยีเป็นจ านวน 
60.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวนัต่อมิเตอร์ 58.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวนัต่อมิเตอร ์
และ 60.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวนัต่อมิเตอร์ ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 59.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวนัต่อมเิตอร์ ดงันัน้ จงึก าหนดให้ ปรมิาณ
การใชน้ ้าดบิ ปรมิาณการใชน้ ้าประปา และปรมิาณการบ าบดัน ้าเสยีเท่ากบั 
27.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวนัต่อมิเตอร์ 70.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวนัต่อมิเตอร์ 
และ 59.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวนัต่อมเิตอร์ ตามล าดบั ตลอดระยะเวลาของ
การประมาณการ 

ร า ค า น ้ า ดิ บ 
น ้ าประปา และ
ค่าบ าบดัน ้าเสยี 

16.9 บ า ท ต่ อ
ลูกบาศก์เมตร 24.5 
บ าท ต่ อ ลู กบ าศก์
เมตร และ 8.4 บาท
ต่อลูกบาศกเ์มตร 

ในปี 2560 – 2562 AW คิดอัตราค่าบริการน ้ าดิบในราคา 16.1 บาทต่อ
ลูกบาศกเ์มตร 16.4 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร และ 16.6 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร 
ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.6 ต่อปี คิด
อตัราค่าบรกิารน ้าประปาในราคา 24.1 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร 24.2 บาทต่อ
ลูกบาศก์เมตร และ 24.3 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นอตัรา
การเตบิโตเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 0.5 ต่อปี และคดิอตัราค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสยี
ในราคา 8.7 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 8.5 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และ 8.4 
บาทต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยเท่ากับ
รอ้ยละ -1.8 ดงันัน้ ก าหนดใหร้าคาน ้าดบิและราคาน ้าประปาเตบิโตรอ้ยละ 
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รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
1.6 และ 0.5 ต่อปี ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ ซึ่งสมมติฐาน
ดังกล่าวมาจากการเติบโตเฉลี่ยในอดีต ส่วนราคาค่าบ าบัดน ้ าเสีย 
ก าหนดใหเ้ตบิโตรอ้ยละ 0 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ 

อั ต ร า ก า ไ ร
ขัน้ตน้ 

ร้อ ย ล ะ  37.7 ข อ ง
รายไดจ้ากธุรกิจการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร
สาธารณูปโภค 

ในปี 2560 – 2562 AW มอีตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 36.5 รอ้ยละ 38.4 
และร้อยละ 38.3 ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 37.7 จึง
ก าหนดใหอ้ตัราก าไรขึ้นต้นของธุรกจิการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคไวท้ีร่อ้ย
ละ 37.7 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณการ  

ค่าใชจ้่ายในการ
ขาย 

ร้อ ย ล ะ  0.16 ข อ ง
รายไดจ้ากธุรกิจการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร
สาธารณูปโภค 

ในปี 2560 – 2562 AW มคี่าใชจ้่ายในการขายคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้าก
ธุรกจิการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคเท่ากบัรอ้ยละ 0.04 รอ้ยละ 0.07 และรอ้ย
ละ 0.36 ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.16 ดังนั ้น จึง
ก าหนดใหค้่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบัรอ้ยละ 0.16 ตลอดช่วงระยะเวลาการ
ประมาณการ 

ค่าใชจ้่ายในการ
บรหิาร 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี AW มีค่าใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากับ 27 ล้านบาท 29 ล้านบาท และ 32 
ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดบั ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจาก
งบการเงินรวมของ AMATA ในปี 2560 – 2562 มีอตัราการเติบโตเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 10.6 ต่อปี จงึก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นใน
อตัรารอ้ยละ 10.6 ต่อปี ซึง่สอดคลอ้งกบัของ AMATA 

ค่ าใช้จ่ ายทาง
การเงนิ 

- ในปี 2560 – 2562 AW ไม่มคี่าใช้จ่ายทางการเงนิ เนื่องจากไม่มีรายการ
เงนิกู้ยมื เพราะกระแสเงนิสดจากการด าเนินการมจี านวนเพยีงพอส าหรบั
กระแสเงนิสดใชไ้ปจงึก าหนดให้ AW ไม่มคี่าใชจ้่ายส าหรบัรายการดงักล่าว
ตลอดช่วงระยะเวลาของการประมาณการ 

อตัราภาษ ี รอ้ยละ 20 บรษิัทจ่ายภาษีในอตัรารอ้ยละ 19 รอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 20 ของรายได้ที่
ตอ้งเสยีภาษ ีในช่วงปี 2560 – 2562 ตามล าดบั จงึก าหนดอตัราภาษเีงนิได้
รอ้ยละ 20.0 ตลอดช่วงระยะเวลาของการประมาณการ  

สิ น ท รัพ ย์ อื่ น
และหนี้สนิอื่น 

คงที่ ต ลอด เวลาที่
เ ห ลื อ ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ก าหนดให้สนิทรพัย์อื่นและหนี้สนิอื่น ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ ณ สิน้เดอืน
มนีาคม 2563 ยงัคงอยู่ในงบการเงนิของบรษิัท และไม่มรีายการสนิทรพัย์
อื่นและหนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ระย ะเวลาคิ ด
อตัราหนี้เฉลีย่ 

37 วนั บรษิัทมีระยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลี่ยในปี 2560 – 2562 เท่ากับ 37 วนั 37 
วัน และ 36 วัน ตามล าดับ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จึง
ก าหนดใหร้ะยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลี่ยไวท้ี่ 37 วนั ตลอดระยะเวลาของการ
ประมาณการ  

ระยะช าระหนี้
เฉลีย่ 

52 วนั ในปี 2560 – 2562 บรษิัทมรีะยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยเท่ากบั 54 วนั 53 วนั 
52 วัน ตามล าดับ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จึงก าหนดให้
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ไวท้ี ่52 วนั ตลอดระยะเวลาการประมาณการ  

เงนิกูย้มื - ในงวดไตรมาสที ่1 ปี 2563 AW ไม่มรีายการเงนิกูย้มื นอกจากนัน้ จากการ
ประมาณการทางการเงนิพบว่า กระแสเงนิสดจากการด าเนินการมจี านวน
เพียงพอส าหรบักระแสเงนิสดใช้ไป ดงันัน้ จึงก าหนดให้ไม่มีรายการเงิน
กูย้มืเพิม่เตมิ 
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รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

5 ปี  แ ล ะ มู ล ค่ า
สุ ดท้ าย  (Terminal 
Value) อิงอัตราการ
เตบิโตทีร่อ้ยละ 0 

เนื่องจากธุรกิจการให้บรกิารน ้าดิบ น ้าประปา และการบ าบดัน ้าเสีย เป็น
การใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการทีซ่ื้อหรอืเช่าพืน้ทีใ่น นิคมนิคมอุตสาหกรรม
อมตะ ซติี ้ชลบุร ีและ นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซติี ้ระยอง จงึถอืเป็นรายได้
ทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเน่ือง (Recurring Income) ดงันัน้ จงึท าประมาณการทาง
การเงนิในปี 2563 – 2567 และก าหนด Terminal Value โดยค านวณจาก
กระแสเงนิสดในปี 2567 องิอตัราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 0 

3) ACBH 

สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประมาณการ 

รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร 3.4 ล้านตารางเมตร 

และเพิม่ขึน้ตามยอด
โอน ข องบ ริษั ท ที่
ด าเนินธุรกจิการขาย
อสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศเวยีดนาม 

ACBH ใหบ้รกิารดูแลรกัษาพื้นที่ส่วนกลาง บรกิารก าจดัขยะ และบรกิาร
สาธารณูปโภคอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรม โดยในปี 2560 – 2562 ACBH มี
พื้นที่ให้บรกิารเท่ากบั 3.2 ล้านตารางเมตร 3.5 ล้านตารางเมตร และ 3.4 
ล้านตารางเมตร ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นอตัราเตบิโตเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 2.8 
ก าหนดให ้ACBH บรกิารดแูลรกัษาพืน้ทีส่่วนกลางในส าหรบั ACLT ATLT 
และ ACHL ด้วย ดงันัน้ พื้นที่ให้บรกิารจงึเพิ่มขึน้ตามยอดโอนของบรษิัท
ดงักล่าวทีด่ าเนินธุรกจิการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศเวยีดนาม  

ค่าธรรมเนียม
ก า ร บ ริ ห า ร
จดัการพืน้ที ่

0.9 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อตารางเมตร และ
อัตราเติบโตร้อยละ 
3.5 ต่อปี 

ในปี 2560 – 2562 ACBH คดิอตัราค่าธรรมเนียมในการบรหิารจดัการพืน้ที่
ส าหรบัผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นจ านวน 0.8 ดอลลาร์สหรฐั
ต่อตารางเมตร 0.8 ดอลลาร์สหรฐัต่อตารางเมตร และ 0.9 ดอลลาร์สหรฐั
ต่อตารางเมตร ซึ่งคดิเป็นอตัราเติบโตเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 3.5 ก าหนดให้
ค่าธรรมเนียมในการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่ตบิโตรอ้ยละ 3.5 ต่อปี ตลอดช่วง
ระยะเวลาการประมาณการ 

ปริมาณการใช้
น ้าประปา และ
ป ริ ม าณ ก า ร
บ าบดัน ้าเสยี 

5.2 ล้ าน ลูกบ าศก์
เมตร และ 4.0 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และ
เพิ่มขึ้นตามอัตรา
การเติบโตของพื้นที่
ให้บริการบริษัทที่
ด าเนินธุรกจิการขาย
อสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศเวยีดนาม 

ในปี 2560 – 2562 ACBH ให้บริการน ้ าประปาแก่ผู้ประกอบการเป็น
จ านวน 4.7 ล้านลูกบาศก์เมตร 4.8 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 5.2 ล้าน
ลูกบาศกเ์มตร ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้เป็นอตัราเตบิโตเฉลี่ยรอ้ยละ 5.3 ต่อปี 
และให้บรกิารบ าบดัน ้าเสยีแก่ผูป้ระกอบการเป็นจ านวน 3.3 ล้านลูกบาศก์
เมตร 3.7 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 4.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั ซึ่ง
เพิ่มขึ้นเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.4 ต่อปี ทัง้นี้  ก าหนด ACBH 
ใหบ้รกิารน ้าประปาและบ าบดัน ้าเสยีใหแ้ก่บรษิทั ACLT ATLT และ ACHL 
ด้วยในอนาคต ดงันัน้ ปรมิาณการใช้น ้าประปาและการบ าบดัน ้าเสยีของ
ผูป้ระกอบการจะเพิม่ขึน้ตามอตัราการเตบิโตของพืน้ทีใ่หบ้รกิารทัง้หมดซึ่ง
รวมพื้นที่ใน ACBH ACLT ATLT และ ACHL ซึ่งเป็นที่ด าเนินธุรกิจการ
ขายอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศเวยีดนาม 

ราคาน ้าประปา 0.5 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อลูกบาศกเ์มตร 

ในปี 2560 – 2562 ACBH คิดค่าบริการน ้าประปาในราคา 0.5 ดอลลาร์
สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร 0.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร และ 0.5 
ดอลลารส์หรฐัต่อลูกบาศกเ์มตร ซึ่งคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่เท่ากบัรอ้ย
ละ -3.4 อย่างไรกต็าม ก าหนดใหเ้ตบิโตรอ้ยละ 0 ตลอดช่วงระยะเวลาการ
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รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ประมาณการ 

ราคาการบ าบดั
น ้าเสยี 

0.3 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อลูกบาศกเ์มตร 

ACBH คิดค่าบริการการบ าบัดน ้ าเสียในราคา 0.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ลูกบาศกเ์มตร 0.3 ดอลลารส์หรฐัต่อลูกบาศก์เมตร และ 0.3 ดอลลาร์สหรฐั
ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ -9.4 ต่อปี 
อย่างไรกต็าม ก าหนดใหเ้ตบิโตรอ้ยละ 0 ตลอดช่วงระยะเวลาการประมาณ
การ 
 

อั ต ร า
แลกเปลีย่น 

31.8064 บาทต่อ 1
ดอลลารส์หรฐั 

ก าหนดให้อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 31.8064 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
ตลอดช่วงระยะเวลาของการประมาณการ อ้างองิอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ย
ของธนาคารแห่งประเทศไทยวนัที ่23 กรกฎาคม 2563  

อั ต ร า ก า ไ ร
ขัน้ตน้ 

ร้อ ย ละ  26.8 ข อ ง
ราย ได้ ธุ รกิ จ ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร
สาธารณูปโภค 

ในปี 2560 – 2562 ACBH มีอัตราก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจการให้บริการ
สาธารณู ปโภค เท่ ากับร้อยละ 25.2 ร้อยละ 26.1 และร้อยละ  29.1 
ตามล าดบั ซึง่มคี่าเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 26.8 ดงันัน้ จงึก าหนดใหอ้ตัราก าไร
ขัน้ต้นของธุรกิจดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 26.8 ตลอดระยะเวลาของการ
ประมาณการ 

ค่าใชจ้่ายในการ
บรหิาร 

รอ้ยละ 10.6 ต่อปี ACBH มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 17 ล้านบาท 56 ล้านบาท และ 70 
ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจากงบการเงนิ
รวมของ AMATA ในปี 2560 – 2562 มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 
10.6 ต่อปี จงึก าหนดใหค้่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 10.6 
ต่อปี  

ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิ 

อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 3.3 

ในปี 2560 – 2562 ACBH มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 8 ล้านบาท 3 
ล้านบาท และ 13 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 6.2 รอ้ย
ละ 1.8 และร้อยละ 2.0 ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ดังนัน้ 
KTBST ก าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.3 ตลอดช่วงระยะเวลาการ
ประมาณการ 

อตัราภาษ ี รอ้ยละ 20.0 ABCH จ่ายภาษีในอตัราร้อยละ 15.9 ร้อยละ 21.5 และร้อยละ 14.8 ของ
รายได้ที่ต้องเสียภาษี ในช่วงปี 2560 – 2562 ตามล าดับ  KTBST จึง
ก าหนดอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20.0 ซึ่งเป็นอัตราภาษีนิติบุคคลของ
ประเทศเวยีดนาม ตลอดระยะเวลาของการประมาณการทางการเงนิ 

สิ น ท รัพ ย์ อื่ น
และหนี้สนิอื่น 

คงที่ ต ลอดเวลาที่
เ ห ลื อ ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ก าหนดใหส้นิทรพัย์อื่นและหนี้สนิอื่น ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ ณ สิ้นเดอืน
มนีาคม 2563 ยงัคงอยู่ในงบการเงนิของบรษิทั และไม่มรีายการสนิทรพัย์
อื่นและหนี้สนิอื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลง ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 

ระย ะเวลาคิด
อตัราหนี้เฉลีย่ 

51 วนั ACBH มรีะยะเวลาคดิอตัราหนี้เฉลี่ยในปี 2560 – 2562 เท่ากบั 53 วนั 43 
วนั และ 56 วนั ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51 วนั KTBST จึง
ก าหนดให้ระยะเวลาคิดอัตราหนี้เฉลี่ยไว้ที่ 51 วนั ตลอดระยะเวลาการ
ประมาณการ  

ระยะช าระหนี้
เฉลีย่ 

71 วนั ในปี 2560 – 2562 ACBH มรีะยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยเท่ากบั 85 วนั 58 วนั 
70 วนั ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากบั 71 วนั KTBST จงึก าหนดให้
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รายการ สมมติฐาน การพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ไวท้ี ่71 วนั ตลอดระยะเวลาการประมาณการ  

เงนิกูย้มื คนืเงนิกู้ยมื 50 ล้าน
บาทต่อปี  

ในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ACBH มีเงนิกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี อยู่เป็นจ านวน 50 ล้านบาท ดงันัน้ ในการท าประมาณ
การทางการเงนิ KTBST จงึก าหนดให้ ACBH คนืเงนิเป็นจ านวนดงักล่าว
ในแต่ละปีจนกว่าจะคนืเงนิกูย้มืระยะยาวทัง้หมด 

ระยะเวลาการ
ประมาณการ 

5 ปี  แ ล ะ มู ล ค่ า
สุดท้ าย  (Terminal 
Value) อิงอตัราการ
เตบิโตทีร่อ้ยละ 0 

เนื่ องจากธุรกิจการให้บริการน ้ าประปาและการบ าบัดน ้ าเสีย เป็นการ
ให้บรกิารแก่ผู้ประกอบการทีซ่ื้อหรือเช่าพืน้ที่ใน ACBH ACLT ATLT และ 
ACHL จงึถอืเป็นรายไดท้ีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ดงันัน้ 
จงึท าประมาณการทางการเงนิในปี 2563 – 2567 และก าหนด Terminal 
Value โดยค านวณจากกระแสเงนิสดในปี 2567 อิงอตัราการเติบโตที่ร้อย
ละ 0 

อตัราส่วนลด (Discount Rate) 

ในการประเมนิมูลค่าหุน้ของ AMATA นัน้ KTBST ได้ใช้วธิหีามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะท า
ไดต้ามระยะการด าเนินธุรกจิแต่ละประเภท โดยใชต้น้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) เป็นอตัราส่วนลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2563 หลงัจาก
นัน้จงึน ามูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสดมาปรบัปรุงกบัรายการเงนิกู้ยมืและรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563  

ทัง้นี้ ต้นทุนของทุน (Ke) หรอือตัราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการ สามารถค านวณโดยใช้ ทฤษฏี Capital 
Asset Pricing Model (CAPM) ซึง่มสีตูรค านวณดงันี้ 

Ke       = 
         = 

Rf + (Rm-Rf) 
รอ้ยละ 16.64 ตลอดระยะเวลาของการประมาณการ 
 

โดยที ่ Rf อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk-Free Rate) ซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย
พั น ธบั ต ร รัฐบ าล อ ายุ  46 ปี  ซึ่ ง มี ค่ า เท่ ากั บ อัต ร าร้ อ ย ล ะ  2.45 (ข้ อมู ล จ าก 
www.thaibma.or.th ณ วนัที่ 23 กรกฏาคม 2563) เนื่องจากที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ
ก าหนดสมมติฐานการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกิจการ (Going Concern) และ
ค านวณหามูลค่าการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตหลงัจากปีสุดท้าย (Terminal 
Value) ส าหรับบางธุรกิจตามความเหมาะสม ดังนั ้น จึงได้เลือกอัตราดอกเบี้ยของ
พนัธบตัรรฐับาลทีม่อีายุยาวที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกบัระยะเวลาที่ใชส้ าหรบัการประมาณ
การภายใตส้มมตฐิานดงักล่าว 

  ค่าสัมประสิทธิช์ดเชยความเสี่ยง (Beta) ซึ่งอ้างอิงจากค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของ
ผลตอบแทนรายวันของตลาดหลักทรัพย์เปรียบเทียบกับราคาปิดของหุ้นสามัญของ  
AMATA (ขอ้มลูจาก Bloomberg ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี จนถงึวนัที ่23 กรกฏาคม 
2563) เพื่อน ามาค านวณหาค่า Levered Beta ซึง่เท่ากบั 1.40   

 Rm อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ (Market Return) ซึ่งค านวณ
จากดชันีผลตอบแทนรวมของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่ปี 2545 ซึ่งเป็นปีที่

http://www.thaibma.or.th/
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ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเริม่ค านวณและเผยแพร่ดชันีดงักล่าว จนถึงวนัที่ 23 
กรกฏาคม 2563 ซึง่มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 12.56 

ทัง้นี้ การค านวณตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) มรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 

WACC    = [Ke * E/(D+E)] + [Kd * (1-T) * D/(D+E)]  ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 9.95 
 

Ke     = ตน้ทุนของทุน หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ต้องการ ซึง่มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 16.64 โดยมกีาร
ค านวณดงัรายละเอยีดขา้งตน้ 

Kd = ต้นทุนของหนี้ หรอือตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ของบรษิัท ซึ่งมคี่าเท่ากบัร้อยละ 3.02 ซึ่งค านวณจาก
อตัราดอกเบีย้เงนิกูข้องบรษิทัจากงบการเงนิรวมในงวดไตรมาสที ่1 ปี 2563 

T = อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ซึง่มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 20 
E = ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ซึง่มคี่าเท่ากบั 17,332 ลา้นบาท 
D = หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ซึง่มคี่าเท่ากบั 15,398 ลา้นบาท 

จากสมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปการประเมินมูลค่ากลุ่มบริษัทย่อยจ านวน  14 บริษัท ได้ตามตาราง
ดงัต่อไปนี้ 

ล าดั
บ 

ช่ือยอ่ บริษทั 
สดัส่วน
การถือ
หุ้น 

มูลค่า
บริษทั 
(100%) 

มูลค่า
ตาม

สดัส่วน 
(ล้านบาท) 

วิธี
ประเมิน
มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

1 AMATA บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 100% (7,729.38) (7,729.38) DCF 
2 AW บรษิทั อมตะ วอเตอร ์จ ากดั 100% 4,776.23  4,776.19  DCF 
3 AFS บรษิทั อมตะ ฟาซลิติี ้เซอรว์สิ จ ากดั 91% 1,187.49  1,080.61  DCF 
4 RAYONG บรษิทั อมตะซติี ้ระยอง จ ากดั 84% 2,989.94  2,501.59  DCF 
5 ASRB บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์จ ากดั 49% 1,831.99  897.67  DCF 
6 ASRM บรษิทั อมตะ ซมัมทิ รทีส ์แมเนจเมนท ์จ ากดั1/ 49% -    -    - 

7 TCR 
บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรม
ระยอง ไทย-จนี จ ากดั 

46% 2.46  1.14  DCF 

8 ACBH Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 66% 2,773.27  1,818.10  DCF 
9 AVN บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 73% (3,557.73) (2,591.81) DCF 
10 ACLT Amata City Long Thanh Joint Stock Company 68% 1,204.20  820.18  DCF 
11 ATLT Amata Township Long Thanh Company Limited 68% 5,247.57  3,570.31  DCF 
12 ACHL Amata City Halong Joint Stock Company 73% 2,018.00  1,470.11  DCF 

13 ASCLT1 
Amata Service City Long Thanh 1 Company 
Limited2/ 

68% -    -    - 

14 ASCLT2 
Amata Service City Long Thanh 2 Company 
Limited2/ 68% -    -    - 
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ล าดั
บ 

ช่ือยอ่ บริษทั 
สดัส่วน
การถือ
หุ้น 

มูลค่า
บริษทั 
(100%) 

มูลค่า
ตาม

สดัส่วน 
(ล้านบาท) 

วิธี
ประเมิน
มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

รวมมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย  10,744.03  6,614.71   
หมายเหตุ : 1/  ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระได้รวมมูลค่าของ ASRM อยู่ในมูลค่าของ ASRB เนื่องจาก ASRM เป็นบรษิทัย่อยของ ASRB 

ซึง่มสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 100  
 2/ ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระได้รวมมูลค่าของ ASCLT1 และ ASCLT2 อยู่ในมูลค่าของ ACLT เนื่องจากทัง้ 2 บรษิัท เป็น

บรษิทัย่อยของ ACLT ซึง่มสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 100 

2. กลุ่มบริษทัร่วมจ านวน 16 บริษทั  

กลุ่มบรษิทัร่วมจ านวน 16 แห่ง สามารถแบ่งเป็นบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมจ านวน 12 แห่ง และบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิใหบ้รกิาร
อื่นๆ ไดแ้ก่ ธุรกจิสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาตสิ าหรบันิคมอุตสาหกรรม ธุรกจิใหบ้รกิารคลงัสนิคา้และขนส่งสนิคา้ ธุรกจิ
ใหบ้รกิารในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และธุรกจิใหบ้รกิารเครอืขา่ยเสน้ใยแกว้น าแสง จ านวน 4 แห่ง โดยกลุ่มบรษิทั
ร่วมดงักล่าวมรีายไดร้วมทัง้หมดประมาณรอ้ยละ 10 ของโครงสรา้งรายได้ (ก่อนตดัรายการระหว่างกนั) ของปี 2562 
ซึ่งบรษิัทได้รบัส่วนแบ่งก าไรจากบรษิัทร่วมตามสดัส่วนการถอืหุ้น ทัง้นี้ บรษิัทร่วมดงักล่าวมผีลการด าเนินงานคงที่
สม ่าเสมอในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึท าการประเมนิมูลค่าบรษิทัร่วมตามสดัส่วนการถือ
หุ้นโดยใช้วธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted cash flow approach) ส าหรบัการประเมนิมูลค่าของ
กลุ่มนี้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

2.1 ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

ปัจจุบนั บรษิัทมกีารลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมจ านวน  12 แห่ง โดยร่วมลงทุนกบัผู้ผลติ
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ได้แก่บรษิัท อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร์ จ ากดั และมีวตัถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อสร้าง
ความมัน่คงดา้นพลงังานใหก้บัลูกคา้ภายในนิคมอุตสาหกรรมทัง้ในจงัหวดัชลบุรแีละจงัหวดัระยอง ซึ่งส่วนใหญ่มคีวาม
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเป็นจ านวนมาก ทัง้นี้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดใหร้ะยะเวลาประมาณการของโรงไฟฟ้าแต่ละ
แห่งเท่ากบัอายุของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีเ่หลอือยู่ และก าหนดใหปี้สุดทา้ยของการประมาณการของบรษิทัร่วมจ านวน 
11 แห่ง (ยกเวน้ APBH) มกีารจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทัง้หมดของบรษิทัดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั บริษทั สดัส่วน 
ประเภท 
ผู้ผลิต
ไฟฟ้า 

ก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

ก าลงัการ 
ผลิตไอน ้า 

(ตนั/ชัว่โมง) 

ปีท่ีเร่ิม
ผลิตเชิง
พาณิชย ์

อายุ
โครงการ 

(ปี) 

อายุ
โครงการ
คงเหลือ 

(ปี) 

BOI 
(ปี) 

1 ABP 14% Holding - - - - 23  
2 ABP1 14% SPP 166 30 2541 21 0  
3 ABP2 14% SPP 171 30 2544 21 2  
4 ABP3 18% SPP 133 30 2555 25 17 8 
5 ABP4 27% SPP 131 30 2558 25 20 8 
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ล าดบั บริษทั สดัส่วน 
ประเภท 
ผู้ผลิต
ไฟฟ้า 

ก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

ก าลงัการ 
ผลิตไอน ้า 

(ตนั/ชัว่โมง) 

ปีท่ีเร่ิม
ผลิตเชิง
พาณิชย ์

อายุ
โครงการ 

(ปี) 

อายุ
โครงการ
คงเหลือ 

(ปี) 

BOI 
(ปี) 

6 ABP5 27% SPP 131 30 2559 25 21 8 
7 ABPR1 15% SPP 123 30 2556 25 18 8+5 
8 ABPR2 15% SPP 124 30 2556 25 18 8+5 
9 ABPR3 24% SPP 133 30 2561 25 23 8+5 
10 ABPR4 24% SPP 133 30 2561 25 23 8+5 
11 ABPR5 24% SPP 133 30 2561 25 23 8+5 
12 APBH 15% ซื้อขาย

ไฟฟ้า 
13 - 2542 ตลอดไป 

 
- 

ที่มา : แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ (แบบ 69-1) และหนังสอืชี้ชวนปี 2560 และ แบบ 56-1 ปี 2562 ของ บรษิัท บี.
กรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการประเมนิมลูค่าเงนิลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า โดยก าหนด
สมมตฐิานของโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัร่วม ดงันี้ 

(1) ABP 

ABP เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิลงทุนในโรงไฟฟ้า และใหบ้รกิารต่างๆ กบัโรงไฟฟ้า เช่น รบัจา้งด าเนินงาน 
และบ ารุงรกัษา บรกิารดา้นส านักงาน และพนักงาน เป็นต้น โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดสมมตฐิานให้ ABP 
มผีลการด าเนินงานในอนาคตคงทีอ่า้งองิผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2562 เน่ืองจากมรีายไดใ้นอดตียอ้นหลงั 3 
ปี (ปี 2560 - 2562) ที่มคีวามคงที่สม ่าเสมอตามจ านวนโรงไฟฟ้าที่ ABP เขา้ลงทุน และเป็นปีที่มีสดัส่วนต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อรายไดร้วมสูงทีสุ่ด ซึ่งทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่าเป็นปีทีส่ามารถอ้างองิได ้
และอยู่บนหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) และไม่นับรวมเงนิปันผลทีไ่ดจ้ากเงนิลงทุนในโรงไฟฟ้า อกีทัง้ 
ก าหนดให้ ABP ด าเนินการถึงปี 2586 ซึ่งเป็นปีที่โรงไฟฟ้าทัง้หมดที่ ABP ได้ไปลงทุนไว้หยุดด าเนินการตามอายุ
โครงการ 

(2) ABP 1  

ABP 1 เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บักฟผ. และลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้
ชลบุร ีโดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดสมมตฐิานให้ ABP 1 หยุดด าเนินการในปี 2563 เนื่องจากสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากบั กฟผ. หมดอายุในปี 2562 อย่างไรกต็าม แม้ว่าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าของ ABP 1 กบั กฟผ. จะหมดอายุ แต่
ปัจจุบนั ABP 1 ยงัคงผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งยงัไม่มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีแ่น่นอน 
ดงันัน้ เพื่อใชห้ลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดสมมตฐิานให ้ABP 1 หยุด
ด าเนินการในปี 2563 และก าหนดให้ในปี 2563 ABP 1 มีการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ทัง้หมด และได้รบัคนืเงนิจาก
ลูกหนี้ทัง้หมดเพื่อน าไปช าระคนืใหก้บัเจา้หนี้และผูถ้อืหุน้ของ ABP 1 
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(3) ABP 2 - 5 

ABP 2 - 5 เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับกฟผ. และลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีผลประกอบการที่คงที่สม ่าเสมอ จึงก าหนดสมมติฐานให้  ABP 2 - 5 มีผลการ
ด าเนินงานในอนาคตคงที่อ้างอิงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจรงิในปี 2562 โดย ABP 2 - 5 มีรายได้ตามเงื่อนไขใน
สญัญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) ของแต่ละแห่ง และรายไดท้ีเ่กดิขึน้จรงิในอดตียอ้นหลงั 3 
ปี (ปี 2560 - 2562) มีความสม ่าเสมอ ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระจึงก าหนดให้รายได้หลงัจากปี 2562 คงที่
เท่ากบัรายไดท้ีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2562 โดยมอีตัราการเตบิโตเท่ากบัรอ้ยละ 0 ในขณะทีต่้นทุนการด าเนินงานในช่วง 3 ปี
ทีผ่่านมาเพิม่สงูขึน้ แต่เพื่อหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) จงึก าหนดใหต้น้ทุนต่อรายไดห้ลงัจากปี 2562 
เท่ากบัสดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดท้ีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2562 ซึง่เป็นปีมสีดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดส้งูสุด และก าหนดใหค้่าใชจ้่าย
ในการขายและบรหิารเท่ากบัค่าเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิของบรษิทัดงักล่าวยอ้นหลงั 3 ปี นอกจากนัน้ ก าหนดให ้ABP 2 - 5 
มรีะยะเวลาประมาณการเท่ากบัสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบักฟผ.ทีเ่หลอือยู่ และยงัก าหนดให ้ABP 3 - 5 ไดร้บัยกเวน้ภาษี
รายไดน้ิตบิุคคลรอ้ยละ 100 เป็นระยะเวลา 8 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่ผลติเชงิพาณิชย ์โดยอ้างองิสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (“BOI”)  

(4) ABPR 1 และ 2 

ABPR 1 และ 2 เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บักฟผ. และลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซติี้ ระยอง โดยเป็นธุรกจิที่มผีลประกอบการที่คงทีส่ม ่าเสมอ จงึก าหนดสมมติฐานให้ ABPR 1 และ 2 มผีลการ
ด าเนินงานในอนาคตคงทีอ่้างอิงผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จรงิในปี 2562 โดย มรีายไดต้ามเงื่อนไขในสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) ของแต่ละแห่ง และรายไดท้ีเ่กดิขึน้จรงิในอดตียอ้นหลงั 3 ปี (ปี 2560 - 
2562) มคีวามสม ่าเสมอ ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระจงึก าหนดให้รายได้หลงัจากปี 2562 คงที่เท่ากับรายได้ที่
เกดิขึ้นจรงิในปี 2562 โดยมอีตัราการเตบิโตเท่ากบัรอ้ยละ 0 ในขณะทีต่้นทุนการด าเนินงานในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาเพิม่
สูงขึ้น แต่เพื่อหลกัความระมัดระวัง (Conservative Basis) จึงก าหนดให้ต้นทุนต่อรายได้หลังจากปี 2562 เท่ากับ
สดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดท้ีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2562 ซึง่เป็นปีมสีดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดส้งูสุด และก าหนดใหค้่าใชจ้่ายในการ
ขายและบริหารเท่ากับค่าเฉลี่ยย้อนหลงั 3 ปี ที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท นอกจากนัน้ ก าหนดให้ ABPR 1 และ 2 มี
ระยะเวลาประมาณการเท่ากบัสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบักฟผ.ทีเ่หลอือยู่ และยงัก าหนดให ้ABPR 1 และ 2 ไดร้บัยกเวน้
ภาษรีายไดน้ิตบิุคคลรอ้ยละ 100 เป็นระยะเวลา 8 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่ผลติเชงิพาณิชย ์และหลงัจากนัน้ไดร้บัยกเวน้ภาษี
รายไดร้อ้ยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีไ่ดร้บัจาก BOI 

(5) ABPR 3 - 5 

ABPR 3 - 5 เป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบักฟผ. และลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง โดยเป็นธุรกิจที่มีผลประกอบการที่คงที่สม ่าเสมอ จึงก าหนดสมมติฐานให้ ABPR 3 - 5 มีผลการ
ด าเนินงานในอนาคตคงทีอ่้างอิงผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จรงิในปี 2562 โดย มรีายไดต้ามเงื่อนไขในสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) ของแต่ละแห่ง ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจรงิในอดตียอ้นหลงั 2 ปี (ปี 2561 - 
2562) อาจยังไม่สม ่าเสมอ เนื่ องจาก ABPR 3 - 5 เพิ่งเริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2561 จึงท าให้ผล
ประกอบการในปี 2561 ยงัไม่สะทอ้นถงึความสามารถในการผลติที่แทจ้รงิ ดงันัน้ จงึก าหนดใหร้ายไดห้ลงัจากปี 2562 
คงทีเ่ท่ากบัรายไดท้ีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2562 โดยมอีตัราการเติบโตเท่ากบัรอ้ยละ 0 ในขณะทีต่้นทุนการด าเนินงาน และ
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมายงัไม่คงที ่แต่เพื่อหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) จงึ
ก าหนดใหต้้นทุนต่อรายไดห้ลงัจากปี 2562 เท่ากบัสดัส่วนต้นทุนต่อรายไดท้ีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2562 ซึ่งเป็นปีทีส่ามารถ
อา้งองิไดเ้นื่องจากไดด้ าเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว นอกจากนัน้ ก าหนดให ้ABPR 3 - 5 มรีะยะเวลาประมาณ
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การเท่ากบัสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบักฟผ.ที่เหลอือยู่ และยงัก าหนดให้ ABPR 3 - 5 ได้รบัยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล
รอ้ยละ 100 เป็นระยะเวลา 8 ปี นับจากวนัที่เริม่ผลติเชงิพาณิชย์ และหลงัจากนัน้ไดร้บัยกเว้นภาษีรายไดร้้อยละ 50 
เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีไ่ดร้บัจาก BOI 

(6) APBH 

APBH เป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกจิจ าหน่ายไฟฟ้าใหลู้กคา้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ (เบยีนหวั) ประเทศ
เวยีดนาม แต่เนื่องจากโรงไฟฟ้าของ APBH ใชน้ ้ามนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิ ซึง่มรีาคาสงูและไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนในการผลติ
ไฟฟ้า ดงันัน้ APBH จงึเปิดด าเนินการผลติไฟฟ้าเพยีง 1 ชัว่โมงต่อเดือน เพื่อปฏบิตัิตามเงื่อนไขขัน้ต ่าในสญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้า อย่างไรกต็าม ปัจจุบนั APBH ไดด้ าเนินการแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยการซื้อไฟฟ้าโดยตรงจากบรษิทัย่อย
ของ Electricity Vietnam (EVN) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคที่รับผิดชอบต่อการผลิต การส่ง และการ
จ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศเวยีดนาม เพื่อน าไปจ าหน่ายไฟฟ้าต่อให้แก่ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ (เบยีนหวั) 
ดงันัน้ จงึก าหนดให ้APBH มผีลการด าเนินงานในอนาคตคงทีต่ลอดไป โดยอ้างองิผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 
2562 เนื่องจาก APBH ได้รบัสทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวในการจ าหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ (เบยีน
หวั) ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการทีย่งัคงด าเนินธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่อง จงึท าให้ APBH สามารถซื้อมาและจ าหน่ายไฟฟ้า
ต่อไปได้ในอนาคต โดยก าหนดอตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal 
Value) เท่ากบั 0  

2.2 บริษทัท่ีด าเนินธรุกิจให้บริการอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากบริษัทดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ให้บริการต่างๆ  ภายในนิคม
อุตสาหกรรม ดงันัน้ จงึก าหนดสมมตฐิานและการประเมนิมลูค่าเงนิลงทุนของแต่ละแห่ง ดงันี้  

(1) NGD 

NGD เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาตแิละวางเครอืขา่ยท่อภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซติี้ จงัหวดัชลบุร ีและ จงัหวดัระยอง โดยก าหนดสมมติฐานให้ NGD มปีระมาณการรายได้ในอนาคตคงที่อ้างองิกบั
รายได้ทีเ่กิดขึน้จรงิในปี 2562 และก าหนดให้ NGD ด าเนินการถงึปี 2575 โดยอ้างองิอายุสญัญาด าเนินการ ซึ่งมอีายุ
สญัญา 30 ปี นับจากปี 2545 ในขณะที่ก าหนดให้สดัส่วนต้นทุนต่อรายได้หลงัจากปี 2562 เท่ากบัสดัส่วนต้นทุนต่อ
รายไดท้ีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2562 ซึง่เป็นปีมสีดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดส้งูสุด และอยู่บนหลกัความระมดัระวงั (Conservative 
Basis) นอกจากนี้ ยงัก าหนดใหค้่าใชจ้า่ยในการขายเท่ากบัค่าเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี ทีเ่กดิขึน้จรงิ และก าหนดใหค้่าใชจ้่าย
ในการบรหิารหลงัจากปี 2562 คงทีเ่ท่ากบัทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2562  

(2) VANTEC 

VANTEC เป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกิจให้บรกิารคลงัสินค้า และขนส่งสินค้า โดยมีผลการด าเนินงานอย่าง
สม ่าเสมอในช่วงระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (ปี 2560 – 2562) จงึก าหนดใหป้ระมาณการรายไดค้งทีเ่ท่ากบัรายไดท้ีเ่กดิขึน้
จรงิในปี 2562 ในขณะที่ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายก าหนดให้เท่ากับค่าเฉลี่ยย้อนหลงั 3 ปี ที่เกิดขึ้นจรงิ และ
ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบรหิารหลงัจากปี 2562 คงที่เท่ากับที่เกิดขึ้นจรงิในปี 2562 โดยก าหนดให้ด าเนินกิจการ
ตลอดไปตามหลกัการด าเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern) 
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(3) SDX 

SDX เป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกิจให้บรกิารทางด้าน Outsource ในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดงันี้ (1) งาน
บรกิารทางดา้นเทคนิค เช่น งานระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน การด าเนินการและบ ารุงรกัษาภายในโรงงาน รวมถึง
งานบ ารุงรกัษาอาคาร และปรบัปรุงอาคาร (2) งานบรกิารทัว่ไป เช่น งานรกัษาความสะอาด งานรกัษาความปลอดภยั 
และจดัสวน จงึก าหนดสมมตฐิานให ้SDX มผีลการด าเนินงานในอนาคตคงที ่โดยอา้งองิผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิ
ในปี 2562  

(4) AN 

AN เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิใหบ้รกิารเครอืขา่ยเสน้ใยแกว้น าแสงภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้โดยก าหนด

สมมตฐิานให ้AN มผีลการด าเนินงานในอนาคตเท่ากบัผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2562  

ภายหลงัจากทีไ่ดท้ าการประมาณการกระแสเงนิสดของบรษิทัร่วมจ านวน 16 แห่งขา้งตน้แลว้ จะน าประมาณ
การกระแสเงินสดดงักล่าวมาคิดลดด้วยอตัราร้อยละ 9.95 โดยอ้างอิงต้นทุนทางการเงนิถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ 
AMATA ซึ่งเป็นตน้ทุนของเงนิลงทุนของบรษิทั ทัง้นี้ มูลค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามสดัส่วนการถอืหุน้ สามารถ
แสดงไดด้งันี้ 

ล าดั
บ 

ช่ือยอ่ บริษทั 
สดัส่วน
การถือ
หุ้น 

มูลค่าบริษทั
(100%) 

(ล้านบาท) 

มูลค่าตาม
สดัส่วน 

(ล้านบาท) 

วิธี
ประเมิน
มูลค่า 

1 ABP บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 14% (6,398.21) (881.07) DCF 
2 ABP1 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 14% 2,403.45  327.66  DCF 
3 ABP2 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 14% 2,889.16  397.85  DCF 
4 ABP3 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 18% 2,949.52  538.65  DCF 
5 ABP4 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 27% 2,250.83  607.73  DCF 
6 ABP5 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 27% 2,541.33  686.17  DCF 
7 ABPR1 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 15% 2,409.11  366.93  DCF 
8 ABPR2 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 15% 3,139.26  478.14  DCF 
9 ABPR3 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 24% 2,390.08  566.81  DCF 
10 ABPR4 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 24% 1,875.67  444.81  DCF 
11 ABPR5 บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 24% 993.57  235.62  DCF 
12 APBH Amata Power (Bien Hoa) Limited 15% 765.89  113.49  DCF 
13 NGD บรษิทั อมตะ จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั 20% 4,398.64  879.73  DCF 
14 VANTEC บรษิทั แวนเทค อมตะ โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั 
21% 320.70 67.36 DCF 

15 SDX บรษิทั โซเดก็ซโ์ซ่ อมตะ เซอรว์สิเซส จ ากดั 36% 45.62  16.61  DCF 
16 AN บรษิทั อมตะเน็ทเวอรค์ จ ากดั 40% 568.20  227.28  DCF 

รวมมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม  23,542.81  5,073.77                  
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3. กลุ่มบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการร่วมค้า 

นอกเหนือจากบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมดงักล่าวขา้งต้น บรษิัทยงัมกีารลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิัทร่วม และ
กจิการร่วมคา้อื่นๆ อกีจ านวน 9 แห่ง ซึ่งบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้น้อยกว่ารอ้ยละ 10 และเป็นกลุ่มบรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม และกจิการร่วมคา้ทีย่งัไมม่ผีลการด าเนินงาน หรอืมโีครงสรา้งรายไดร้วมทัง้หมดประมาณรอ้ยละ 1 ของรายไดร้วม
ของโครงสรา้งรายได ้(ก่อนตดัรายการระหว่างกนั) ของปี 2562 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

หมายเหตุ : 1/  บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ ทีไ่ม่มผีลการด าเนินงาน  
 2/ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ ทีม่สีดัส่วนรายไดน้้อยเมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมของบรษิทัในปี 2562 
 3/ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการร่วมคา้ ทีบ่รษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้น้อยกว่ารอ้ยละ 10 

 ดงันัน้ จงึประเมนิมลูค่าของบรษิทัในกลุ่มนี้ตามสดัส่วนโดยใชว้ธิมีูลค่าตามบญัช ี(Book Value) โดยอ้างองิงบ
การเงนิภายใน และงบการเงนิซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชขีองแต่ละบรษิัท ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 โดย
สามารถสรุปไดต้ามตารางต่อไปนี้ 

ล าดบั ช่ือยอ่ บริษทั 
สดัส่วน
การถือ
หุ้น 

มูลค่า
บริษทั 
(100%) 

(ล้านบาท) 

มูลค่าตาม
สดัส่วน 

(ล้านบาท) 

วิธี
ประเมิน
มูลค่า 

1 TJA บรษิทั ไทย-เจแปนนีส อมตะ จ ากดั 51% 710.51 362.36  BV 
2 ENG บรษิทั อมตะ เอน็เนอจ ีจ ากดั 100% 1.17 1.17  BV 
3 ASM Amata Asia (Myanmar) Limited 100% 62.07 62.07  BV 

4 ACY 
Yangon Amata Smart and ECO City 
Limited1/ 

100% 
- - 

- 

ล าดบั ช่ือยอ่ บริษทั 
สดัส่วน 
การถือ
หุ้น 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายได้รวม 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
1 TJA บรษิทั ไทย-เจแปนนีส อมตะ จ ากดั1/ 51% 0 (5) 
2 ENG บรษิทั อมตะ เอน็เนอจ ีจ ากดั1/ 100% 0 (0) 
3 ASM Amata Asia (Myanmar) Limited1/ 100% 0 (0) 
4 ACY Yangon Amata Smart and ECO City Limited 100% 1 (22) 
5 ABIG บรษิทั อมตะ บไีอจ ีอนิดสัเทรยีล แก๊ส จ ากดั2/ 49% 53 (1) 
6 

HTAS 
บรษิทั ฮติาช ิไฮ-เทค อมตะ สมารท์ เซอรว์สิ 
จ ากดั2/ 

25% 2 (9) 

7 AKE บรษิทั อมตะ คนิเดอรเ์วลิด ์เอด็ยเูคชัน่ จ ากดั2/ 51% 12 (5) 

8 AMATAR 
กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
สทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท3/ 

8% 395 291 

9 ABPIF 
กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.
กรมิ เพาเวอร3์/ 

4% 199 176 
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ล าดบั ช่ือยอ่ บริษทั 
สดัส่วน
การถือ
หุ้น 

มูลค่า
บริษทั 
(100%) 

(ล้านบาท) 

มูลค่าตาม
สดัส่วน 

(ล้านบาท) 

วิธี
ประเมิน
มูลค่า 

5 ABIG บรษิทั อมตะ บไีอจ ีอนิดสัเทรยีล แก๊ส จ ากดั 49% 54.07 26.50  BV 

6 HTAS 
บรษิทั ฮติาช ิไฮ-เทค อมตะ สมารท์ เซอรว์สิ 
จ ากดั 

25% 23.01 5.75 BV 

7 AKE บรษิทั อมตะ คนิเดอรเ์วลิด ์เอด็ยเูคชัน่ จ ากดั 51% (11.41) (5.82) BV 

8 AMATAR 
กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
สทิธกิารเช่าอมตะซมัมทิโกรท 

8% 3,646.92 291.75  BV 

9 ABPIF 
กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้า อมตะ 
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

4% 2,395.95 98.98  BV 

รวมมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าตามบญัชีตามสดัส่วน  6,882.28 842.76   
หมายเหตุ : 1/  ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระได้รวมมูลค่าของ ACY อยู่ในมูลค่าของ ASM เนื่องจาก ACY เป็นบรษิัทย่อยของ ASM ซึ่งมี

สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 100 

 อย่างไรกต็าม ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่ไดท้ าการประเมนิมูลค่าของบรษิทัดงัต่อไปนี้ เน่ืองจากเป็นบรษิทั
ทีม่กีารประกอบธุรกจิโดยมรีายไดจ้ากการถอืหุน้ในบรษิัทอื่นเป็นหลกั และไม่มกีารประกอบธุรกจิอย่างมนีัยส าคญัเป็น
ของตนเอง (Holding Company) และ/หรอืเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้เฉพาะกจิส าหรบัเป็นตวักลางในการด าเนินธุรกจิ และ
บรษิัทมีสดัส่วนการถือหุ้นน้อย และ/หรือมีมูลค่าเงนิลงทุนในงบการเงนิรวมของบริษัท  ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
เท่ากบั 0 ซึ่งทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าบรษิทัดงักล่าวไม่มนีัยส าคญัต่อการประเมนิมูลค่าหุน้ของบรษิัท 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

ล าดบั ช่ือยอ่ บริษทั 
สดัส่วน

การถือหุ้น 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายได้รวม 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
1 ASH Amata Asia Limited1/ 100% 26  24  
2 GLOBAL Amata Global Pte. Ltd.1/ 100% -    (3) 
3 ABPSPV บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี1ี จ ากดั2/ 16% 445  5  
4 ABPH บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั2/ 14% 42 26 
5 DEV บรษิทั อมตะ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั3/ 43% 7  (3) 
6 AMS บรษิทั อมตะ แมนชัน่ เซอรว์สิ จ ากดั4/ 13% 25  1  
7 ABPS บรษิทั อมตะ บ ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั4/ 14% 0  (0) 
8 APR บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั4/ 14% 2  1  
9 VHOS บรษิทั โรงพยาบาลวภิาราม (อมตะนคร) จ ากดั

4/ 4% 618 28 

หมายเหตุ : 1/  บรษิทัที่มกีารประกอบธุรกจิโดยมรีายไดจ้ากการถอืหุน้ในบรษิทัอื่นเป็นหลกั และไม่มกีารประกอบธุรกจิอย่างมนีัยส าคญั
เป็นของตนเอง (Holding Company) 
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 2/ บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้เฉพาะกจิ (Special Purpose Vehicle: SPV) ส าหรบับรหิารทางการเงนิเท่านัน้ไม่ไดม้กีารด าเนินธุรกจิอื่น
  

 3/ มลูค่าเงนิลงทุนในงบการเงนิรวม ณ วนัที ่ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 เท่ากบั 0 
 4/ บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนที่น้อย และไม่ไดม้อี านาจควบคุมในบรษิทัดงักล่าวจงึไม่สามารถขอขอ้มูลมาเพื่อจดัท าการประเมนิ

มลูค่าได ้ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าบรษิทัดงักล่าวไม่มนีัยส าคญัต่อการประเมนิมลูค่าหุน้ของบรษิทั 

 จากสมมตฐิานขา้งตน้สามารถสรุปรวมมลูค่าบรษิทัทัง้หมด 3 กลุ่มไดต้ามตารางดงันี้ 

กลุ่มบริษทั มูลค่าตามสดัส่วน วิธีประเมินมูลค่า 
รวมมลูค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 6,614.71  DCF 
รวมมลูค่าเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 5,073.77  DCF 
รวมมลูค่าดว้ยวธิมีลูค่าตามบญัชตีามสดัส่วน 842.76  BV 
รวมมูลค่าบริษทั (ล้านบาท) 12,531.24   
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ (ลา้นหุน้) 1,067.00   
ราคาหุ้น (บาท/หุ้น) 11.74   

 จากการประเมนิมลูค่าดว้ยวธิแียกตามส่วนธุรกจิ (Sum-of-the-part) จะไดม้ลูค่าบรษิทัเท่ากบั 12,531.24 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นราคาหุน้เท่ากบั 11.74 บาทต่อหุน้ 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระได้ท าการวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าบรษิัท 
โดยปรบัค่าของอตัราส่วนลด (Discount Rate) หรอื WACC จากเดิมเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 5.00 ต่อปีจากอตัรา
ส่วนลดขา้งต้น ซึ่งทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเห็นว่ารอ้ยละ 5.00 ต่อปี เหมาะสมทีจ่ะครอบคลุมความผนัผวนที่อาจจะ
เกดิขึน้ของสมมตฐิานไดใ้นระดบัหนึ่ง และไม่ท าใหช้่วงราคาสุดทา้ยกวา้งมากจนเกนิไป 

 
อตัราส่วนลด (Discount Rate) : WACC (ร้อยละต่อปี) 

10.45% 9.95% 9.45% 
มลูค่าบรษิทั (ลา้นบาท) 11,468.01  12,531.24  13,676.53  
ราคาหุน้ (บาท/หุน้) 10.75  11.74  12.82  

ผลจากการวเิคราะห์ความไว โดยการเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนลดจะได้มูลค่าบรษิัทอยู่ระหว่าง 11,468.01 - 

13,676.53 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นราคาหุน้เท่ากบั 10.75 - 12.82 บาทต่อหุน้ 
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1.4.2 สรปุความเหน็เก่ียวกบัวิธีประเมินมูลค่าหุ้นของบริษทั 

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบราคาหุน้ของบรษิทั ตามการประเมนิราคาดว้ยวธิตี่างๆ กบัราคาเสนอขาย 
        (หน่วย : บาทต่อหุน้) 

วิธีการประเมินราคาหุ้น 
มูลค่าบริษทั 
(ล้านบาท) 

มูลค่าหุ้นของบริษทั 
(บาทต่อหุ้น)1/ 

1. วธิมีลูค่าตามบญัช2ี/ 14,263.20 13.37 
2. วธิปีรบัปรุงมลูค่าตามบญัช ี 28,801.47 26.99 
3. วธิมีลูค่าหุน้ตามราคาตลาด3/ 14,650.13 – 20,031.06 13.73 – 18.77 
4. วธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัช ี 14,370.17 – 18,284.33 13.47 – 17.14 
5. วธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธติ่อหุน้ 22,616.21 – 26,707.85 21.20 – 25.03 
6. วธิมีลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด 11,468.01 – 13,676.53 10.75 – 12.82 
หมายเหตุ : 1/  ทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 เท่ากบั 1,067,000,000 บาท คดิเป็น 1,067,000,000 หุน้ มลูค่าที่

ตราไว ้1.00 บาทต่อหุน้ 
 2/ มลูค่าตามบญัชขีองบรษิทั (ไม่รวมส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย) ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 
 3/ อา้งองิราคาหุน้ของบรษิทัยอ้นหลงั 7 – 360 วนั นับจากวนัที ่23 กรกฎาคม 2563 

จากตารางสรุปขา้งต้น จะเห็นได้ว่าราคาหุ้นของบรษิัท ที่ประเมนิได้โดยใชว้ธิกีารต่างๆ จะมรีาคาอยู่ระหว่าง 
10.75 – 26.99 บาทต่อหุน้  

การประเมนิมูลค่าหุ้นโดยวธิมีูลค่าตามบญัชี (Book value approach) เป็นวธิทีี่สะท้อนฐานะทางการเงนิของ
บริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งยังไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าสินทรพัย์ที่แท้จริงของบรษิัท ภาพรวมอุตสาหกรรม 
แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิ ความสามารถในการท าก าไรและความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัในอนาคต ดงันัน้ การ
ประเมนิมลูค่าหุน้ดว้ยวธินีี้อาจไม่สะทอ้นถงึมลูค่าหุน้ทีเ่หมาะสมของบรษิทั 

การประเมนิมูลค่าหุ้นดว้ยวธิปีรบัปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัช ี(Adjusted Book Value Approach) เป็นวธิทีีส่ะทอ้น
ถงึมูลค่าตลาดของสนิทรพัย์ของบรษิทั ณ ปัจจุบนั มากกว่าวธิมีูลค่าตามบญัช ีแต่การประเมนิมูลค่าหุน้โดยวธินีี้ยงัคง
ไม่สะท้อนความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบรษิัท อีกทัง้ สมมติฐานการประเมนิมูลค่ายงัขึน้อยู่กบัวธิกีาร
ประเมนิและดุลยพนิิจของผู้ประเมนิราคาทรพัย์สนิ อย่างไรกต็าม การเพิม่ขึน้ของราคาประเมนิทรพัย์สนิส่วนใหญ่มา
จากทีด่นิรอการพฒันาในอนาคตและตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย และการเพิม่ขึน้ของราคาประเมนิ
สทิธใินการใช้ที่ดนิในประเทศเวยีดนาม ซึ่งอาจมคีวามไม่แน่นอนในปรมิาณที่ดนิเพื่อจ าหน่าย อนัเนื่องมาจากความ
เชื่อมัน่ดา้นการลงทุน และสภาวะเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจลงทุนของ
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย และส่งผลให้มูลค่าที่ดินที่ประเมินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยส าคญั นอกจากนี้ การประเมนิสทิธกิารใชท้ีด่นิในประเทศเวยีดนาม อาจมคีวามไม่แน่นอนในเรื่องของระยะเวลาการ
เวนคนืและนโยบายจากรฐับาล ซึ่งส่งผลใหพ้ืน้ทีท่ีไ่ดร้บัหลงัการเวนคนืและสมมตฐิานราคาทีด่นิมกีารเปลี่ยนแปลง ท า
ใหม้ลูค่าทีป่ระเมนิไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

การประเมนิมูลค่าหุน้ดว้ยวธิมีูลค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market value approach) เป็นการอ้างองิราคาตลาดซึ่ง
เป็นกลไกทีถู่กก าหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานในการซื้อขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ของนักลงทุน ซึ่งสามารถสะทอ้น
ถงึมูลค่าหุน้ในขณะนัน้ รวมทัง้สะทอ้นถงึปัจจยัพืน้ฐาน และความต้องการของนักลงทุนทัว่ไปที่มตี่อศกัยภาพและการ
เติบโตของบริษัทในอนาคต ในการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี้  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาอัตราส่วน
หมุนเวยีนการซื้อขายหลกัทรพัย์ (Turnover Ratio) ซึ่งมคี่าเฉลี่ยยอ้นหลงั 360 วนัท าการอยู่ทีร่อ้ยละ 1.35 นอกจากนี้
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หุน้ของบรษิทัยงัมกีารซื้อขายอยู่ใน SET100 ซึง่เป็นดชันีตลาดหุน้ทีจ่ดัอนัดบัหุน้ 100 อนัดบัแรกตามมูลค่าหลกัทรพัย์
ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวนั ซึ่งแสดงถึงสภาพคล่องของบรษิัทได้ในระดบัหนึ่ง ดงันัน้ราคาตลาดในกรณีนี้จงึสามารถ
สะทอ้นถงึมลูค่าหุน้สามญัทีเ่หมาะสมของบรษิทัได ้ 

การประเมนิมูลค่าหุน้ดว้ยวธิีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (Price to book value approach) ใชมู้ลค่าตาม
บญัชซีึ่งเป็นขอ้มูลในอดตีของบรษิัท ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 มาเปรยีบเทยีบกบัอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี
ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทีด่ าเนินธุรกจิคล้ายคลงึกบับรษิทัจ านวน 4 บรษิทั ซึ่งอยู่ในกลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ (นับรวมเฉพาะบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยการจ าหน่ายที่ดินหรือให้เช่าพื้นที่ในนิคม
อุตสาหกรรม และการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม) โดยอตัราส่วน
ดังกล่าวเป็นการสะท้อนราคาที่นักลงทุนให้เพิ่มขึ้นจากมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยที่ดินและ
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 72 ของสินทรพัย์รวม นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวธิีนี้ยัง
เหมาะสมกบัธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และใชส้ าหรบัการเปรยีบเทยีบกบัวธิอีื่นได้ 

การประเมนิมูลค่าหุ้นด้วยวิธอีตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to earning ratio approach) ใช้ก าไร
สุทธิต่อหุ้นของบริษัทย้อนหลงั 12 เดือน (ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) มาเปรียบเทียบกับ
อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทีด่ าเนินธุรกจิคลา้ยคลงึกบับรษิทั ดงัทีก่ล่าว
มาแล้วขา้งต้น ทัง้นี้บรษิัทที่น ามาเปรยีบเทยีบ 2 บรษิทัมผีลประกอบการขาดทุน ส่งผลให้บรษิัททีน่ ามาเปรยีบเทยีบ
เหลอืเพยีง 2 บรษิัทเท่านัน้ จงึท าใหก้ารใชอ้ตัราส่วนที่น ามาเปรยีบเทยีบในครัง้นี้ไม่สามารถน ามาเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดมลูค่าหุน้ทีเ่หมาะสมได ้อกีทัง้ยงัเป็นวธิทีีไ่ม่เหมาะสมกบัธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์กีดว้ย 

การประเมนิมูลค่าหุน้ดว้ยวธิมีลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted cash flow approach) เป็นวธิทีี่
สะทอ้นถงึความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดและผลการด าเนินงานในอนาคตของบรษิทั ซึง่ตัง้อยู่บนขอ้สมมตฐิาน
ต่างๆ การประมาณการทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้งกับรายได้จากธุรกิจการขายอสงัหารมิทรพัย์ของแต่ละบรษิัท จงึได้
ก าหนดสมมติฐานรายได้จากธุรกจิดงักล่าวจากการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นที่ขายที่ดนิที่เกิดขึ้นจรงิในอดตี และจากขอ้มูล
แผนงานและการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและคณะท างานของกลุ่มบรษิทั อย่างไรกต็าม ยอดโอนทีด่นิของแต่ละบรษิทัมคีวาม
ผนัผวนค่อนขา้งสูงในช่วงปี 2560 – 2562 และธุรกจิดงักล่าวไม่ไดท้ าสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในระยะยาว ดงันัน้ หาก
พืน้ทีข่ายทีด่นิของบรษิทัเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั อนัเนื่องมาจากความเชื่อมัน่ดา้นการลงทุน ความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศไทย รวมทัง้สภาวะเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจลงทุน
ของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมได้ จนท าให้การประมาณการทางการเงนิมคีวามแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ 
นอกจากนี้ ในการประมาณการทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายไดจ้ากธุรกจิการขายอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทัย่อยทีย่งั
ไม่ได้เริม่ด าเนินธุรกิจการขายอสงัหาริมทรพัย์ ได้แก่ ACLT ATLT และ ACHL โดยบรษิัทดงักล่าวด าเนินธุรกิจใน
ประเทศเวยีดนาม และไดร้บัใบอนุญาตการลงทุน (Investment Certificate) ซึ่งระบุขนาดพืน้ทีท่ีด่นิทีบ่รษิทัดงักล่าวจะ
ไดร้บัในรปูแบบสญัญาเช่าอายุ 50 ปี อย่างไรกต็าม พืน้ทีส่ าหรบัการประกอบธุรกจิดงักล่าวจ าเป็นตอ้งผ่านกระบวนการ
การเวนคนืทีด่นิโดยรฐับาลเวยีดนาม ก่อนทีบ่รษิทัดงักล่าวจะไดส้ทิธใินการเช่าระยะยาวในทีด่นิส าหรบัการพฒันาเพื่อ
ธุรกจิการขายอสงัหารมิทรพัย์ต่อไป ดงันัน้ หากระยะเวลาในการเวนคนืและนโยบายจากรฐับาลมคีวามไม่แน่นอน จน
ส่งผลให้พื้นที่ที่ได้รบัหลงัการเวนคืนและปีที่เริ่มด าเนินธุรกิจดงักล่าวเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญั อาจท าให้การ
ประมาณการทางการเงนิมคีวามแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ จนส่งผลกระทบต่อมูลค่าของบรษิทั ดงันัน้ การประเมนิ
มลูค่าหุน้ดว้ยวธินีี้อาจไม่สะทอ้นมลูค่าหุน้ทีเ่หมาะสมของบรษิทั 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ มคีวามเหน็ว่า วธิทีีเ่หมาะสมในการประเมนิมูลค่าหุ้นของบรษิทั คอื วธิมีูลค่าหุ้น
ตามราคาตลาด ซึง่มรีาคาหุน้อยู่ระหว่าง 13.73 – 18.77 บาทต่อหุน้ และใชว้ธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชเีป็นวธิี
เปรยีบเทยีบ ซึ่งมรีาคาหุน้อยู่ระหว่าง 13.47 – 17.14 บาทต่อหุน้ โดยราคาหุน้ของทัง้สองวธิมีคีวามใกล้เคยีงกนั ทัง้นี้ 
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วธิมีลูค่าหุน้ตามราคาตลาดเป็นวธิกีารทีส่ะทอ้นมลูค่าตลาดตามอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กดิขึน้จรงิจาก
การซื้อขายของนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนจะพิจารณาจากการรบัรูข้ ้อมูลข่าวสารต่างๆ ทัง้ขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
บรษิัท ขอ้มูลภาวะตลาดโดยรวม และการคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมผีลกระทบทัง้ต่อผลประกอบการของ
บรษิัท สภาวะการซื้อขายโดยรวม หรอืสภาวะทางเศรษฐกิจ ในขณะที่วธิอีตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชเีป็นวธิทีี่
สะท้อนราคาที่นักลงทุนให้เพิ่มขึ้นจากมูลค่าทางบญัชขีองบรษิัท ซึ่งเป็นวธิทีี่เหมาะสมกบัการประเมนิมูลค่าหุ้นของ
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ อย่างไรกต็าม บรษิทัจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ
จองซื้อหุน้ สามญัเพิม่ทุน (Record Date) หรอืก่อนวนัที ่21 กนัยายน 2563 ซึง่อาจมคีวามแตกต่างจากราคาเสนอขาย
ตามสมมตฐิานของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ดงันัน้ การพจิารณาใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัในครัง้นี้ 
จงึขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

1.5 ความครบถ้วนถกูต้องของรายชื่อและจ านวนหุ้นท่ีถือโดยบคุคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผนั  

ณ วนัที่ผู้ขอผ่อนผนัยื่นค าขอผ่อนผนัและส าเนาแบบหนังสอืขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบให้
ได้มาซึ่งหลกัทรพัย์ใหม่ โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของกิจการ (แบบ  247-7) ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รายชื่อผู้ขอผ่อนผนัรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผนั ซึ่งในกรณีนี้ ผูข้อผ่อนผนั ได้แก่ นายวกิรม กรม
ดษิฐ ์โดยมรีายละเอยีดการถอืหุน้ในปัจจุบนั ดงันี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนช าระแล้ว 
นายวกิรม กรมดษิฐ ์ 260,345,900 24.40 

ทีม่า : บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่23 เมษายน 2563 

ทัง้นี้ ไม่มบีุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั ถอืหุน้ในบรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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1.6 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์
ทัง้หมดของบริษทั โดยอาศยัมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็วา่ การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไมเ่กนิ 83,000,000 หุน้ 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) โดยก าหนดราคาเสนอขายของหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วน (Right Offering) (“ราคาเสนอขาย”) ให้ค านวณจากราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิัทในช่วงเวลาตัง้แต่ 7 - 15 วนั ทีม่กีารซื้อขายตดิต่อกนัก่อนหน้าวนัที่มกีารก าหนด
ราคาเสนอขาย หกัดว้ยส่วนลดจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 20  การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อื
หุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยนายวิกรม กรมดิษฐ์ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และ
ผูบ้รหิารของบรษิทัแสดงเจตจ านงในการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนตามสดัส่วนทีถ่อือยู่ และจองซื้อเกนิสทิธเิกนิสทิธเิป็นจ านวน
เงนิรวมไม่เกนิ 530 ลา้นบาท มวีธิกีารจองซื้อ ช าระเงนิ และขัน้ตอนในการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนทีไ่ม่แตกต่างจากผูถ้อืหุน้
รายอื่น ซึ่งการจองซื้อหุ้นเพิม่ทุนเกนิสทิธขิองผู้ขอผ่อนผนัในครัง้นี้จนท าใหม้ัน่ใจได้ว่าบรษิทัฯ จะสามารถเพิม่ทุนได้
ครบตามจ านวนเงินขัน้ต ่าประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนเงนิที่เพียงพอต่อความต้องการใช้เงนิของบรษิัท
เนื่องจากบรษิัทมีแผนการใช้เงนิลงทุนในโครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะอมตะย่างกุ้ง  (Yangon Amata Smart & Eco 
City) ในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาในช่วงระยะเวลาที ่1 (ระยะเวลา 5 – 10 ปี) บนพื้นที่ 2,000 เอเคอร ์
(ประมาณ 5,060 ไร่) ทัง้หมดประมาณ 162 ล้านดอลลาร์สหรฐั (ประมาณ 5,022 ล้านบาท) ซึ่งโครงการดงักล่าวได้
วางแผนเบื้องต้นในการแบ่งพืน้ทีพ่ฒันาในช่วงแรกของโครงการเป็นจ านวนพืน้ที ่200 เอเคอร์ (ประมาณ 506 ไร่) หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของพืน้ทีโ่ครงการในช่วงระยะเวลาที ่1 ซึ่งจ าเป็นต้องใชเ้งนิทุนขัน้ต ่าประมาณ 41.54 ล้านดอลลาร์
สหรฐั (ประมาณ 1,287 ล้านบาท) ส าหรบัการพฒันาที่ดนิให้แล้วเสรจ็ภายในปี 2564 ทัง้นี้ บรษิัทได้ลงทุนในบรษิัท 
Yangon Amata Smart and Eco City Limited (“ACY”) ซึง่เป็นเจา้ของโครงการพฒันานิคมอุตสาหกรรมดงักล่าว ผ่าน
บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ในอตัราส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว คอื Amata Asia (Myanmar) Ltd 
โดยการถอืหุน้ใน ACY เป็นการร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานราชการของประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาและ
บรษิัท โดยหน่วยงานราชการดงักล่าวจะน าทีด่นิที่เวรคนืมาได้เป็นทุนช าระแล้วในสดัส่วนร้อยละ 20 ของ ACY และ
บรษิัทจะน าเงนิเพิม่ทุนในครัง้นี้ประมาณ 16.18 ล้านดอลลาร์สหรฐั (ประมาณ 502 ล้านบาท) ไปเพิม่ทุนช าระแล้วใน
สดัส่วนร้อยละ 80 ของ ACY ทัง้นี้ เงนิเพิม่ทุนของ ACY จะน าไปใช้ในการปรบัพื้นที่ดนิ และงานก่อสรา้งเพื่อพฒันา
ระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบน ้าประปา ระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบป้องกนัน ้าท่วม ระบบการเชื่อมโยงไฟฟ้า ระบบการ
ติดต่อสื่อสาร และระบบป้องกันน ้าท่วม เป็นต้น ซึ่งเป็นแผนเพิ่มรายได้จากการขายและให้บรกิารที่เป็นธุรกิจหลกั
ตามปกตขิองบรษิทั 

นอกจากนัน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทุกรายใชส้ทิธเิพิม่ทุนตามสทิธ ิและกรณีผูถ้อืหุน้บางส่วนไม่ใชส้ทิธเิพิม่ทุนและ
ผูถ้อืหุน้รายอื่นจองซื้อหุน้เพิม่ทุนจนครบทัง้จ านวน จะท าใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลกระทบในดา้นต่างๆ เช่น ผลกระทบจาก
สทิธใินการออกเสยีง (Control Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่ไดท้ า
การเพิ่มทุนในครัง้นี้ จะท าให้สทิธใินการออกเสยีงลดลงที่ร้อยละ 7.22 และในส่วนของผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price 
Dilution) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เดมิทุกรายไม่ใชส้ทิธซิื้อหุน้เพิม่ทุน จะไม่มผีลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทั แต่ในกรณีทีผู่้
ถอืหุน้ทุกรายใชส้ทิธติามทีม่อียู่ครบทัง้จ านวนดว้ยราคาตลาดหกัดว้ยส่วนลดรอ้ยละ 20 จะมผีลกระทบต่อราคาของหุน้
ของบรษิทั ซึง่จะลดลงในอตัรารอ้ยละ 1.44 

นอกจากนี้ การที่ผูข้อผ่อนผนั มสีดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั หรอืมสีดัส่วนการถือหุน้ที่
มากกว่ารอ้ยละ 25 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 50 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ จะท าใหผู้ข้อผ่อนผนัสามารถถ่วงดุลการ
ออกเสยีงหรอืคดัคา้นมตทิี่ประชุมผู้ถอืหุน้ (Block Vote) ในเรื่องส าคญัซึ่งต้องใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
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จ านวนเสยีงทัง้หมดทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงได ้ดงันัน้ ผูข้อผ่อนผนัและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั 
จะเขา้มามบีทบาทและอ านาจในการบรหิารกจิการของบรษิทัเพิม่ขึน้ 

อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาจากแผนการด าเนินการภายหลงัการไดม้าซึง่หุน้สามญัเพิม่ทุนของผูข้อผ่อนผนัทีไ่ด้
ระบุว่าจะไม่มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืแผนการประกอบธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถงึวตัถุประสงคใ์นการ
ประกอบธุรกจิการขยายการลงทุน การปรบัโครงสรา้งองค์กร การบรหิารหรอืจา้งบุคลากร แผนการจ าหน่ายทรพัย์สนิ
หลกัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย แผนปรบัโครงสรา้งการเงนิ นโยบายการจ่ายเงนิปันผลอย่างมนีัยส าคญั เนื่องจากก่อน
การไดม้าซึ่งหุ้นสามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ ผู้ขอผ่อนผนัด ารงต าแหน่งเป็นทัง้ผูถ้อืหุน้ใหญ่ และผู้บรหิารของบรษิทัอยู่แล้ว 
ซึง่มหีน้าทีต่อ้งก าหนดแผนงาน และนโยบายต่างทีส่ าคญัของบรษิทั ดงันัน้ การไดม้าซึง่หุน้สามญัเพิม่ทุนของผูข้อผ่อน
ผนัในครัง้นี้จะไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส าคญั อีกทัง้ ผู้ขอผ่อนผนัยงัคงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัต่อไป ย่อมตอ้งบรหิารบรษิทัใหเ้ตบิโตต่อไปในอนาคต โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อื
หุน้ทุกรายเป็นส าคญั  

ทัง้นี้ ในการพจิารณาถงึความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นี้ที่ราคา เสนอขายของหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิัท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิตามสดัส่วน (Right Offering) (“ราคาเสนอขาย”) ให้ค านวณ
จากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัในช่วงเวลาตัง้แต่ 7 - 15 วนั ทีม่กีารซื้อขายติดต่อกนัก่อนหน้าวนัที่มี
การก าหนดราคาเสนอขาย หักด้วยส่วนลดจ านวนไม่เกินร้อยละ 20 และคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหม้อี านาจพจิารณาก าหนดราคาเสนอขาย โดยบรษิทัจะประกาศราคาเสนอขายก่อน
หน้าวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้ สามญัเพิม่ทุน (Record Date) หรอืก่อนวนัที ่21 กนัยายน 2563 ซึ่ง
เป็นราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขอผ่อนผันและผู้ถือหุ้นรายอื่นเท่ากัน ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่า การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เนื่องจากเป็นการก าหนดราคา
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกราย รวมถงึผูข้อผ่อนผนัอย่างเท่าเทยีมกนัและก่อใหเ้กดิความเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

ในการนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการ
พจิารณาการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ โดยมคีวามเหน็ว่าวธิทีีเ่หมาะสมในการประเมนิมลูค่าหุน้ของบรษิทั คอื 
วธิมีลูค่าหุน้ตามราคาตลาด ซึ่งมรีาคาหุน้อยู่ระหว่าง 13.73 – 18.77 บาทต่อหุน้ โดยใชว้ธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตาม
บญัชสี าหรบัการเปรยีบเทยีบ ซึง่มรีาคาหุน้อยู่ระหว่าง 13.47 – 17.14 บาทต่อหุน้ 

ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่า การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิทั 
โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในครัง้นี้มีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความ
ยุตธิรรม บรษิทัและผูถ้อืหุน้จะไดร้บัประโยชน์จากการเขา้ท ารายการ และผูถ้อืหุน้ควรลงมตอินุมตักิารผ่อนผนัการท าค า
เสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (Whitewash) ในครัง้นี้ 

อย่างไรกต็าม การตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงอนุมตักิารเขา้ท ารายการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อในครัง้นี้อยู่ใน
ดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นส าคญั ซึ่งผูถ้อืหุน้ควรจะศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิในเอกสารต่างๆ ทีแ่นบมาพรอ้มกบั
หนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุน้ในครัง้นี้ดว้ย เพื่อใชว้จิารณญาณและดุลยพินิจประกอบการพจิาณาในการตดัสนิใจเพื่อลง
มตไิดอ้ย่างเหมาะสม 
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เอกสารแนบ 1 
ภาพรวมการประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 

ของ 

บริษทั อมตะ วอเตอร ์จ ากดั 

ทีม่า : แบบ 56-1 ของบรษิทัปี 2562 และงบการเงนิของบรษิทั อมตะ วอเตอร ์จ ากดั 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ประเภทของกจิการ : ผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อใชใ้นการอุตสาหกรรม  
วนัทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 5 มนีาคม 2542 
เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 0105542016421 
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : หุน้สามญั 800,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยบรษิทั : รอ้ยละ 100 
ส านักงานใหญ ่ : อมตะซติี ้ชลบุร ี700/2 หมู่ 1 ถนนบางนาตราด กม. 57 อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัชลบุร ี20000 
โทรศพัท ์ : (038) 939 007 
แฟกซ์ : (038) 939 001 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิัท อมตะ วอเตอร์ จ ากัด (“AW”) ด าเนินธุรกิจการจดัหาแหล่งน ้าดบิ ก่อสร้างระบบผลติน ้าประปา ก่อสร้าง
ระบบบ าบดัน ้าเสยี และควบคุมระบบดงักล่าวตามขอ้ก าหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมรีายได ้3 
ประเภท ไดแ้ก่ รายได้จากการจดัขายน ้าดบิ รายไดจ้ากการขายน ้าประปา และการให้บรกิารบ าบดัน ้าเสยีจากโรงงาน
และผูป้ระกอบการทุกประเภทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ชลบุรแีละนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง นอกจากนี้ 
บรษิทั อมตะ วอเตอร์ จ ากดั ยงัไดร้บัมาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบนั TUV Rheinland Group โดยร่วมด าเนินงาน
กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและได้รบัรองมาตรฐาน ISO 9001 จาก nqa.global assurance โดยได้
รบัรองในส่วนระบบผลติน ้าประปาและบ าบดัน ้าเสยีแห่งที ่2 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง  

3. โครงสร้างรายได ้

โครงสรา้งรายไดข้อง AW ในปี 2560 – 2562 และงวดสามเดอืนแรกของปี 2563 สรุปไดด้งันี้ 

 (หน่วย  :  ลา้นบาท) 

โครงสร้างรายได ้
2560 2561 2562 ม.ค. – มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายไดจ้ากการขาย
และบรกิาร 

1,226.97  99.49% 1,256.20  99.82% 1,298.99  99.71% 317.68  99.81% 

รายไดอ้ื่น 6.23  0.51% 2.29  0.18% 3.83  0.29% 0.61  0.19% 
รวมรายได ้ 1,233.20  100.0% 1,258.50  100.0% 1,302.82  100.0% 318.29  100.0% 

ที่มา  :  งบการเงนิเฉพาะกจิการของ AW ปี 2560 – ปี 2562 และงวดสามเดอืนแรกของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 
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4. ผู้ถือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ AW ณ วนัที ่30 มนีาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ช่ือ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
1. บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 799,994 100.00 
2. นางสาวอมรรตัน์  ใจสถาพร 3 0.00 
3. นายวกิรม กรมดษิฐ ์ 1 0.00 
4. นายชชูาต ิ สายถิน่ 1 0.00 
5. นางสาวกานตมิา เจรญิไชยประเสรฐิ 1 0.00 

รวม 800,000 100.00 
ทีม่า  :   บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ของ AW ณ วนัที ่30 มนีาคม 2563 

5. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัของ AW ณ วนัที ่30 มนีาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายจกักช์ยั พานชิพฒัน์ กรรมการ 
2. นายภราดร สรงสุวรรณ กรรมการ 
3. นายชชูาต ิสายถิน่ กรรมการ 
4. นายอนุชา สหินาทกถากุล กรรมการ 
5. นายกมลชยั  ภทัโรดม กรรมการ 
6. นายววิฒัน์  กรมดษิฐ ์ กรรมการ 

ทีม่า  :  หนังสอืรบัรองของ AW ณ วนัที ่30 มนีาคม 2563 
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6. สรปุฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

  (หน่วย  :  ลา้นบาท)  
2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรพัย ์                 

สินทรพัยห์มุนเวียน                 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 85.03  8.68% 49.92  5.19% 64.31  7.07% 200.95  20.04% 

เงนิลงทุนชัว่คราว -  เงนิลงทุนในกองทุน

รวมตราสารหนี้ 

104.15  10.63%  87.40  9.09%  40.63  4.47% -    0.00% 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 123.80  12.64% 130.58  13.58% 127.62  14.03% 128.30  12.80% 

สนิคา้คงเหลอื 17.23  1.76%  13.55  1.41%  24.52  2.70% 28.68  2.86% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่  4.09  0.42% 5.30  0.55% 4.81  0.53% 4.58  0.46% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 334.31  34.13% 286.75  29.83% 261.90  28.80% 362.51  36.16% 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน                 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 601.70  61.42% 632.71  65.82% 607.01  66.75% 603.90  60.24% 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสทิธใินการใชท้ีด่นิ 32.14  3.28% 30.59  3.18% 29.04  3.19% 28.65  2.86% 

เงนิประกนัการใชน้ ้าและไฟฟ้า 9.15  0.93% 9.15  0.95% 9.15  1.01% 5.15  0.51% 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.17  0.02% -    0.00% 0.20  0.02% 0.16  0.02% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 2.15  0.22% 2.15  0.22% 2.15  0.24% 2.15  0.21% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 645.30  65.87% 674.59  70.17% 647.54  71.20% 640.00  63.84% 

รวมสินทรพัย ์ 979.61  100.00% 961.34  100.00% 909.43  100.00% 1,002.51  100.00% 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น                 

หน้ีสินหมุนเวียน                 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 110.32  11.26% 110.16  11.46% 115.71  12.72% 106.09  10.58% 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 40.30  4.11% 44.87  4.67% 38.31  4.21% 57.14  5.70% 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  12.50  1.28% 13.77  1.43% 11.60  1.28% 11.57  1.15% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 163.11  16.65% 168.80  17.56% 165.62  18.21% 174.80  17.44% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน                 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี -      0.05  0.01% -    0.00% -    0.00% 

เงนิประกนัการใชน้ ้าจากลูกคา้ 25.01  2.55% 26.34  2.74% 27.29  3.00% 27.14  2.71% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน 

5.81  0.59% 6.36  0.66% 9.24  1.02% 9.44  0.94% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  30.82  3.15% 32.75  3.41% 36.53  4.02% 36.58  3.65% 

รวมหน้ีสิน 193.93  19.80% 201.54  20.96% 202.15  22.23% 211.38  21.08% 
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2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรอืนหุน้                 

   ทุนจดทะเบยีน                 

      หุน้สามญั 800,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 

100 บาท 

80.00  8.17% 80.00  8.32% 80.00  8.80% 80.00  7.98% 

ก าไรสะสม                 

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8.00  0.82% 8.00  0.83% 8.00  0.88% 8.00  0.80% 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 697.68  71.22% 671.80  69.88% 619.28  68.10% 703.13  70.14% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 785.68  80.20% 759.80  79.04% 707.28  77.77% 791.13  78.92% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 979.61  100.00% 961.34  100.00% 909.43  100.00% 1,002.51  100.00% 

ที่มา  :  งบการเงนิเฉพาะกิจการของ AW ปี 2560 – 2562 และงวดสามเดือนแรกของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

งบก าไรขาดทุน 

 (หน่วย  :  ลา้นบาท) 
  2560 2561 2562 ม.ค. - มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้                 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,226.97  99.49% 1,256.20  99.82% 1,298.99  99.71% 317.68  99.81% 

รายไดอ้ื่น 6.23  0.51% 2.29  0.18% 3.83  0.29% 0.61  0.19% 

รวมรายได้ 1,233.20  100.00% 1,258.50  100.00% 1,302.82  100.00% 318.29  100.00% 

ค่าใช้จ่าย     
 

  
 

  
 

  

ตน้ทุนขายและบรกิาร 779.03  63.17% 773.64  61.47% 831.31  63.81% 207.88  65.31% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 0.54  0.04% 0.90  0.07% 4.71  0.36% 0.48  0.15% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 26.95  2.19% 29.40  2.34% 32.30  2.48% 5.34  1.68% 

รวมค่าใช้จ่าย 806.52  65.40% 803.93  63.88% 868.32  66.65% 213.69  67.14% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 426.69  134.06% 454.56  142.81% 434.50  136.51% 104.60  32.86% 

ภาษเีงนิได ้  (79.78) -6.47%  (90.45) -7.19%  (87.02) -6.68% (20.75) -6.52% 

ก าไรส าหรบัปี 346.90  28.13% 364.12  28.93% 347.49  26.67% 83.85  26.34% 

ที่มา  :  งบการเงนิเฉพาะกิจการของ AW ปี 2560 – 2562 และงวดสามเดือนแรกของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 
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งบกระแสเงินสด 

 (หน่วย  :  ลา้นบาท) 
  2560 2561 2562 ม.ค. - มี.ค. 2563 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  418.75  429.10  393.52  105.17  
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 41.31  (74.22) 10.87  31.48  
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (440.00) (390.00) (400.00) -    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20.06  (35.12) 14.39  136.64  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 64.98  85.03  49.92  64.31  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 85.03  49.92  64.31  200.95  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 2560 2561 2562 ม.ค.- มี.ค. 2563 
อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 28.13 28.93 26.67 26.34 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 44.15 47.92 49.13 42.39 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 35.41 37.88 38.21 33.46 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ AW ของปี 2562 

รายได ้

ในปี 2562 AW มรีายไดร้วมเท่ากบั 1,302.82 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 44.32 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.52 จากปี 
2561 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,258.50 ล้านบาท ซึ่งรายได้กว่าร้อยละ 99 มาจากรายได้จากการขายและบริการ
น ้าประปา น ้าดบิและการใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยีซึง่เป็นธุรกจิหลกัของ AW 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ในปี 2562 AW มตี้นทุนขายและบรกิารเท่ากบั 831.31  ล้านบาท เพิม่ขึน้  57.67 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
7.45 จากปี 2561 ทีม่ตี้นทุนขายและบรกิารเท่ากบั 773.64 ล้านบาท และในปี 2562  AW มคี่าใช้จ่ายในการขายและ
บรหิารเท่ากบั 37.01  ล้านบาท  หรอืเพิม่ขึ้น 6.71  ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.15 จากปี 2561 ที่มคี่าใชจ้่ายใน
การขายและบรหิารเท่ากบั  30.30  ลา้นบาท 

ฐานะการเงิน 

ในปี  2562 AW มสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 909.43 ล้านบาท ลดลง 51.91 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.40 จากปี 
2561 ทีม่สีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 961.34 ลา้นบาท โดยสนิทรพัยท์ีล่ดลงส่วนใหญ่มาจากเงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนรวม
ตราสารหนี้ ทีล่ดลง 46.77 ลา้นบาท  หรอืลดลงรอ้ยละ 53.51 จากปี 2561 

ในปี  2562 AW มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 202.15 ลา้นบาท เพิม่ขึน้  0.61  ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.30  จากปี 
2561 ทีม่หีนี้สนิรวมเท่ากบั 201.54 ลา้นบาท โดยหนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้ส่วนใหญ่มาจากเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นทีเ่พิม่ขึน้  
5.54 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.03  จากปี  2561 

 ในปี  2562 AW มส่ีวนของผูถ้ือหุ้นเท่ากบั 707.28 ล้านบาท  ลดลง  52.51  ล้านบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 6.91 
จากปี 2561 ทีม่ส่ีวนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 759.80 ลา้นบาท โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจากก าไรสะสมเน่ืองจากมกีารจ่าย
ปันผล 
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เอกสารแนบ 2 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 

ของ 

บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอรวิ์ส จ ากดั 

ทีม่า : แบบ 56-1 ของบรษิทัปี 2562 และงบการเงนิของบรษิทั อมตะ ฟาซลิติี้ เซอรว์สิ จ ากดั 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ประเภทของกจิการ : ใหบ้รกิารดแูลพืน้ทีส่่วนกลาง 
วนัทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 29 พฤศจกิายน 2545 
เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 0205545012590 
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : หุน้สามญั 150,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
สดัส่วนการถอืหุน้โดยบรษิทั : รอ้ยละ 91 
ส านักงานใหญ ่ : อมตะซติี ้ชลบุร ี700/2 หมู่ 1 ถนนบางนาตราด กม. 57 อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัชลบุร ี20000 
โทรศพัท ์ : (038) 939 007 
แฟกซ ์ : (038) 939 001 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั อมตะ ฟาซิลติี้ เซอร์วสิ จ ากดั (“AFS”) ด าเนินธุรกิจให้บรกิารดูแลพื้นทีน่อกรัว้และในรัว้ของลูกคา้ที่อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การบ ารุงรกัษาถนนภาย การบรหิารจดัการขยะ การใหบ้รกิารดแูลพืน้ทีส่เีขยีว การใหบ้รกิาร
ระบบรกัษาความปลอดภยัรวมถงึระบบดบัเพลงิ  

3. โครงสร้างรายได ้

โครงสรา้งรายไดข้อง AFS ในปี 2560 – 2562 และงวดสามเดอืนแรกของปี 2563 สรุปไดด้งันี้ 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

โครงสร้างรายได ้
2560 2561 2562 ม.ค. – มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายไดค้่าบรกิาร 379.21  92.46% 399.68  94.95% 453.83  96.22% 122.37  96.48% 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 14.49  3.53% 14.43  3.43% 14.25  3.02% 3.97  3.13% 
รายไดอ้ื่น 16.46  4.01% 6.81  1.62% 3.57  0.76% 0.50  0.40% 
รวมรายได ้ 410.16  100.00% 420.92  100.00% 471.66  100.00% 126.84  100.00% 

ที่มา  :  งบการเงนิเฉพาะกิจการของ AFS ปี 2560 – 2562 และงวดสามเดือนแรกของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 
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4. ผู้ถือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ AFS ณ วนัที ่30 มนีาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ช่ือ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
1. บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 136,500 91.00 
2. นายธนภทัร ศรกุล 4,950 3.30 
3. นายค านึง ธุระกจิ 2,850 1.90 
4. นางสาวศริพิร มติรเปรยีญ 2,250 1.50 
5. นางพนัทพิา ศลิปชยั 2,250 1.50 
6. นายสมหมาย ประสทิธิสุ์ข 600 0.40 
7. นายสนัน่ แกว้วงศว์าลย ์ 600 0.40 

รวม 150,000 100.00 
ทีม่า  :   บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ของ AFS ณ วนัที ่30 มนีาคม 2563 

5. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัของ AFS ณ วนัที ่30 มนีาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. พลต ารวจเอกชวลติ ยอดมณ ี กรรมการ 
2. นายวบิูลย ์ กรมดษิฐ ์ กรรมการ 
3. นายภราดร  สรงสุวรรณ กรรมการ 
4. นายธนภทัร  ศรกุล กรรมการ 
5. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ กรรมการ 
6. นายชชูาต ิสายถิน่ กรรมการ 
7. นายอคัรเรศร ์ชชู่วย กรรมการ 

ทีม่า  :  หนังสอืรบัรองของ AFS ณ วนัที ่30 มนีาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่142 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

6. สรปุฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย  :  ลา้นบาท) 
  2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรพัย ์                 

สินทรพัยห์มุนเวียน                 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 73.22  18.66% 77.23  19.79% 51.98  14.81% 68.65  18.96% 

เงนิลงทุนชัว่คราว -  เงนิลงทุนใน

กองทุนรวมตราสารหนี้ 

103.28  26.32% 59.03  15.12% 26.21  7.47% -    0.00% 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 64.53  16.44% 29.93  7.67% 40.95  11.67% 52.88  14.61% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่  9.14  2.33% 11.14  2.86% 6.99  1.99% 11.71  3.23% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 250.18  63.75% 177.34  45.43% 126.13  35.93% 133.24  36.80% 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน                 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 2.00  0.51% 2.00  0.51% 2,000.00  0.57% 2,000.00  0.55% 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 2.27  0.58% 2.15  0.55% 4,770.78  1.36% 4,707.00  1.30% 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 137.18  34.95% 207.91  53.26% 216.97  61.81% 220.93  61.03% 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.73  0.19% 0.83  0.21% 1.03  0.29% 1.03  0.28% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 0.11  0.03% 0.11  0.03% 0.11  0.03% 0.11  0.03% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 142.29  36.25% 213.00  54.57% 224.88  64.07% 228.78  63.20% 

รวมสินทรพัย ์ 392.47  100.00% 390.34  100.00% 351.01  100.00% 362.02  100.00% 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น                 

หน้ีสินหมุนเวียน                 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 98.61  25.13% 94.89  24.31% 92.35  26.31% 89.02  24.59% 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1.18  0.30% -    0.00% 1.07  0.31% 2.15  0.59% 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  17.20  4.38% 22.10  5.66% 26.72  7.61% 30.40  8.40% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 116.98  29.81% 116.99  29.97% 120.15  34.23% 121.57  33.58% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน                 

เงนิประกนัความเสยีหายจากการ

ก่อสรา้ง 

55.07  14.03%  67.24  17.23% 55.74  0.00% 49.10  13.56% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน 

4.81  1.23% 5.29  1.36% 6.32  1.80% 6.27  1.73% 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 16.80  4.28%  23.08  5.91% 13.64    11.91  3.29% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  76.68  19.54% 95.61  24.49% 75.70  21.57% 67.28  18.58% 

รวมหน้ีสิน 193.66  49.34% 212.60  54.47% 195.84  55.79% 188.85  52.17% 
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  2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรอืนหุน้                 

   ทุนจดทะเบยีน                 

      หุน้สามญั 800,000 หุน้ มลูค่าหุน้

ละ 100 บาท 

15.00  3.82% 15.00  3.84% 15.00  4.27% 15.00  4.14% 

ก าไรสะสม                 

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 1.50  0.38% 1.50  0.38% 1.50  0.43% 1.50  0.41% 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 182.31  46.45% 161.24  41.31% 138.67  39.51% 156.67  43.28% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 198.81  50.66% 177.74  45.53% 155.17  44.21% 173.17  47.83% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 392.47  100.00% 390.34  100.00% 351.01  100.00% 362.02  100.00% 

ที่มา  :  งบการเงนิเฉพาะกิจการของ AFS ปี 2560 – 2562 และงวดสามเดือนแรกของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

งบก าไรขาดทุน 

 (หน่วย  :  ลา้นบาท) 
  2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายได้                 
รายไดค้่าบรกิาร 379.21  92.46% 399.68  94.95% 453.83  96.22% 122.37  96.48% 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 14.49  3.53% 14.43  3.43% 14.25  3.02% 3.97  3.13% 
รายไดอ้ื่น 16.46  4.01% 6.81  1.62% 3.57  0.76% 0.50  0.40% 
รวมรายได้ 410.16  100.00% 420.92  100.00% 471.66  100.00% 126.84  100.00% 
ค่าใช้จ่าย     

 
        

ตน้ทุนบรกิาร 314.24  76.61% 319.85  75.99% 354.47  75.15% 94.02  74.12% 
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 6.13  1.49% 7.05  1.68% 7.25  1.54% 1.82  1.43% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 31.78  7.75% 32.67  7.76% 38.13  8.08% 8.53  6.73% 
รวมค่าใช้จ่าย 352.14  85.86% 359.57  85.42% 399.85  84.78% 104.37  82.28% 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 58.02  45.74% 61.35  48.37% 71.81  56.62% 22.47  17.72% 
ภาษเีงนิได ้  (10.59) -2.58%  (12.42) -2.95% (14.38) -3.05%  (4.47) -3.52% 
ก าไรส าหรบัปี 47.43  11.56% 48.93  11.63% 57.43  12.18% 18.00  14.19% 

ที่มา  :  งบการเงนิเฉพาะกิจการของ AFS ปี 2560 – 2562 และงวดสามเดือนแรกของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 
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งบกระแสเงินสด 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

  2560 2561 2562 ม.ค.- มี.ค. 2563 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  97.82  124.24  66.54  2.80  
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (149.74) (50.22) (11.79) 13.86  
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (30.00) (70.00) (80.00) -    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (81.92) 4.02  (25.25) 16.67  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 155.14  73.22  77.23  51.99  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 73.22  77.23  51.98  68.65  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 2560 2561 2562 ม.ค.- มี.ค. 2563 
อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 11.56 11.63 12.18 14.19 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 23.86 27.53 37.01 41.58 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 12.08 12.54 16.36 19.89 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ AFS ของปี 2562 

รายได ้

ในปี 2562 AFS มรีายไดร้วมเท่ากบั 471.66 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 50.73 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.05 จากปี 
2561 ทีม่รีายไดร้วมเท่ากบั 420.92 ลา้นบาท ซึง่รายไดก้ว่ารอ้ยละ 97 มาจากรายไดจ้ากค่าบรกิารใหบ้รกิารดูแลพืน้ที่
ส่วนกลางภายในนิคมอุตสาหกรรม 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ในปี 2562 AFS มตีน้ทุนบรกิารและตน้ทุนจากการใหเ้ช่าเท่ากบั 361.72 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 34.81 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.60 จากปี 2561 ทีม่ตี้นทุนบรกิารและต้นทุนจากการใหเ้ช่าเท่ากบั 326.90 ลา้นบาท และในปี 2562  
AFS มคี่าใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากบั 38.13 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้น 5.46 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 16.72 จากปี 
2561 ทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 32.67 ลา้นบาท  

ฐานะการเงิน 

ในปี  2562 AFS มสีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 351.01 ลา้นบาท ลดลง 39.32 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.07 จากปี 
2561 ทีม่สีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 390.34 ลา้นบาท โดยสนิทรพัย์ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากสนิทรพัย์หมุนเวยีน ไดแ้ก่ เงนิ
สดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิลงทุนชัว่คราวในกองทุนรวมตราสารหนี้ ทีล่ดลง 51.21 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 
28.88 จากปี 2561 

ในปี  2562 AFS มีหนี้สินรวมเท่ากับ 195.84 ล้านบาท ลดลง 16.76 ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ 7.88 จากปี 
2561 ที่มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 212.60 ล้านบาท โดยหนี้สนิที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากหนี้สนิไม่หมุนเวยีนซึ่งลดลง 19.91 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 20.83 จากปี  2561 

 ในปี  2562 AFS มส่ีวนของผู้ถอืหุน้เท่ากบั 155.17 ล้านบาท ลดลง  22.57 ล้านบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 12.70 
จากปี 2561 ทีม่ส่ีวนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 177.74 ลา้นบาท  
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เอกสารแนบ 3 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 

ของ 

บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ากดั 

ทีม่า : แบบ 56-1 ของบรษิทัปี 2562 และงบการเงนิของบรษิทั อมตะซติี้ ระยอง จ ากดั 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ประเภทของกจิการ : พฒันานิคมอตุสาหกรรมและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง 
วนัทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 5 มถิุนายน 2538 
เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 0105538066591 
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : หุน้สามญั 4,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยบรษิทั : รอ้ยละ 83.67 
ส านักงานใหญ ่ : 2126 อาคารกรมดษิฐ ์ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ เขตหว้ยขวาง กทม. 10310  
โทรศพัท ์ : (02) 792 0000 
แฟกซ ์ : (02) 318 1096 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิัท อมตะซิตี้ ระยอง จ ากดั (“RAYONG”) ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนและพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ มุ่งเน้นการ
พฒันานิคมอุตสาหกรรม โดยใชช้ื่อว่านิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมทัว่ไปและเขตปลอด
อากรในจงัหวดัระยอง และเขตพาณิชยกรรมและเขตทีอ่ยู่อาศยัในจงัหวดัชลบุร ี โดยมนีโยบายทีจ่ะพฒันาทีด่นิพรอ้ม
ระบบสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็น และใหค้วามส าคญัต่อการใชพ้ืน้ทีข่นาดใหญ่เพื่อพฒันาใหคุ้ม้ทุนและมปีระสทิธภิาพ   

3. โครงสร้างรายได ้

โครงสรา้งรายไดข้อง RAYONG ในปี 2560 – 2562 และงวดสามเดอืนแรกของปี 2563 สรุปไดด้งันี้ 

 (หน่วย  :  ลา้นบาท) 

โครงสร้างรายได ้
2560 2561 2562 ม.ค. – มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

587.01  88.20% 847.64  89.04% 2,543.46  95.89% 262.19  95.49% 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 28.59  4.30% 28.52  3.00% 28.34  1.07% 6.92  2.52% 
รายไดเ้งนิปันผล 37.34  5.61% 65.48  6.88% 69.37  2.62% 0.00  0.00% 
รายไดอ้ื่น 12.61  1.89% 10.34  1.09% 11.44  0.43% 5.46  1.99% 
รวมรายได ้ 665.54  100.00% 951.98  100.00% 2,652.61  100.00% 274.57  100.00% 
ที่มา  :  งบการเงนิเฉพาะกจิการของ RAYONG ปี 2560 – 2562 และงวดสามเดอืนแรกของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทาน

โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 
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4. ผู้ถือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ RAYONG 10 อนัดบัแรก ณ วนัที ่10 มนีาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ช่ือ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
1. บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 3,765,000 83.67 
2. บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 60,000 1.33 
3. บรษิทั ศรไีทยซุปเปอรแ์วร ์จ ากดั (มหาชน) 60,000 1.33 
4. นายธานินทร ์พานชิชวีะ 60,000 1.33 
5. บรษิทั พงศเ์อราวณั จ ากดั 45,000 1.00 
6. บรษิทั ไพลกัษณ์ จ ากดั 45,000 1.00 
7. บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 30,000 0.67 
8. บรษิทั ไอ.ซ.ีซ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 30,000 0.67 
9. นายอาสา สารสนิ 30,000 0.67 
10. นายสรรเสรญิ จุฬางกูร 30,000 0.67 
11. ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ  345,000 7.67 

รวม 4,500,000 100.00 
ทีม่า  :   บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ของ RAYONG ณ วนัที ่10 มนีาคม 2563 

5. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัของ RAYONG ณ วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2563 ประกอบดว้ย 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอาสา สารสนิ กรรมการ 
2. นายวกิรม กรมดษิฐ ์ กรรมการ 
3. พลต ารวจเอกชวลติ ยอดมณ ี กรรมการ 
4. นายจกักช์ยั พานชิพฒัน์ กรรมการ 
5. นายวบิูลย ์กรมดษิฐ ์ กรรมการ 
6. นายฮาราลด ์ลงิค ์ กรรมการ 

ทีม่า  :  หนังสอืรบัรองของ RAYONG ณ วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2563 
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6. สรปุฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

  (หน่วย  :  ลา้นบาท) 
 2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
สนิทรพัย ์         
สนิทรพัยห์มุนเวยีน         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  104.24  2.24% 28.61  0.56% 136.96  2.51% 108.92  1.97% 
เงนิลงทุนชัว่คราว - เงนิลงทุนในกองทุน
รวมตราสารหนี้ 

-    0.00% 350.18  6.90% 203.37  3.72% -    0.00% 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 28.02  0.60% 34.53  0.68% 51.11  0.94% 366.59  6.63% 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 3,333.36  71.58% 3,070.45  60.48% 2,288.56  41.90% 2,270.94  41.06% 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น  1.10  0.02%  0.85  0.02% 1.08  0.02% 0.81  0.01% 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 3,466.72  74.45% 3,484.63  68.64% 2,681.07  49.08% 2,747.26  49.67% 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน                 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 620.99  13.34% 1,013.53  19.97% 1,013.53  18.55% 1,013.53  18.32% 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น  210.88  4.53% 210.88  4.15%  210.88  3.86%  210.88  3.81% 
เงนิมดัจ าค่าซื้อทีด่นิ 165.73  3.56% 175.73  3.46% 175.73  3.22%  180.79  3.27% 
ทีด่นิรอการพฒันาในอนาคต 99.49  2.14%  100.65  1.98% 1,292.10  23.65% 1,292.10  23.36% 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 56.90  1.22% 57.34  1.13% 56.51  1.03% 56.23  1.02% 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 17.28  0.37% 17.13  0.34%  18.18  0.33% 18.20  0.33% 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 18.56  0.40% 16.52  0.33% 14.57  0.27% 12.43  0.22% 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,189.83  25.55% 1,591.78  31.36% 2,781.48  50.92% 2,784.14  50.33% 
รวมสินทรพัย ์ 4,656.55  100.00% 5,076.42  100.00% 5,462.55  100.00% 5,531.40  100.00% 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น                 
หน้ีสินหมุนเวียน                 
เงนิเบกิเกนิบญัช ี  0.96  0.02% 0.09  0.00% 0.19  0.00% 0.09  0.00% 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 52.14  1.12% 85.43  1.68% 37.02  0.68% 62.78  1.14% 
เงนิกู้ยมืยะยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้อง
กนั 

  30.00  0.64% -    0.00% -    0.00% -    0.00% 

ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี  227.90  4.89%  442.93  8.73% -    0.00% 12.00  0.22% 
เงินมัดจ าและเงินรับล่วงหน้ารับจาก
ลูกคา้ 

 718.00  15.42% 745.93  14.69%  826.34  15.13% 758.81  13.72% 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 5.42  0.12%  13.25  0.26% 51.07  0.93%  53.83  0.97% 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น  10.96  0.24% 7.08  0.14% 20.55  0.38% 21.70  0.39% 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,045.38  22.45% 1,294.71  25.50% 935.18  17.12% 909.21  16.44% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน                 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 728.71  15.65% 742.18  14.62% 540.00  9.89% 528.00  9.55% 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  24.44  0.52% 22.54  0.44% 19.24  0.35% 16.39  0.30% 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 20.55  0.44%  22.19  0.44% 32.55  0.60% 33.48  0.61% 
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 2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  773.70  16.62% 786.92  15.50%   591.79  10.83% 577.87  10.45% 
รวมหน้ีสิน 1,819.08  39.07% 2,081.63  41.01% 1,526.98  27.95% 1,487.07  26.88% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น             
ทุนเรอืนหุน้                 
   ทุนจดทะเบยีน                 
      หุน้สามญั 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท 

 450.00  9.66% 450.00  8.86% 450.00  8.24% 450.00  8.14% 

ก าไรสะสม                 
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 45.00  0.97% 45.00  0.89% 45.00  0.82% 45.00  0.81% 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,342.47  50.30% 2,499.73  49.24% 3,440.58  62.98% 3,549.40  64.17% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,837.47  60.93% 2,994.73  58.99% 3,935.58  72.05% 4,044.40  73.12% 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,656.55  100.00% 5,076.36  100.00% 5,462.55  100.00% 5,531.47  100.00% 

ที่มา  :  งบการเงนิเฉพาะกจิการของ RAYONG ปี 2560 – 2562 และงวดสามเดอืนแรกของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทาน
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

งบก าไรขาดทุน 

  (หน่วย  :  ลา้นบาท) 
  2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายได้                 
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 587.01  88.20% 847.64  89.04% 2,543.46  95.89% 262.19  95.49% 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 28.59  4.30% 28.52  3.00% 28.34  1.07% 6.92  2.52% 
รายไดเ้งนิปันผล 37.34  5.61% 65.48  6.88% 69.37  2.62% 0.00  0.00% 
รายไดอ้ื่น 12.61  1.89% 10.34  1.09% 11.44  0.43% 5.46  1.99% 
รวมรายได้ 665.54  100.00% 951.98  100.00% 2,652.61  100.00% 274.57  100.00% 
ค่าใช้จ่าย                 
ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 358.91  53.93% 444.34  46.67% 1,173.12  44.22% 121.01  44.07% 
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 0.84  0.13% 0.84  0.09% 0.84  0.03% 0.21  0.08% 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 46.60  7.00% 120.47  12.65% 164.11  6.19% 15.78  5.75% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 114.05  17.14% 122.85  12.90% 76.14  2.87% 23.78  8.66% 
รวมค่าใช้จ่าย 520.39  78.19% 688.49  72.32% 1,414.20  53.31% 160.77  58.55% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้ 

145.14  21.81% 263.49  27.68% 1,238.41  46.69% 113.80  41.45% 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  (28.06) -4.22%  (44.65) -4.69%  (16.33) -0.62%  (4.09) -1.49% 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 117.08  17.59% 218.84  22.99% 1,222.08  46.07% 109.71  39.96% 
ภาษเีงนิได ้  (3.86) -0.58%  (16.57) -1.74%  (132.74) -5.00%  (0.89) -0.32% 
ก าไรส าหรบัปี 113.22  17.01% 202.27  21.25% 1,089.34  41.07% 108.82  39.63% 

ที่มา  :  งบการเงนิเฉพาะกจิการของ RAYONG ปี 2560 – 2562 และงวดสามเดอืนแรกของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทาน
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 
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งบกระแสเงินสด 

 (หน่วย  :  ลา้นบาท) 
  2560 2561 2562 ม.ค.- มี.ค. 2563 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  145.34  507.86  2,020.54  (257.48) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (515.56) (693.21) (1,100.42) 233.69  
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 360.24  109.72  (811.77)  (4,248.00) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (9.99) (75.63) 108.35  (28.05) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 114.23  104.24  28.61  136.96  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 104.24  28.61  136.96  108.92  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 2560 2561 2562 
ม.ค.- มี.ค. 

2563 
อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 17.01% 21.25% 41.07% 39.63% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 3.99% 6.75% 27.68% 10.76% 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 2.43% 3.98% 19.94% 7.87% 
อตัราเงนิกูย้มืทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 17.01% 21.25% 41.07% 39.63% 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ RAYONG ของปี 2562 

รายได ้

ในปี 2562 RAYONG มรีายไดร้วมเท่ากบั 2,652.61 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 1,700.63 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
179 จากปี 2561 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 951.98 ล้านบาท ซึ่งรายได้กว่าร้อยละ 96 มาจากรายได้จากขาย
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่ไดแ้ก่ทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ในปี 2562 RAYONG มตีน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละตน้ทุนจากการใหเ้ช่าเท่ากบั 1,173.95 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
728.78 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 164 จากปี 2561 ทีม่ตี้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย์เท่ากบั 445.17 ล้านบาท และใน
ปี 2562  AFS มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเท่ากบั 240.25 ลา้นบาท หรอืลดลง 3.07 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2 
จากปี 2561 ทีม่คี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเท่ากบั 243.32 ลา้นบาท  

ฐานะการเงิน 

ในปี  2562 RAYONG มสีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 5,462.55 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 386.14 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
7.61 จากปี 2561 ที่มสีินทรพัย์รวมเท่ากับ 5,076.42 ล้านบาท โดยสินทรพัย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากสนิทรพัย์ไม่
หมุนเวยีน ไดแ้ก่ ทีด่นิรอการพฒันาในอนาคต ทีเ่พิม่ขึน้ 1,191.45 ลา้นบาท จากปี 2561 

ในปี  2562 RAYONG มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 1,526.98 ล้านบาท ลดลง 554.64 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 26.65 
จากปี 2561 ที่มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 2,081.63 ลา้นบาท โดยหนี้สนิทีล่ดลงส่วนใหญ่มาจากหนี้สนิไม่หมุนเวยีนซึ่งลดลง 
359.53 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 27.77 จากปี 2561 

 ในปี  2562 RAYONG มส่ีวนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 3,935.58 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 940.84 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 31.42 จากปี 2561 ทีม่ส่ีวนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 2,994.73 ลา้นบาท  
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เอกสารแนบ 4 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 

ของ 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) 

ทีม่า : แบบ 56-1 ของบรษิทัปี 2562 และงบการเงนิของบรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ประเภทของกจิการ : โฮลดิง้ 
วนัทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 30  สงิหาคม 2555 
เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 0107555000325 
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : หุน้สามญั 935,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
สดัส่วนการถอืหุน้โดยบรษิทั : รอ้ยละ 72.84  
ส านักงานใหญ ่ : 2126 อาคารกรมดษิฐ ์ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 
โทรศพัท ์ : 02-792-0000 
แฟกซ ์ : 02-318-1096 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) (“AMATAV”) ประกอบธุรกจิการลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดย
มธีุรกิจหลกัคอื การพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนามและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งปัจจุบนั ด าเนินธุรกิจโดย
บริษัทย่อย 6 บริษัท ได้แก่ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company, Amata City Long Thanh Joint Stock 
Company, Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited, Amata Service City Long Thanh 2 Company 
Limited, Amata Township Long Thanh Company Limited และ Amata City Halong Joint Stock Company  

3. โครงสร้างรายได ้

โครงสรา้งรายไดข้อง AMATAV ในปี 2560 – 2562 และงวดสามเดอืนแรกของปี 2563 สรุปไดด้งันี้ 

 (หน่วย  :  ลา้นบาท) 

โครงสร้างรายได้ 
2560 2561 2562 ม.ค. – มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

642.31  54.85% 608.12  51.95% 61.71  8.69% -  0.00% 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและ
บรกิารสาธารณูปโภค 

454.66  38.83% 448.49  38.32% 469.55  66.15% 117.97  47.50% 

รายไดอ้ื่นๆ 73.97 6.32% 113.92 9.73% 178.54 25.15% 130.38 52.51% 
รวมรายได้ 1,170.94  100.00% 1,170.53  100.00% 709.80  100.00% 248.35  100.00% 

ทีม่า  :  งบการเงนิเฉพาะกจิการของ AMATAV ปี 2560 – ปี 2562 และงวดสามเดอืนแรกของปี 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและสอบทาน
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 
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4. ผู้ถือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ AMATAV 10 อนัดบัแรก ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ช่ือ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
1. บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 342,543,560 36.64 
2. AMATA ASIA LIMITED 338,536,220 36.21 
3. นาย วฑิรูย ์กรมดษิฐ ์ 28,432,600 3.04 
4. กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 23,811,700 2.55 
5. นายทวฉีตัร จฬุางกูร 20,756,700 2.22 
6. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 11,125,876 1.19 
7. กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 7,881,900 0.84 
8. MR. WEI-TONG LIN 7,686,000 0.82 
9. บรษิทั สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) 7,686,000 0.82 
10. บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 7,686,000 0.82 
11. ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ  138,853,444 14.85 

รวม 935,000,000 100.00 
ทีม่า  :   www.set.or.th 

5. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัของ AMATAV ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสมหะทยั พานชิชวีะ กรรมการ 
2. นายฮอน งอก เฟียน กรรมการ 
3. นายวรภทัร โตธนะเกษม กรรมการ 
4. นางอจัฉรยี ์วเิศษศริ ิ กรรมการ 
5. นายแมทส ์แอนเดอรส์ ลุนดค์วสิท์ กรรมการ 
6. นายอภชิาต ิชนิวรรโณ กรรมการ 
7. นายกติต ิตัง้จติรมณีศกัดา กรรมการ 
8. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุล กรรมการ 
9. นายอคัรเรศร ์ชชู่วย กรรมการ 

ทีม่า  :  หนังสอืรบัรองของ AMATAV ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 
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6. สรปุฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

  (หน่วย  :  ลา้นบาท) 
  2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรพัย ์         

สินทรพัยห์มุนเวียน         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 626.19 10.27% 664.15 9.86% 498.07 6.61% 221.89 2.67% 

เงนิฝากประจ าจากสถาบนัการเงนิ - 0.00% 187.20 2.78% 784.28 10.40% 719.47 8.65% 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 165.65 2.72% 115.14 1.71% 142.61 1.89% 116.95 1.41% 

ส่วนของลูกหนี้ตามสญัญาเช่าเงนิทุนทีถ่งึ

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
- 0.00% - 0.00% - 0.00% 14.60 0.18% 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 399.66 6.56% 346.61 5.15% 407.32 5.40% 434.59 5.23% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่  44.20 0.73% 32.40 0.48% 69.41 0.92% 66.85 0.80% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,235.70 20.27% 1,345.49 19.98% 1,901.69 25.23% 1,574.34 18.93% 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงนิลงทุนในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 71.76 1.18% 71.76 1.07% 71.76 0.95% 71.76 0.86% 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 696.97 11.43% 760.26 11.29% 637.92 8.46% 713.06 8.57% 

อาคารและอุปกรณ์ 119.86 1.97% 108.60 1.61% 119.07 1.58% 130.15 1.56% 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 0.00% - 0.00% - 0.00% 30.78 0.37% 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าเนทุน - สุทธจิากส่วน

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
- 0.00% - 0.00% - 0.00% 169.27 2.04% 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยร์อการ

พฒันา 
- 0.00% - 0.00% 363.30 4.82% 403.18 4.85% 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสทิธใินการใชท้ีด่นิ 3,717.02 60.97% 4,252.43 63.15% 4,117.15 54.61% 4,876.08 58.63% 

เงนิจ่ายล่วงหน้าใหแ้ก่หน่วยงานราชการ

เวยีดนาม 
195.00 3.20% 194.59 2.89% 181.28 2.40% 192.50 2.31% 

เงนิประกนัการพฒันาโครงการ - 0.00% - 0.00% 136.93 1.82% 145.40 1.75% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 59.84 0.98% 0.45 0.01% 9.43 0.13% 9.99 0.12% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 4,860.45 79.73% 5,388.08 80.02% 5,636.84 74.77% 6,742.15 81.07% 

รวมสินทรพัย ์ 6,096.15 100.00% 6,733.58 100.00% 7,538.54 100.00% 8,316.50 100.00% 
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  2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หน้ีสินหมุนเวียน         

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 0.00% 221.41 3.29% 316.37 4.20% 316.37 3.80% 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 128.20 2.10% 65.95 0.98% 103.62 1.37% 125.87 1.51% 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี 
118.54 1.94% 621.82 9.23% 441.63 5.86% 583.19 7.01% 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี 
- 0.00% - 0.00% - 0.00% 14.50 0.17% 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัใหญ่ - 0.00% 300.00 4.46% - 0.00% - 0.00% 

รายไดร้บัล่วงหน้าทีถ่งึก าหนดรบัรูเ้ป็น

รายได ้
23.19 0.38% 8.27 0.12% 11.79 0.16% 24.55 0.30% 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 2.74 0.04% 1.38 0.02% 39.31 0.52% 12.05 0.14% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 272.67 4.47% 1,218.82 18.10% 912.71 12.11% 1,076.51 12.94% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน         

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนทีถ่งึ

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
2,237.05 36.70% 1,772.89 26.33% 2,970.73 39.41% 3,002.25 36.10% 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธจิากส่วนทีถ่งึ

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
- 0.00% - 0.00% - 0.00% 254.16 3.06% 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัใหญ ่ - 0.00% - 0.00% 300.00 3.98% 300.00 3.61% 

เงนิมดัจ าการเช่าและเงนิรบัล่วงหน้าจาก

ลูกคา้ 
135.32 2.22% 127.73 1.90% 112.58 1.49% 109.21 1.31% 

รายไดร้บัล่วงหน้า 25.58 0.42% 25.20 0.37% 23.02 0.31% 24.11 0.29% 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 297.18 4.87% 333.62 4.95% 316.99 4.20% 331.58 3.99% 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 10.69 0.18% 11.24 0.17% 12.85 0.17% 13.25 0.16% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  2,705.82 44.39% 2,270.69 33.72% 3,736.16 49.56% 4,034.56 48.51% 

รวมหน้ีสิน 2,978.49 48.86% 3,489.51 51.82% 4,648.87 61.67% 5,111.08 61.46% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรอืนหุน้         

   ทุนจดทะเบยีน         

      หุน้สามญั 935,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้

ละ 0.50 บาท 
467.50 7.67% 467.50 6.94% 467.50 6.20% 467.50 5.62% 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้         

      หุน้สามญั 935,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้

ละ 0.50 บาท 
467.50 7.67% 467.50 6.94% 467.50 6.20% 467.50 5.62% 
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  2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 1,117.73 18.34% 1,117.73 16.60% 1,117.74 14.83% 1,117.74 13.44% 

ส่วนเกนิทุนอื่น 971.32 15.93% 971.32 14.42% 850.42 11.28% 850.42 10.23% 

ก าไรสะสม         

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21.43 0.35% 31.73 0.47% 35.28 0.47% 35.28 0.42% 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 586.76 9.63% 724.48 10.76% 638.34 8.47% 742.02 8.92% 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (278.47) -4.57% (300.92) -4.47% (561.92) -7.45% (344.46) -4.14% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 2,886.28 47.35% 3,011.84 44.73% 2,547.36 33.79% 2,868.50 34.49% 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 231.38 3.80% 232.22 3.45% 342.31 4.54% 336.92 4.05% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,117.66 51.14% 3,244.06 48.18% 2,889.66 38.33% 3,205.42 38.54% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,096.15 100.00% 6,733.58 100.00% 7,538.54 100.00% 8,316.50 100.00% 

ทีม่า  :  งบการเงนิเฉพาะกจิการของ AMATAV ปี 2560 – ปี 2562 และงวดสามเดอืนแรกของปี 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและสอบทาน
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

งบก าไรขาดทุน 

 (หน่วย  :  ลา้นบาท) 
  2560 2561 2562 ม.ค. - มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้                 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 642.31  54.85% 608.12  51.95% 61.71  8.69% -  0.00% 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร

สาธารณูปโภค 

454.66  38.83% 448.49  38.32% 469.55  66.15% 117.97  47.50% 

ก าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การ

ลงทุน 

41.64  3.56% 74.28  6.35% 120.11  16.92% -  0.00% 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทั

ย่อย 

 - 0.00% -  0.00% -  0.00% -  0.00% 

รายไดด้อกเบีย้ 9.84  0.84% 14.44  1.23% 43.80  6.17% 19.33  7.78% 

รายไดเ้งนิปันผล 3.39  0.29% 4.81  0.41% 4.66  0.66% 0.00  0.00% 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น -  0.00%  - 0.00% -  0.00% 108.19  43.56% 

รายไดอ้ื่น 19.09  1.63% 20.40  1.74% 9.97  1.41% 2.86  1.15% 

รวมรายได้ 1,170.94  100.00% 1,170.53  100.00% 709.80  100.00% 248.35  100.00% 

ค่าใช้จ่าย                 

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 163.53  13.97% 198.99  17.00% 13.46  1.90% -  0.00% 

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบรกิาร

สาธารณูปโภค 

245.42  20.96% 232.38  19.85% 235.18  33.13% 58.41  23.52% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 13.14  1.12% 10.60  0.91% 9.12  1.28% 2.47  0.99% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 61.39  5.24% 148.50  12.69% 145.96  20.56% 28.25  11.38% 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 133.24  11.38% 35.42  3.03% 141.71  19.96% 0.00  0.00% 
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  2560 2561 2562 ม.ค. - มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิใหแ้ก่หน่วยงานราชการ

เวยีดนาม 

-    0.00% 222.42  19.00% 0.00  0.00% -  0.00% 

ค่าใชจ้่ายอื่น 6.36  0.54% 0.05  0.00% 11.90  1.68% -  0.00% 

รวมค่าใช้จ่าย 623.08  53.21% 848.36  72.48% 557.33  78.52% 89.13  35.89% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี

เงินได้ 

547.86  46.79% 322.17  27.52% 152.47  21.48% 159.23  64.11% 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  (9.60) -0.82%  (17.76) -1.52%  (76.36) -10.76%  (39.35) -15.84% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 538.25  45.97% 304.41  26.01% 76.11  10.72% 119.87  48.27% 

ภาษเีงนิได ้ (115.85) -9.89%  (96.16) -8.21%  (54.87) -7.73%  (6.84) -2.75% 

ก าไรส าหรบัปี 422.41  36.07% 208.25  17.79% 21.24  2.99% 113.03  45.51% 

ทีม่า  :  งบการเงนิเฉพาะกจิการของ AMATAV ปี 2560 – ปี 2562 และงวดสามเดอืนแรกของปี 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและสอบทาน
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

งบกระแสเงินสด 

 (หน่วย  :  ลา้นบาท) 
  2560 2561 2562 ม.ค.- มี.ค. 2563 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  217.16  353.47  (48.30) (5.99) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (470.22) (651.16) (897.26) (402.28) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 869.90  348.04  865.55  22.56  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (404.21) (12.81) (69.21) 109.29  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 212.63  37.54  (149.23) (276.42) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ (4.60) 0.42  (16.85) 0.25  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 418.16  626.19  664.15  498.07  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 626.19  664.15  498.07  221.89  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 2560 2561 2562 ม.ค.- มี.ค. 2563 
อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ 36.07% 17.79% 2.99% 45.51% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 14.63% 6.91% 0.83% 15.76% 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม 6.93% 3.09% 0.28% 5.44% 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ AMATAV ของปี 2562 

รายได ้

ในปี 2562 AMATAV มรีายไดร้วมเท่ากบั 709.8 ลา้นบาท ลดลง 480.7 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 39.4 จากปี 
2561 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,170.9 ล้านบาท ซึ่งรายได้กว่าร้อยละ 90 มาจากรายได้จากขายอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่ง
สาเหตุหลกัของการลดลงของรายไดเ้น่ืองจากพืน้ทีข่ายลดลง 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ในปี 2562 AMATAV มตี้นทุนขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละตน้ทุนจากการใหเ้ช่าเท่ากบั 1,173.95 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
728.78 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 164 จากปี 2561 ทีม่ตี้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย์เท่ากบั 445.17 ล้านบาท และใน
ปี 2562  AMATAV มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเท่ากบั 155.1 ลา้นบาท หรอืลดลง 3.07 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ย
ละ 2 จากปี 2561 ทีม่คี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเท่ากบั 243.32 ลา้นบาท  

ฐานะการเงิน 

ในปี 2562 AMATAV มสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 5,462.55 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 386.14 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
7.61 จากปี 2561 ที่มสีินทรพัย์รวมเท่ากับ 5,076.42 ล้านบาท โดยสินทรพัย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากสนิทรพัย์ไม่
หมุนเวยีน ไดแ้ก่ ทีด่นิรอการพฒันาในอนาคต ทีเ่พิม่ขึน้ 1,191.45 ลา้นบาท จากปี 2561 

ในปี 2562 AMATAV มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 1,526.98 ล้านบาท ลดลง 554.64 ล้านบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 26.65 
จากปี 2561 ที่มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 2,081.63 ลา้นบาท โดยหนี้สนิทีล่ดลงส่วนใหญ่มาจากหนี้สนิไม่หมุนเวยีนซึ่งลดลง 
359.53 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 27.77 จากปี 2561 

 ในปี 2562 AMATAV มส่ีวนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 3,935.58 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 940.84 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 31.42 จากปี 2561 ทีม่ส่ีวนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 2,994.73 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่159 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

เอกสารแนบ 5 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 

ของ 

Amata City Bien Hoa Joint Stock Company  
ทีม่า : แบบ 56-1 ของ AMATAV ปี 2562 และงบการเงนิของ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ประเภทของกจิการ : พฒันานิคมอตุสาหกรรม ศูนยพ์าณิชยกรรม และทีพ่กัอาศยั 
วนัทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 31 ธนัวาคม 2537 
เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 3600265395 
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : หุน้สามญั 36,599,640 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 ด่ง  
สดัส่วนการถอืหุน้โดยบรษิทั : รอ้ยละ 65.56  
ส านักงานใหญ ่ : Long Binh Ward, Bien Hoa City,  Dong  Nai Province, Vietnam 
โทรศพัท ์ : (84) 2513991007  
แฟกซ ์ : (84) 2513891251 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (“ACBH”) เป็นบรษิทัย่อยของ AMATAV ด าเนินธุรกจินิคม Amata 
City (Bien Hoa) โดยพฒันาทีด่นิพรอ้มโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภค รวมทัง้สิง่อ านวยความสะดวกเพื่อ
ใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาลงทุนตัง้โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ACBH ยงัมกีารประกอบธุรกจิ
การพฒันาทีด่นิเพื่อจดัสรรใหแ้ก่โครงการพาณิชยกรรมและโครงการทีอ่ยู่อาศยัในเขตบรเิวณนิคมอุตสาหกรรมอกีดว้ย 

3. ผู้ถือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ ACBH ประกอบดว้ย 

ช่ือ % ของทุนช าระแล้ว 
1. บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 89.99% 
2. Sonadezi Corporation 10.00% 

รวม 100% 
ทีม่า  :   แบบ 56-1 ปี 2562 ของ AMATAV 

4. สรปุฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

ปัจจุบนั AMATAV มรีายได้จาก ACBH เพียงบรษิัทเดยีว และยงัไม่มรีายได้จากการประกอบธุรกิจอื่น ดงันัน้จงึ
สามารถพจิารณาฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ ACBH ไดใ้นเอกสารแนบ 4  
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เอกสารแนบ 6 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 

ของ 

บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท์ จ ากดั 
ทีม่า : แบบ 56-1 ของบรษิทัปี 2562 และงบการเงนิของบรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์จ ากดั 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ประเภทของกจิการ : บรกิารใหเ้ช่า/ขายอาคารโรงงานส าเรจ็รปู 
วนัทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 15 ธนัวาคม 2547 
เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 0205547025176 
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : หุน้สามญั  4,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
สดัส่วนการถอืหุน้โดยบรษิทั : รอ้ยละ 49 
ส านักงานใหญ ่ : อมตะซติี ้ชลบุร ี700 ถนนบางนาตราด กม. 57 อ าเภอเมอืง จงัหวดั

ชลบุร ี20000 
โทรศพัท ์ : (038) 939 007 
แฟกซ ์ : (038) 939 001 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี้ บลิท์ จ ากดั (“ASRB”) ด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าและขายอาคารโรงงานส าเรจ็รูป ทีไ่ดร้บัการ
ออกแบบเพื่อใหเ้ป็นพืน้ทีก่ารผลติส าหรบัอุตสาหกรรมทีห่ลากหลาย นอกเหนือจากการออกแบบทีม่ปีระโยชน์และความ
สวยงามของอาคารโรงงาน ASRB ยงัมขีอ้ตกลงการเช่าที่มคีวามยดืหยุ่นและระยะเวลาในการติดตัง้ที่รวดเรว็และไม่
จ าเป็นต้องลงทุนในที่ดนิ  นอกจากนี้สถานที่ตัง้ที่ยงัสะดวกเนื่องจากตัง้อยู่ใกล้กบัมอเตอร์เวย์สายหลกั ท่าเรอืขนส่ ง
สนิคา้ และสนามบนิซึง่เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทีส่ าคญัในดา้นการขนส่งและโลจสิตกิส์ 

3. โครงสร้างรายได ้

โครงสรา้งรายไดข้อง ASRB ในปี 2560 – 2562 และงวดสามเดอืนแรกของปี 2563 สรุปไดด้งันี้ 

 (หน่วย  :  ลา้นบาท) 

โครงสร้างรายได้ 
2560 2561 2562 ม.ค. – มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและ
บรกิาร 

195.37  82.36% 230.46  83.54% 271.22  86.53% 70.95  87.02% 

รายไดเ้งนิปันผลจากบรษิทั
ร่วม 

38.67  16.30% 44.45  16.11% 39.58  12.63% 10.35  12.70% 

รายไดอ้ื่น 3.19  1.34% 0.97  0.35% 2.66  0.85% 0.23  0.28% 
รวมรายได้ 237.22  100.00% 275.88  100.00% 313.46  100.00% 81.52  100.00% 

ที่มา  :  งบการเงนิเฉพาะกจิการของ ASRB ปี 2560 – 2562 และงวดสามเดอืนแรกของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 
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4. ผู้ถือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ ASRB ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ช่ือ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
1. บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 1,960,000 49.00 
2. บรษิทั ซมัมทิ  คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 1,000,000 25.00 
3. นายสรศิ พฒันะเมลอืง 320,000 8.00 
4. นายสนัต ิพฒันะเมลอืง 320,000 8.00 
5. นางสาวสริณิา พฒันะเมลอืง 320,000 8.00 
6. นางสมหะทยั พานชิชวีะ 40,000 1.00 
7. นางสาวจนัจริา แยม้ยิม้ 40,000 1.00 

รวม 4,000,000 100.00 
ทีม่า  :   บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ของ ASRB ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 

5. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัของ ASRB ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายวบิูลย ์กรมดษิฐ ์ กรรมการ 
2. นายภราดร สรงสุวรรณ กรรมการ 
3. นางสาวจนัจริา แยม้ยิม้ กรรมการ 
4. นายกรกฤช จุฬางกูร กรรมการ 
5. นายทวฉีตัร จฬุางกูร กรรมการ 
6. นายสนัต ิ พฒันะเมลอืง กรรมการ 
7. นายอนุชา สหินาทกถากุล กรรมการ 
8. นายสรศิ พฒันะเมลอืง กรรมการ 
9. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ กรรมการ 
ทีม่า  :  หนังสอืรบัรองของ ASRB ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 
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6. สรปุฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
  2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรพัย ์                 

สินทรพัยห์มุนเวียน                 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 13.39  0.36% 8.03  0.21% 12.87  0.32% 7.52  0.19% 

เงนิลงทุนชัว่คราว - เงนิลงทุนในกองทุน

ตราสารหนี้ 

21.43  0.58% 0.00  0.00% -    0.00% -    0.00% 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 3.41  0.09% 3.02  0.08% 12.02  0.30% 13.71  0.34% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่  0.51  0.01% 0.62  0.02% 0.51  0.01% 1.27  0.03% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 38.74  1.05% 11.67  0.30% 25.41  0.64% 22.50  0.56% 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน                 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 10.00  0.27% 10.00  0.26% 10.00  0.25% 10.00  0.25% 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 598.55  16.20% 598.55  15.60% 591.85  14.90% 591.85  14.63% 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 3,042.18  82.34% 3,210.72  83.70% 3,311.76  83.37% 3,412.48  84.38% 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 4.76  0.13% 4.67  0.12% 4.27  0.11% 4.04  0.10% 

เงนิมดัจ าจ่ายค่าซื้อทีด่นิ -    0.01% -    0.00% 25.88  0.65% -    0.00% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 0.39  98.95% 0.19  0.01% 3.28  0.08% 3.28  0.08% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 3,655.88  98.95% 3,824.13  99.70% 3,947.04  99.36% 4,021.66  99.44% 

รวมสินทรพัย ์ 3,694.62  100.00% 3,835.81  100.00% 3,972.44  100.00% 4,044.16  100.00% 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น                 

หน้ีสินหมุนเวียน                 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -    0.00% 5.00  0.13% 40.00  1.01% -    0.00% 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 15.56  0.42% 6.50  0.17% 25.60  0.64% 33.52  0.83% 

เงนิกูย้มืยะยะสัน้จากบรษิทัย่อย -    0.00% 15.00  0.00% 15.00  0.00% 15.00  0.00% 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี 11.58 

 

0.31% 

                     

51.58  

 

1.34% 

                     

45.58  

 

0.00% 

                     

52.00  

 

1.29% 

รายไดร้บัล่วงหน้าทีถ่งึก าหนดรบัรูเ้ป็น

รายไดภ้ายในหนึ่งปี 

104.63  2.83% 104.63  2.73% 104.63  0.00% 104.63  2.59% 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 4.80  0.13% 6.79  0.18% 5.66  0.00% 8.89  0.22% 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  5.16  0.14% 3.37  0.09% 2.33  0.06% 10.91  0.27% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 141.73  3.84% 192.88  5.03% 238.81  6.01% 224.95  5.56% 
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  2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน                 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนทีถ่งึ

ก าหนดช าระ 

                

   ภายในหนึ่งปี 93.71  2.54% 188.74  4.92% 264.36  6.65% 317.13  7.84% 

รายไดร้บัล่วงหน้า - สุทธจิากทีถ่งึ

ก าหนดรบัรูร้ายไดภ้ายในหนึ่งปี 

2,770.35  74.98% 2,665.71  69.50% 2,561.08  64.47% 2,534.99  62.68% 

เงนิมดัจ าการเช่า 36.33  0.98% 52.64  1.37% 64.55  1.62% 76.44  1.89% 

ประมาณการหนี้สนิระยะยาว 15.71  0.43% 14.60  0.38% 16.23  0.41% 16.23  0.40% 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 17.32  0.47% 24.66  0.64% 34.76  0.88% 36.85  0.91% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน 

3.03  0.08% 3.34  0.09% 4.89  0.12% 5.00  0.12% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  2,936.44  79.48% 2,949.69  76.90% 2,945.87  74.16% 2,986.65  73.85% 

รวมหน้ีสิน 3,078.17  83.31% 3,142.57  81.93% 3,184.68  80.17% 3,211.60  79.41% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น                 

ทุนเรอืนหุน้                 

   ทุนจดทะเบยีน                 

      หุน้สามญั 4,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้

ละ 100 บาท 

400.00  10.83% 400.00  10.43% 400.00  10.07% 400.00  9.89% 

ก าไรสะสม                 

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 40.00  1.08% 40.00  1.04% 40.00  1.01% 40.00  0.99% 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 176.45  4.78% 253.24  6.60% 347.76  8.75% 392.56  9.71% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 616.45  16.69% 693.24  18.07% 787.76  19.83% 832.56  20.59% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,694.62  100.00% 3,835.81  100.00% 3,972.44  100.00% 4,044.16  100.00% 

ที่มา  :  งบการเงนิเฉพาะกจิการของ ASRB ปี 2560 – 2562 และงวดสามเดอืนแรกของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

งบก าไรขาดทุน 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 

  2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้                 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 195.37  82.36% 230.46  83.54% 271.22  86.53% 70.95  87.02% 

รายไดเ้งนิปันผลจากบรษิทัร่วม 38.67  16.30% 44.45  16.11% 39.58  12.63% 10.35  12.70% 

รายไดอ้ื่น 3.19  1.34% 0.97  0.35% 2.66  0.85% 0.23  0.28% 

รวมรายได้ 237.22  100.00% 275.88  100.00% 313.46  100.00% 81.52  100.00% 

ค่าใช้จ่าย                 

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบรกิาร 60.31  25.42% 70.11  25.41% 71.57  22.83% 18.50  22.70% 
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  2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 4.57  1.93% 5.76  2.09% 11.17  3.56% 3.07  3.76% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 20.15  8.49% 20.35  7.38% 26.51  8.46% 4.84  5.94% 

รวมค่าใช้จ่าย 85.03  35.84% 96.22  34.88% 109.25  34.85% 26.41  32.40% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

ภาษีเงินได้ 

152.20  64.16% 179.66  65.12% 204.21  65.15% 55.11  67.60% 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  (3.30) -1.39%  (7.14) -2.59%  (10.20) -3.25%  (2.71) -3.33% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 148.90  62.77% 172.52  62.54% 194.01  61.89% 52.40  64.27% 

ภาษเีงนิได ้  (21.98) -9.27%  (25.73) -9.33%  (29.49) -9.41%  (7.60) -9.32% 

ก าไรส าหรบัปี 126.92  53.50% 146.79  53.21% 164.52  52.49% 44.80  54.95% 

ที่มา  :  งบการเงนิเฉพาะกจิการของ ASRB ปี 2560 – 2562 และงวดสามเดอืนแรกของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

งบกระแสเงินสด 

  2560 2561 2562 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  35.24  65.37  84.63  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (55.21) (148.66) (104.15) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (44.93) 77.94  24.35  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (64.90) (5.36) 4.84  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 78.30  13.39  8.03  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 13.39  8.03  12.87  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 2560 2561 2562 ม.ค.- มี.ค. 2563 
อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 53.50% 53.21% 52.49% 54.95% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 20.59% 21.17% 20.88% 21.52% 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 3.44% 3.83% 4.14% 4.43% 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ ASRB ของปี 2562 

รายได ้

ในปี 2562 ASRB มีรายได้รวมเท่ากับ 313.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.00 
จากปี 2561 ทีม่รีายไดร้วมเท่ากบั 275.88 ลา้นบาท ซึง่รายไดก้ว่ารอ้ยละ 87 มาจากรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ในปี 2562 ASRB มตีน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบรกิารเท่ากบั 71.57 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.46 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 2 จากปี 2561 ทีม่ตี้นทุนจากการใหเ้ช่าและบรกิารเท่ากบั 70.11 ล้านบาท และในปี 2562  ASRB มคี่าใชจ้่าย
ในการขายและบรหิารเท่ากบั 37.68 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้น 11.57 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 44 จากปี 2561 ที่มี
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเท่ากบั 26.11 ลา้นบาท  

ฐานะการเงิน 

ในปี 2562 ASRB มสีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 3,972.44 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 136.64 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.56 
จากปี 2561 ทีม่สีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 3,835.81 ลา้นบาท โดยสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ส่วนใหญ่มาจากสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 
ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

ในปี 2562 ASRB มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 3,184.68 ล้านบาท ลดลง 42.12 ล้านบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 1.34 จากปี 
2561 ทีม่หีนี้สนิรวมเท่ากบั 3,142.57 ลา้นบาท  

ในปี 2562 ASRB มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 787.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.52 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
13.63 จากปี 2561 ทีม่ส่ีวนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 693.24 ลา้นบาท  
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เอกสารแนบ 7 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 

ของ 

บริษทั พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
ทีม่า : แบบ 56-1 ของบรษิทัปี 2562 และงบการเงนิของบรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จ ากดั 

1.  ข้อมูลเบือ้งต้น 

ประเภทของกจิการ : พฒันานิคมเพื่อขายทีด่นิ หรอื ใหเ้ช่าโรงงานส าเรจ็รปูแก่นักลงทนุจากจนี
แผ่นดนิใหญ ่

วนัทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 20 มนีาคม 25555 
เลขทีจ่ดทะเบยีนบรษิทั : 0105555043502 
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรยีกช าระแลว้หุน้ละ 50 บาท 
สดัส่วนการถอืหุน้โดยบรษิทั : รอ้ยละ 46.10 
ส านักงานใหญ ่ : 126/33, 35 อาคารไทยศร ีชัน้ 9 ถนนกรุงธนบุร ีแขวงบางล าภูลา่ง           

เขตคลองสาน กทม.10600 
โทรศพัท ์ : 02-439-0915-17  
แฟกซ ์ : 02-439-0921-22 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย -จนี จ ากดั (“TCR”) ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน 
และพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ มุ่งเน้นการพฒันาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อขายให้แก่นักลงทุนจากประเทศจีน โดย ใช้ชื่อ
โครงการว่าเขตอุตสาหกรรมระยองไทย-จนี โครงการตัง้อยู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง  

3. โครงสร้างรายได ้

โครงสรา้งรายไดข้อง TCR ในปี 2560 – 2562 และงวดสามเดอืนแรกของปี 2563 สรุปไดด้งันี้ 

 (หน่วย  :  ลา้นบาท) 

โครงสร้างรายได้ 
2560 2561 2562 ม.ค. – มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

609.28  89.03% 690.89  82.87% 705.44  81.82% 172.56  82.36% 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 71.12  10.39% 88.82  10.65% 119.90  13.91% 36.62  17.48% 
รายไดอ้ื่น 3.95  0.58% 54.03  6.48% 36.79  4.27% 0.34  0.16% 
รวมรายได้ 684.35  100.00% 833.74  100.00% 862.14  100.00% 209.52  100.00% 

ที่มา  :  งบการเงนิเฉพาะกิจการของ TCR ปี 2560 – 2562 และงวดสามเดือนแรกของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่167 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

4. ผู้ถือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ TCR ณ วนัที ่9 มนีาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ช่ือ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 
1. บรษิทั ฮอลลี ่ กรุ๊ป จ ากดั 4,900,000 49.00 
2. บรษิทั อมตะซติี ้ระยอง จ ากดั 3,000,000 30.00 
3. บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 2,100,000 21.00 

รวม 10,000,000 100.00 
ทีม่า  :   บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ของ ASRB ณ วนัที ่9 มนีาคม 2563 

5. คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัของ TCR ณ วนัที ่9 มนีาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายชดิชยั วรรณสถติย ์ กรรมการ 
2. นายวบิูลย ์กรมดษิฐ ์ กรรมการ 
3. นายเซยีว ฉี จงิ กรรมการ 
4. นายฉวี ่เกงิ โหล่ว กรรมการ 
5. นายจกักช์ยั พานชิพฒัน์ กรรมการ 
6. นายอนุชา สหินาทกถากุล กรรมการ 
7. นายจา้ ปิง กรรมการ 

ทีม่า  :  หนังสอืรบัรองของ TCR ณ วนัที ่9 มนีาคม 2563 
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6. สรปุฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
  
 

2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรพัย ์                 

สินทรพัยห์มุนเวียน                 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 129.96  6.18% 244.43  11.18% 134.29  5.44% 210.43  5.53% 

เงนิลงทุนชัว่คราว - เงนิลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ -    0.00% 1.41  0.06% 1.44  0.06% -    0.00% 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 3.66  0.17% 45.30  2.07% 31.48  1.27% 16.53  0.43% 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 952.31  45.31% 857.92  39.25% 812.36  32.89% 705.49  18.54% 

 ภาษเีงนิได ้ 13.69  0.65% -    0.00% -    0.00% -    0.00% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่  10.03  0.48% 8.60  0.39% 17.24  0.70% 13.71  0.36% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,109.66  52.79% 1,157.67  52.96% 996.82  40.36% 946.16  24.86% 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน                 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 0.12  0.01% 0.12  0.01% 0.12  0.00% 120.00  0.00% 

ทีด่นิรอการพฒันาในอนาคต -    0.00% -    0.00% -    0.00% 1,311.71  34.46% 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 926.30  44.07% 943.00  43.14% 1,371.13  55.51% 1,411.86  37.10% 

อาคารและอุปกรณ์ 3.12  0.15% 24.91  1.14% 24.46  0.99% 23.81  0.63% 

ค่าเช่าทีด่นิจ่ายล่วงหน้า 58.91  2.80% 56.45  2.58% 54.00  2.19% 53.38  1.40% 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ -    0.00% -    0.00% 19.00  0.77% 51.55  1.35% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 3.81  0.18% 3.73  0.17% 4.47  0.18% 7.34  0.19% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 992.26  47.21% 1,028.21  47.04% 1,473.17  59.64% 2,859.79  75.14% 

รวมสินทรพัย ์ 2,101.92  100.00% 2,185.88  100.00% 2,469.99  100.00% 3,805.95  100.00% 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น                 

หน้ีสินหมุนเวียน                 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 43.41  2.07% 54.73  2.50% 152.43  6.17% 118.15  3.10% 

เงนิกูย้มืยะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 131.29  6.25% 137.94  0.00% 287.94  0.00% 287.94  0.00% 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 265.22  12.62% 225.63  10.32% 193.22  0.00% 206.15  5.42% 

เงนิมดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 405.18  19.28% 546.92  25.02% 383.88  0.00% 336.96  8.85% 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 2.75  0.13% 19.68  0.90% 13.66  0.00% 19.80  0.52% 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  0.17  0.01% 2.72  0.12% 0.49  0.02% 0.53  0.01% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 848.01  40.34% 987.63  45.18% 1,031.62  41.77% 969.55  25.47% 
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2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน                 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ                 

   ภายในหนึ่งปี 295.82  14.07% 140.00  6.40% 244.70  9.91% 1,598.96  42.01% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3.61  0.17% 4.75  0.22% 4.18  0.17% 3.77  0.10% 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6.91  0.33% 3.80  0.17% 10.84  0.44% 12.29  0.32% 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 18.02  0.86% 18.61  0.85% 30.79  1.25% 31.32  0.82% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  324.37  15.43% 167.16  7.65% 290.51  11.76% 1,646.35  43.26% 

รวมหน้ีสิน 1,172.38  55.77% 1,154.79  52.83% 1,322.13  53.53% 2,615.90  68.73% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น                 

ทุนเรอืนหุน้                 

   ทุนจดทะเบยีน                 

      หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 1,000.00  47.57% 1,000.00  45.75% 1,000.00  40.49% 1,000.00  26.27% 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้                 

      หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท                 

เรยีกช าระแลว้รอ้ยละ 50 500.00  23.79%  500.00  22.87% 500.00  20.24% 500.00  13.14% 

ก าไรสะสม                 

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 9.51  0.45% 15.59  0.71% 23.16  0.94% 23.16  0.61% 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 420.12  19.99% 515.50  23.58% 624.70  25.29% 666.88  17.52% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 929.63  44.23% 1,031.09  47.17% 1,147.86  46.47% 1,190.04  31.27% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,102.01  100.00% 2,185.88  100.00% 2,469.99  100.00% 3,805.95  100.00% 

ที่มา  :  งบการเงนิเฉพาะกิจการของ TCR ปี 2560 – 2562 และงวดสามเดือนแรกของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

งบก าไรขาดทุน 

  2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายได้                 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 609.28  89.03% 690.89  82.87% 705.44  81.82% 172.56  82.36% 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 71.12  10.39% 88.82  10.65% 119.90  13.91% 36.62  17.48% 

รายไดอ้ื่น 3.95  0.58% 54.03  6.48% 36.79  4.27% 0.34  0.16% 

รวมรายได้ 684.35  100.00% 833.74  100.00% 862.14  100.00% 209.52  100.00% 

ค่าใช้จ่าย                 

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 370.63  54.16% 425.01  50.98% 471.36  54.67% 106.87  51.01% 

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 35.41  5.17% 41.80  5.01% 43.71  5.07% 15.62  7.45% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 60.63  8.86% 62.28  7.47% 54.22  6.29% 8.12  3.88% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 45.94  6.71% 52.09  6.25% 52.72  6.11% 18.07  8.63% 

         



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่170 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

  2560 2561 2562 31 มี.ค. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมลูค่า

ของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 

-    

 

0.00% 

 

38.50  

 

4.62% 

 

0.00  

 

0.00% 

 

-  

 

0.00%  

รวมค่าใช้จ่าย 512.61  74.90% 619.69  74.33% 622.00  72.15% 148.68  70.96% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

ภาษีเงินได้ 

171.74  25.10% 214.05  25.67% 240.14  27.85% 60.83  29.04% 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  (21.40) -3.13%  (23.18) -2.78%  (17.29) -2.01%  (7.68) -3.67% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 150.34  21.97% 190.87  22.89% 222.84  25.85% 53.15  25.37% 

ภาษเีงนิได ้  (28.73) -4.20%  (39.41) -4.73%  (46.07) -5.34%  (10.97) -5.23% 

ก าไรส าหรบัปี 121.61  17.77% 151.46  18.17% 176.77  20.50% 42.19  20.13% 

ที่มา  :  งบการเงนิเฉพาะกิจการของ TCR ปี 2560 – 2562 และงวดสามเดือนแรกของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

งบกระแสเงินสด 

  2560 2561 2562 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  42.49  432.70  148.54  
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (223.46) (59.49) (438.41) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 116.44  (258.75) 179.73  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (64.53) 114.47  (110.14) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 194.44  129.96  244.43  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 129.91  244.43  134.29  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 2560 2561 2562 
ม.ค.- มี.ค. 

2563 
อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ 17.77% 18.17% 20.50% 20.13% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 13.08% 14.69% 15.40% 14.18% 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม 5.79% 6.93% 7.16% 4.43% 

 

 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่171 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ TCR ของปี 2563 

รายได ้

ในปี 2562 TCR มรีายไดร้วมเท่ากบั 862.14 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 28.40 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.00 จากปี 
2561 ทีม่รีายไดร้วมเท่ากบั 833.74 ลา้นบาท ซึง่รายไดก้ว่ารอ้ยละ 85 มาจากรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ในปี 2562 TCR มตี้นทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย์และการให้เช่าเท่ากบั 515.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 48.25 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.33 จากปี 2561 ทีม่ตีน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบรกิารเท่ากบั 466.82 ล้านบาท และในปี 
2562  TCR มีค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารเท่ากบั 106.94 ล้านบาท หรอืลดลง 7.44 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 
6.51 จากปี 2561 ทีม่คี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเท่ากบั 114.38 ลา้นบาท  

ฐานะการเงิน 

ในปี 2562 TCR มสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 2,469.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 284.11 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 13 
จากปี 2561 ทีม่สีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 2,185.88 ลา้นบาท โดยสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ส่วนใหญ่มาจากสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 
ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

ในปี 2562 TCR มีหนี้สนิรวมเท่ากบั 1,323.13 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 167.34 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 14.49 
จากปี 2561 ทีม่หีนี้สนิรวมเท่ากบั 1,154.79 ลา้นบาท  

ในปี 2562 TCR มส่ีวนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 1,147.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116.77 ล้านบาทหรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 
11.32 จากปี 2561 ทีม่ส่ีวนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1,031.09 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่172 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

เอกสารแนบ 8 

ตารางสรปุการประเมินมลูค่าของแต่ละบริษทั 

 KTBST ไดท้ าการประเมนิมลูค่าบรษิทัของทัง้บรษิัทและบรษิทัย่อย โดยท าประมาณการกระแสเงนิสดของแต่
ละบรษิัทตามระยะเวลาที่เหมาะสมของธุรกิจ จากนัน้จงึค านวณให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัด้วยอตัราคดิลด แล้วจึงน าไป
ปรบัปรุงดว้ยรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และรายการหนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบี้ย ทัง้นี้ มลูค่าบรษิทัของแต่
ละบรษิทัสามารถแสดงไดใ้นตารางต่อไปนี้ 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่173 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) (AMATA) 
AMATA (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รวมสนิทรพัย ์ 13,700.47 16,113.41 17,672.17 17,673.20 17,524.81 17,448.97 17,319.37 17,129.19 
รวมหนี้สนิ 5,626.42 7,898.29 9,121.16 9,194.12 9,156.53 9,238.16 9,319.84 9,400.71 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 8,074.05 8,215.12 8,551.01 8,479.09 8,368.28 8,210.81 7,999.53 7,728.48 
รายไดร้วม 1,972.81 1,456.83 1,455.33 1,038.73 1,045.60 1,054.77 1,064.17 1,073.80 
ก าไรสุทธ ิ 1,036.34 738.58 730.68 (71.93) (110.81) (157.47) (211.28) (271.05) 

 
AMATA (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 205.42 117.14 71.03 19.55 (37.90) 
หกั ภาษ ี (20.54) (11.71) (7.10) (1.95) 7.58 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 18.83 21.75 21.75 21.75 21.75 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน (196.53) (1.63) (1.39) (1.43) (1.18) 
หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 7.17 125.54 84.29 37.91 (17.33) 
 

 AMATA ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด           193.47  
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value         (110.97) 
รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด              82.49  
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563           675.90  
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563     (8,487.77) 
มูลค่าบริษทั     (7,729.38) 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 100.00% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน     (7,729.38) 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่174 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะซิต้ี ระยอง จ ากดั (RAYONG) 
RAYONG (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F - 2570F 2571F 

รวมสนิทรพัย ์ 4,656.55 5,076.42 5,462.55 5,739.38 6,080.77 6,457.86 6,871.20 – 8,978.17 7,906.81 
รวมหนี้สนิ 1,819.08 2,081.68 1,526.98 1,487.87 1,483.17 1,478.99 1,470.88 – 1,475.58 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,837.47 2,994.73 3,935.58 4,251.51 4,597.60 4,978.88 5,395.61 – 7,506.71 7,906.81 
รายไดร้วม 665.54 951.98 2,652.61 1,166.83 1,280.68 1,405.92 1,543.68 – 2,246.94 1,838.87 
ก าไรสุทธ ิ 113.22 202.27 1,089.34 315.93 346.09 381.28 416.74 – 602.87 400.10 

 
RAYONG (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F - 2570F 2571F 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 253.42 400.67 437.40 477.75 – 682.90 512.81 
หกั ภาษ ี (25.34) (40.07) (43.74) (68.29) – (47.78) (102.56) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 2.96 2.96 2.96 0 – 2.96 - 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน 309.62 3.48 3.73 4.10 – 6.01 1,399.26 
หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 540.65 367.04 400.35 437.04 – 620.62 1,809.51 
 

 RAYONG ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 3,421.11 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value - 
รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 3,421.11 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 108.92 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 (540.09) 
มูลค่าบริษทั 2,989.94 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 83.67% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 2,501.59 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่175 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั (TCR) 
TCR (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F - 2571F 2572F 

รวมสนิทรพัย ์ 2,102.01 2,185.88 2,469.99 3,469.57 3,430.71 3,415.13 3423.57 - 3883.04 3,548.30 
รวมหนี้สนิ 1,172.38 1,154.79 1,322.13 2,168.72 1,971.21 1,774.18 611.04 - 1577.95 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 929.63 1,031.09 1,147.86 1,300.85 1,459.50 1,640.95 1845.62 - 3272 3,548.30 
รายไดร้วม 684.35 833.74 866.36 911.94 991.99 1,079.06 1173.79 - 1787.81 1,498.99 
ก าไรสุทธ ิ 109.12 151.46 175.40 152.99 158.65 181.45 204.67 - 344.85 276.30 

 
TCR (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F - 2571F 2572F 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 170.58 250.50 271.14 293.44 - 435.06 345.69 
หกั ภาษ ี (34.12) (50.10) (54.23) (87.01) – (58.69) (69.14) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 42.63 41.98 41.98 41.98 - 41.98 41.98 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน (38.77) 14.19 5.58 6.07 - 8.95 234.15 
หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 140.33 256.57 264.47 282.81 - 398.98 552.68 
 

 
 

TCR ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด     1,885.10  
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value                  -    
รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด     1,885.10  
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563         210.43  
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563   (2,093.06) 
มูลค่าบริษทั             2.46  
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 46.10% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน             1.14  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่176 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ วอเตอร ์จ ากดั (AW) 
AW (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รวมสนิทรพัย ์       979.61        961.34        909.43  1,306.42 1,695.35 2,089.98 2,489.22 2,895.61 
รวมหนี้สนิ       193.93        201.54        202.15  221.07 222.84 225.63 228.48 231.05 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้       785.68        759.80        707.28  1,085.35 1,472.51 1,864.35 2,260.74 2,664.56 
รายไดร้วม    1,233.20     1,258.50     1,302.82  1,346.06 1,371.38 1,400.98 1,431.27 1,466.21 
ก าไรสุทธ ิ       346.90        364.12        347.49  378.07 387.16 391.84 396.39 403.82 

 
AW (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 367.99 483.95 489.80 495.49 504.77 
หกั ภาษ ี (73.60) (96.79) (97.96) (99.10) (100.95) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 50.85 53.96 53.96 53.96 53.96 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน 3.65 (1.14) (0.19) (0.20) (0.54) 
หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 348.89 439.97 445.61 450.15 457.24 
 

 AW ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด    1,647.62  

มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value    2,927.66  

รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด    4,575.28  
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563       200.95  
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563                 -    
มูลค่าบริษทั    4,776.23  
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 100.00% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน    4,776.19  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่177 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ ฟาซิลิต้ี เซอรวิ์ส จ ากดั (AFS) 
AFS (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รวมสนิทรพัย ์ 392.47 390.34 351.01 426.84 497.35 573.48 653.93 739.74 
รวมหนี้สนิ 193.66 212.60 195.84 217.72 229.84 242.74 255.59 269.12 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 198.81 177.74 155.17 209.12 267.51 330.74 398.34 470.62 
รายไดร้วม 410.16 420.92 471.66 518.30 569.35 625.19 680.84 741.39 
ก าไรสุทธ ิ 47.43 48.93 57.43 53.95 58.40 63.23 67.60 72.28 

 
AFS (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี         44.96          73.00          79.03          84.50          90.35  
หกั ภาษ ี         (8.99)      (14.60)      (15.81)      (16.90)      (18.07) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา         37.64          33.68          33.68          33.68          33.68  
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน         21.19            5.93            6.32            6.29            6.62  
หกั เงนิลงทุน                -                   -                   -                   -                   -    
รวมกระแสเงินสดอิสระ         94.80          98.01       103.22       107.58       112.59  
 

 AFS ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด       397.94  

มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value       720.90  

รวมมูลคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด    1,118.84  
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563          68.65  
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563                 -    
มูลค่าบริษทั    1,187.49  
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 91.00% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน    1,080.61  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่178 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บิลท์ จ ากดั (ASRB) 
ASRB (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รวมสนิทรพัย ์ 3,694.62 3,835.81 3,972.44 3,990.72 4,077.17 4,174.50 4,283.93 4,406.67 
รวมหนี้สนิ 3,078.17 3,142.48 3,184.68 3,076.28 3,025.57 2,974.97 2,924.52 2,874.20 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 616.45 693.33 787.76 914.45 1,051.59 1,199.54 1,359.41 1,532.47 
รายไดร้วม 237.22 275.87 313.46 291.62 311.64 334.01 358.99 386.91 
ก าไรสุทธ ิ 131.80 146.88 164.52 126.69 137.14 147.94 159.87 173.06 

 
ASRB (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 116.76 179.61 191.33 204.45 219.16 
หกั ภาษ ี (23.35) (35.92) (38.27) (40.89) (43.83) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 51.42 51.42 51.42 51.42 51.42 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน (6.75) 0.89 0.95 1.07 1.15 
หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 138.07 196.00 205.43 216.04 227.89 
 

 ASRB ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 749.44 

มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value 1,459 

รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 2,208.60 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 7.52 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 (384.13) 
มูลค่าบริษทั 1,831.99 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 49.00% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 897.67 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่179 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั (มหาชน) (AMATAV) 
AMATAV (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F - 2589F 2590F 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (33.44) (55.19) (61.93) (68.51) (75.79) (83.84) (92.75) – (945.48) (1,045.91) 
 

AMATAV (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F - 2891F 2590F 
รวมกระแสเงินสดอิสระ (51) (75.79) (83.84) (92.75) – (945.48) (1,045.91) 
 

 
 

AMATAV ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (2,733.31) 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value - 
รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด (2,733.31) 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 11.94 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 (836.37) 
มูลค่าบริษทั (3,557.73) 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 72.85% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน (2,591.81) 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่180 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (ACBH) 
ACBH (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รวมสนิทรพัย ์ 3,312.61 3,402.06 4,369.27 4,689.18 5,412.40 5,782.13 5,950.15 6,144.78 
รวมหนี้สนิ 714.10 763.19 1,672.26 1,886.60 1,873.65 1,803.47 1,740.94 1,698.08 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,598.52 2,638.86 2,697.01 2,802.58 3,538.75 3,978.66 4,209.20 4,446.70 
รายไดร้วม 84.62 58.01 70.07 70.90 70.90 70.90 70.90 70.90 
ก าไรสุทธ ิ 81.76 74.16 77.41 85.85 88.64 91.52 94.50 97.57 

 
ACBH (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 478.60 953.93 581.94 318.59 325.62 
หกั ภาษ ี (95.72) (190.79) (116.39) (63.72) (65.12) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 58.32 77.76 77.76 77.76 77.76 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน (329.71) (52.75) 45.77 32.38 (0.48) 
หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 111.48 788.15 589.08 365.00 337.77 
 

 ACBH ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด         1,696.18  

มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value               2,163  

รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด         3,858.94  
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563             126.34  
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563       (1,212.01) 
มูลค่าบริษทั         2,773.27  
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 65.56% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน         1,818.10  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่181 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

Amata City Long Thanh Joint Stock Company (ACLT) 
ACLT (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F - 2577F 2578F 

รวมสนิทรพัย ์ 3,671.75 3,920.35 3,691.62 4,392.87 4,568.88 4,638.39 4,730.95 – 8,908.80 8,230.53 
รวมหนี้สนิ 2,042.63 2,070.92 2,101.07 2,794.10 2,564.43 2,211.44 414.84 – 1,858.50 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,629.12 1,849.43 1,590.55 1,598.77 2,004.46 2,426.95 2,872.45 – 8,483.27 8,230.53 
รายไดร้วม 1.10 2.72 2.18 - 970.21 996.48 1,023.45 – 1,372.99 158.53 
ก าไรสุทธ ิ (130.30) (45.84) (136.02) (92.99) 405.69 422.49 445.5 - 528.9 (252.73) 

 
ACLT (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F - 2577F 2578F 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี (117.37) 604.22 613.52 622.33 - 661.13 (252.73) 
หกั ภาษ ี - (120.84) (122.70) (132.23) – (124.47) 252.73 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา - - - - - 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน 3.46 (55.46) (2.28) (3.37) – (2.16) 149.93 
หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ (113.91) 427.92 488.54 495.53 – 526.00 149.93 
 

 
 
 

ACLT ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด      3,369.78  
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value                   -    
รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด      3,369.78  
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563            56.95  
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563   (2,222.53) 
มูลค่าบริษทั      1,204.20  
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 68.11% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน         820.18  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่182 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

Amata Township Long Thanh Company Limited (ATLT) 
ACLT (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F - 2589F 2590F 

รวมสนิทรพัย ์ 468.23 483.92 1,832.40 1,945.03 1,941.83 2,513.06 3040.29 - 19972.21 20,790.40 
รวมหนี้สนิ 188.45 23.81 5.64 7.80 7.80 61.23 62.69 - 109.60 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 279.78 460.11 1,826.76 1,937.23 1,934.02 2,451.82 2977.60 - 19862.61 20,790.40 
รายไดร้วม 0.00 0.34 34.39 - - 1,039.32 1067.45 - 1973.10 1,862.24 
ก าไรสุทธ ิ (4.60) (3.01) 26.39 (2.90) (3.21) 517.80 525.78 - 971.86 927.79 

 
ACLT (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F - 2589F 2590F 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี (20.65) (3.21) 647.25 657.22 – 1214.82 1,159.74 
หกั ภาษ ี - - (129.45) (242.96) – (131.44) (231.95) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา - - - - - 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน 414.19 - (61.68) (4.84) – (2.25) 318.75 
หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 393.54 (3.21) 456.13 523.34 – 967.34 1,246.55 
 

 ACLT ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด    5,242.21  
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value                 -    
รวมมูลคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด    5,242.21  
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563            5.37  
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 - 
มูลค่าบริษทั    5,247.57  
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 68.04% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน    3,570.31  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่183 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

Amata City Halong Joint Stock Company (ACHL) 
ACLT (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F - 2577F 2578F 

รวมสนิทรพัย ์ - 296.05 509.52 526.02 695.39 950.09 1208.46 - 6425.75 6,236.99 
รวมหนี้สนิ - 4.22 91.63 120.32 39.54 40.25 40.97 - 61.48 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ - 291.83 417.89 405.70 655.85 909.84 1167.49 - 6364.28 6,236.99 
รายไดร้วม - 0.19 0.43 - 502.09 515.68 529.64 - 928.06 549.29 
ก าไรสุทธ ิ - (26.81) (33.17) (37.91) 250.15 254.00 154.63 - 273.71 (127.28) 

 
ACLT (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F - 2577F 2578F 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี (32.20) 312.68 317.50 193.29 - 342.13 (127.28) 
หกั ภาษ ี - (62.54) (63.50) (68.43) – (38.66) - 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา - - - - - 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน 2.01 (45.26) (1.18) (2.16) – (1.12) 98.34 
หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ (30.19) 204.89 252.82 152.73 - 272.21 (28.94) 
 

 

 

 

ACLT ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด     2,086.54  
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value                  -    
รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด     2,086.54  
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563           21.29  
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563         (89.83) 
มูลค่าบริษทั     2,018.00  
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 72.85% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน     1,470.11  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่184 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ บี กริม เพาเวอร ์จ ากดั (ABP) 
ABP (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F - 2585F 2586F 

รวมสนิทรพัย ์ 10,663.89 11,478.36 11,583.42 11,261.68 10,939.94 10,618.20 4,811.14 - 10,296.46 (2,080.40) 
รวมหนี้สนิ 6,716.35 6,650.81 6,650.81 6,650.81 6,650.81 6,650.81 6,650.81 - 6,650.81 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 4,762.01 4,932.61 4,852.17 4,610.87 4,289.13 3,967.39 (1,839.66) - 3,645.65 (2,080.40) 
รายไดร้วม 1,465.82 1,752.39 1,661.12 668.85 668.85 668.85 668.85 - 668.85 668.85 
ก าไรสุทธ ิ 855.11 889.10 670.74 (321.74) (321.74) (321.74) (321.74) - (288.67) (240.74) 

 

ABP (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F - 2585F 2586F 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี (169.41) (225.88) (225.88) (225.88) - (192.81) (192.81) 
หกั ภาษ ี - - - - - 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 24.81 33.07 33.07 0.001/ - 33.07 - 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน - - - - 387.832/ 

หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ (144.61) (192.81) (192.81) (192.81) - (192.81) 195.02 
หมายเหตุ  :  1/  เกดิจากการตดัค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยห์มดในปี 2567    

ABP ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด     (1,694.73)  
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value       1,061.602/  

รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด          (633.13)  
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563           87.71  
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563     (5,852.79)  
มูลค่าบริษทั       (6,398.21)  
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 13.77% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน          (881.07)  
หมายเหตุ  :  2/  เกดิจากการก าหนดใหม้กีารจ าหน่ายสนิทรพัย ์ไดร้บัช าระเงนิจากลูกหนี้การคา้ และลูกหนี้เงนิใหกู้้ยมืระหว่างกนั โดยช าระเงนิคนืเจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิอื่น ทัง้หมดในปีสุดทา้ย  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่185 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ บี กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั (ABP1) 
ABP1 (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 

รวมสนิทรพัย ์ 3,965.84 3,653.40 2,877.46 2,570.54 
รวมหนี้สนิ 1,901.72 1,310.03 306.92 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,064.12 2,343.36 2,570.54 2,570.54 
รายไดร้วม 3,481.35 3,643.58 3,355.37 - 
ก าไรสุทธ ิ 260.00 279.24 227.18 - 

 

ABP1 (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี - 
หกั ภาษ ี - 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา - 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน 253.301/ 

หกั เงนิลงทุน 700.141/ 

รวมกระแสเงินสดอิสระ 953.44 
 

ABP1 ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 887.96 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value 1,377.821/ 

รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 2,265.78 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 137.67 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 - 
มูลค่าบริษทั 2,403.45 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 13.63% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 327.66 
หมายเหตุ  :  1/  เกดิจากการก าหนดใหม้กีารจ าหน่ายสนิทรพัย ์ไดร้บัช าระเงนิจากลูกหนี้การคา้ และลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืระหว่างกนั โดยช าระเงนิคนืเจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิอื่น ทัง้หมดในปีสุดทา้ย  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่186 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ บี กริม เพาเวอร ์2 จ ากดั (ABP2) 
ABP2 (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 

รวมสนิทรพัย ์ 6,436.21 6,004.47 5,608.25 5,255.32 4,931.93 3,383.44 
รวมหนี้สนิ 4,047.99 3,406.27 2,826.47 2,259.68 1,692.89 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,388.22 2,598.20 2,781.79 2,995.64 3,239.04 3,383.44 
รายไดร้วม 3,709.08 3,765.70 3,857.76 3,857.76 3,857.76 2,867.20 
ก าไรสุทธ ิ 226.97 209.97 183.59 213.86 243.40 144.40 

 

ABP2 (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 303.17 404.23 221.25 
หกั ภาษ ี (60.63) (80.85) (44.25) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 238.28 317.71 317.71 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน - - 241.391/ 

หกั เงนิลงทุน - - 747.951/ 

รวมกระแสเงินสดอิสระ 480.82 641.09 1,484.05 
 

ABP2 ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 2,134.07 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value 2,385.101/ 

รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 4,519.17 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 754.49 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 (2,384.50) 
มูลค่าบริษทั 2,889.16 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 13.77% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 397.85 
หมายเหตุ  :  1/  เกดิจากการก าหนดใหม้กีารจ าหน่ายสนิทรพัย ์ไดร้บัช าระเงนิจากลูกหนี้การคา้ และลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืระหว่างกนั โดยช าระเงนิคนืเจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิอื่น ทัง้หมดในปีสุดทา้ย  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่187 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ บี กริม เพาเวอร ์3 จ ากดั (ABP3) 
ABP3 (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F - 2579F 2580F 

รวมสนิทรพัย ์ 5,730.24 5,830.04 5,916.94 5,487.76 5,243.24 5,017.29 4,450.83 - 9,112.21 9,233.07 
รวมหนี้สนิ 4,115.36 4,240.50 4,279.61 3,465.68 2,890.68 2,315.68 340.68 - 1,740.68 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,614.87 1,589.54 1,637.32 2,022.07 2,352.56 2,701.60 3,069.22 - 8,771.52 9,233.07 
รายไดร้วม 2,824.62 2,980.19 3,074.45 3,074.45 3,074.45 3,074.45 3,074.45 - 3,074.45 2,307.97 
ก าไรสุทธ ิ 403.56 405.87 373.70 384.75 330.48 349.05 367.61 - 608.04 461.54 

 

ABP3 (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F - 2579F 2580F 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 379.25 527.63 527.63 527.63 - 760.05 576.93 
หกั ภาษ ี (5.93) (105.53) (105.53) (152.01) - (105.53) (115.39) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 175.24 232.42 232.42 0.001/ - 232.42 - 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน 9.37 - - - 257.332/ 

หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 557.93 654.53 654.53 608.04 - 654.53 718.87 
หมายเหตุ  :  1/  เกดิจากการตดัค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยห์มดในปี 2578    

ABP3 ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 5,421.53 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value 91.512/ 

รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 5,513.04 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 1,136.48 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 (3,700.00) 
มูลค่าบริษทั 2,949.52 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 18.26% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 538.65 
หมายเหตุ  :  2/  เกดิจากการก าหนดใหม้กีารจ าหน่ายสนิทรพัย ์ไดร้บัช าระเงนิจากลูกหนี้การคา้ และลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืระหว่างกนั โดยช าระเงนิคนืเจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิอื่น ทัง้หมดในปีสุดทา้ย  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่188 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ บี กริม เพาเวอร ์4 จ ากดั (ABP4) 
ABP4 (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F - 2582F 2583F 

รวมสนิทรพัย ์ 6,314.89 5,944.30 5,786.99 5,557.69 5,660.78 5,771.00 5,888.33 - 8,251.27 8,392.27 
รวมหนี้สนิ 4,680.87 4,334.23 4,147.61 3,720.95 3,515.04 3,309.13 325.13 - 3,103.22 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,634.03 1,610.08 1,639.38 1,836.74 2,145.74 2,461.87 2,785.11 - 7,926.14 8,392.27 
รายไดร้วม 2,409.31 2,476.44 2,526.53 2,526.53 2,526.53 2,526.53 2,526.53 - 2,526.53 2,204.13 
ก าไรสุทธ ิ 412.53 211.97 284.05 197.36 309.00 316.12 264.29 - 532.33 466.13 

 

ABP4 (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F - 2582F 2583F 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 300.37 422.89 422.89 422.89 - 665.41 582.67 
หกั ภาษ ี - - - (133.08) - (84.58) (116.53) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 198.37 242.52 242.52 0.001/ - 242.52 - 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน 2.45 - - - 196.832/ 

หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 501.20 665.41 665.41 532.33 - 580.84 662.96 
หมายเหตุ  :  1/  เกดิจากการตดัค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยห์มดในปี 2581    

ABP4 ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 5,285.11 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value (9.94)2/ 

รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 5,275.17 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 577.39 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 (3,601.73) 
มูลค่าบริษทั 2,250.83 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 27.00% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 607.73 
หมายเหตุ  :  2/  เกดิจากการก าหนดใหม้กีารจ าหน่ายสนิทรพัย ์ไดร้บัช าระเงนิจากลูกหนี้การคา้ โดยช าระเงนิคนืเจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิอื่น ทัง้หมดในปีสุดทา้ย  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่189 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ บี กริม เพาเวอร ์5 จ ากดั (ABP5) 
ABP5 (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F - 2583F 2584F 

รวมสนิทรพัย ์ 6,096.13 5,783.37 5,650.54 5,466.41 5,593.79 5,728.17 5,869.54 - 8,951.87 8,863.08 
รวมหนี้สนิ 4,433.70 4,154.90 4,034.69 3,637.83 3,446.15 3,254.47 319.42 - 3,062.80 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,662.43 1,628.48 1,615.85 1,828.58 2,147.64 2,473.70 2,806.75 - 8,632.46 8,863.08 
รายไดร้วม 2,470.50 2,612.89 2,570.60 2,570.60 2,570.60 2,570.60 2,570.60 - 2,570.60 1,077.80 
ก าไรสุทธ ิ 440.24 307.65 298.46 212.72 319.06 326.06 277.63 - 529.73 230.62 

 

ABP5 (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F - 2583F 2584F 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 318.38 436.63 436.63 436.63 - 662.16 288.28 
หกั ภาษ ี - - - (132.43) - 0.00 (57.66) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 169.35 225.53 225.53 0.001/ - 225.53 - 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน 2.68 - - - 232.462/ 

หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 490.40 662.16 662.16 529.73 - 662.16 463.09 
หมายเหตุ  :  1/  เกดิจากการตดัค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยห์มดในปี 2581    

ABP5 ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 5,331.80 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value (8.10)2/ 

รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 5,323.70 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 733.17 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 (3,515.54) 
มูลค่าบริษทั 2,541.33 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 27.00% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 686.17 
หมายเหตุ  :  2/  เกดิจากการก าหนดใหม้กีารจ าหน่ายสนิทรพัย ์ไดร้บัช าระเงนิจากลูกหนี้การคา้ โดยช าระเงนิคนืเจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิอื่น ทัง้หมดในปีสุดทา้ย  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่190 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ บี กริม เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั (ABPR1) 
ABPR1 (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F - 2580F 2581F 

รวมสนิทรพัย ์ 5,852.18 5,814.76 5,873.20 5,359.38 5,061.23 4,762.42 4,003.17 - 8,431.49 8,545.35 
รวมหนี้สนิ 4,389.54 4,319.90 4,405.94 3,605.71 2,995.71 2,385.71 335.71 - 1,775.71 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,462.64 1,494.85 1,467.26 1,753.67 2,065.53 2,376.71 2,710.77 - 8,095.79 8,545.35 
รายไดร้วม 2,551.78 2,606.32 2,570.93 2,570.93 2,570.93 2,570.93 2,570.93 - 2,570.93 2,157.18 
ก าไรสุทธ ิ 302.17 346.24 276.65 286.42 311.85 311.19 334.05 - 529.51 449.56 

 

ABPR1 (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F - 2580F 2581F 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 311.85 443.84 443.84 443.84 - 661.88 561.95 
หกั ภาษ ี (9.19) (11.78) (44.38) (132.38) - (44.38) (112.39) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 167.46 218.04 218.04 0.001/ - 218.04 - 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน 13.59 - - - 255.962/ 

หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 483.71 650.10 617.50 529.51 - 617.50 705.52 
หมายเหตุ  :  1/  เกดิจากการตดัค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยห์มดในปี 2579    

ABPR1 ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 5,054.89 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value 100.772/ 

รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 5,155.66 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 1,133.45 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 (3,880.00) 
มูลค่าบริษทั 2,409.11 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 15.23% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 366.93 
หมายเหตุ  :  2/  เกดิจากการก าหนดใหม้กีารจ าหน่ายสนิทรพัย ์ไดร้บัช าระเงนิจากลูกหนี้การคา้ และลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืระหว่างกนั โดยช าระเงนิคนืเจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิอื่น ทัง้หมดในปีสุดทา้ย  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่191 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ บี กริม เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั (ABPR2) 
ABPR2 (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F - 2580F 2581F 

รวมสนิทรพัย ์ 5,898.14 5,920.05 5,989.15 5,545.82 5,312.96 5,065.40 4,458.88 - 9,559.43 9,523.96 
รวมหนี้สนิ 4,386.59 4,382.10 4,440.51 3,641.18 3,026.18 2,411.18 336.18 - 1,796.18 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,511.55 1,537.95 1,548.64 1,904.63 2,286.77 2,654.21 3,044.35 - 9,223.24 9,523.96 
รายไดร้วม 2,598.06 2,604.61 2,730.88 2,730.88 2,730.88 2,730.88 2,730.88 - 2,730.88 1,317.11 
ก าไรสุทธ ิ 345.12 343.41 348.62 355.99 382.14 367.44 390.13 - 586.83 300.72 

 

ABPR2 (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F - 2580F 2581F 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 372.80 505.95 505.95 505.95 - 733.54 375.90 
หกั ภาษ ี (0.26) (1.20) (50.60) (146.71) - (50.60) (75.18) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 171.09 227.59 227.59 0.001/ - 227.59 - 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน 1.00 - - - 196.202/ 

หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 544.62 732.33 682.94 586.83 - 682.94 496.92 
หมายเหตุ  :  1/  เกดิจากการตดัค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยห์มดในปี 2578    

ABPR2 ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 5,555.32 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value 72.182/ 

รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 5,627.49 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 1,431.76 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 (3,920.00) 
มูลค่าบริษทั 3,139.26 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 15.23% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 478.14 
หมายเหตุ  :  2/  เกดิจากการก าหนดใหม้กีารจ าหน่ายสนิทรพัย ์ไดร้บัช าระเงนิจากลูกหนี้การคา้ และลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืระหว่างกนั โดยช าระเงนิคนืเจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิอื่น ทัง้หมดในปีสุดทา้ย  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่192 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ บี กริม เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั (ABPR3) 
ABPR3 (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F - 2585F 2586F 

รวมสนิทรพัย ์ 5,252.48 6,344.47 6,344.50 6,423.25 6,547.63 6,677.58 6,813.10 - 9,972.70 9,734.81 
รวมหนี้สนิ 4,267.68 4,734.30 4,418.50 4,284.36 4,089.29 3,894.23 303.95 - 3,699.16 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 984.79 1,610.17 1,926.00 2,138.89 2,458.34 2,783.35 3,113.93 - 9,668.75 9,734.81 
รายไดร้วม 4.22 2,130.36 2,457.22 2,457.22 2,457.22 2,457.22 2,457.22 - 2,457.22 234.69 
ก าไรสุทธ ิ 64.66 153.05 315.83 212.89 319.45 325.02 302.97 - 532.84 66.05 

 

ABPR3 (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F - 2585F 2586F 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 314.82 434.38 434.38 434.38 - 666.05 82.57 
หกั ภาษ ี (2.05) (4.14) (4.14) (133.21) - (4.14) (16.51) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 174.92 231.67 231.67 0.001/ - 231.67 - 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน 5.67 - - - 213.572/ 

หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 493.36 661.90 661.90 532.84 - 661.90 279.63 
หมายเหตุ  :  1/  เกดิจากการตดัค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยห์มดในปี 2584    

ABPR3 ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 5,614.93 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value 2.862/ 

รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 5,617.79 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 947.77 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 (4,175.48) 
มูลค่าบริษทั 2,390.08 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 23.71% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 566.81 
หมายเหตุ  :  2/  เกดิจากการก าหนดใหม้กีารจ าหน่ายสนิทรพัย ์ไดร้บัช าระเงนิจากลูกหนี้การคา้ โดยช าระเงนิคนืเจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิอื่น ทัง้หมดในปีสุดทา้ย  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่193 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ บี กริม เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั (ABPR4) 
ABPR4 (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F - 2585F 2586F 

รวมสนิทรพัย ์ 4,720.60 5,927.39 5,840.87 5,882.72 5,972.51 6,067.41 6,167.40 - 8,673.28 8,604.42 
รวมหนี้สนิ 3,784.59 4,456.07 4,109.57 3,972.16 3,792.35 3,612.54 281.37 - 3,432.73 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 936.02 1,471.31 1,731.30 1,910.56 2,180.16 2,454.86 2,734.67 - 8,391.91 8,604.42 
รายไดร้วม 0.80 1,317.70 2,326.20 2,326.20 2,326.20 2,326.20 2,326.20 - 2,326.20 981.86 
ก าไรสุทธ ิ 26.59 73.30 259.98 179.26 269.60 274.70 260.70 - 475.94 212.51 

 

ABPR4 (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F - 2585F 2586F 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 298.21 377.88 377.88 377.88 - 594.93 265.64 
หกั ภาษ ี (2.92) (6.09) (6.09) (118.99) - (6.09) (53.13) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 195.52 217.05 217.05 0.001/ - 217.05 - 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน (23.22) - - - 232.892/ 

หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 467.59 588.84 588.84 475.94 - 588.84 445.40 
หมายเหตุ  :  1/  เกดิจากการตดัค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยห์มดในปี 2584    

ABPR4 ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 5,059.81 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value 4.242/ 

รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 5,064.05 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 682.21 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 (3,870.59) 
มูลค่าบริษทั 1,875.67 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 23.71% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 444.81 
หมายเหตุ  :  2/  เกดิจากการก าหนดใหม้กีารจ าหน่ายสนิทรพัย ์ไดร้บัช าระเงนิจากลูกหนี้การคา้ โดยช าระเงนิคนืเจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิอื่น ทัง้หมดในปีสุดทา้ย  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่194 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ บี กริม เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั (ABPR5) 
ABPR5 (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F - 2585F 2586F 

รวมสนิทรพัย ์ 4,119.90 6,073.40 5,982.54 5,965.30 5,969.31 5,979.25 5,995.12 - 7,163.16 7,176.16 
รวมหนี้สนิ 3,711.98 4,657.23 4,370.03 4,261.93 4,069.74 3,877.54 317.03 - 3,685.34 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 407.92 1,416.17 1,612.51 1,703.37 1,899.58 2,101.71 2,309.78 - 6,846.13 7,176.16 
รายไดร้วม 0.43 537.46 2,313.90 2,313.90 2,313.90 2,313.90 2,313.90 - 2,313.90 1,733.53 
ก าไรสุทธ ิ 25.58 (25.56) 196.34 90.86 196.21 202.14 203.26 - 438.20 330.03 

 

ABPR5 (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F - 2585F 2586F 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 242.87 314.89 314.89 314.89 - 547.75 412.54 
หกั ภาษ ี - - - (109.55) - 0.00 (82.51) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 190.00 232.86 232.86 0.001/ - 232.86 - 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน (11.02) - - - 208.432/ 

หกั เงนิลงทุน - - - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 421.84 547.75 547.75 438.20 - 547.75 538.47 
หมายเหตุ  :  1/  เกดิจากการตดัค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยห์มดในปี 2584    

ABPR5 ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 4,707.15 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value 8.682/ 

รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 4,715.83 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 414.84 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 (4,137.10) 
มูลค่าบริษทั 993.57 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 23.71% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 235.62 
หมายเหตุ  :  2/  เกดิจากการก าหนดใหม้กีารจ าหน่ายสนิทรพัย ์ไดร้บัช าระเงนิจากลูกหนี้การคา้ โดยช าระเงนิคนืเจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิอื่น ทัง้หมดในปีสุดทา้ย  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่195 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

Amata Power (Bien Hoa) Limited (APBH) 
APBH (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 

รวมสนิทรพัย ์ 427.92 432.73 415.77 582.39 634.19 686.01 
รวมหนี้สนิ 22.10 20.51 23.94 117.57 116.11 114.65 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 405.81 412.23 391.83 464.82 518.08 571.36 
รายไดร้วม 1,192.54 1,186.44 1,241.53 1,241.53 1,241.53 1,241.53 
ก าไรสุทธ ิ 59.31 55.68 54.25 54.52 53.26 53.29 

 

APBH (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 58.42 68.69 68.69 
หกั ภาษ ี (11.68) (13.74) (13.74) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 12.34 16.46 16.46 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน (6.07) - - 
หกั เงนิลงทุน - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 53.01 71.41 71.41 
 

 
 

APBH ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 164.87 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value 552.78 
รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 717.65 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 137.03 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 (88.79) 
มูลค่าบริษทั 765.89 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 14.82% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 113.49 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่196 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะ จดัจ าหน่ายกา๊ซธรรมชาติ จ ากดั (NGD) 
NGD (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 2566F - 2574F 2575F 

รวมสนิทรพัย ์ 1,676.16 2,038.84 1,953.63 2,009.00 2,524.17 3,039.36 3,556.88 - 7,709.46 7,718.07 
รวมหนี้สนิ 1,071.71 1,179.10 978.32 519.70 516.15 512.60 511.33 - 511.33 - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 604.45 859.74 975.31 1,489.30 2,008.02 2,526.77 3,045.55 - 7,198.13 7,718.07 
รายไดร้วม 3,132.52 4,191.29 3,796.56 3,796.56 3,796.56 3,796.56 3,796.56 - 3,796.56 3,796.56 
ก าไรสุทธ ิ 565.92 999.29 515.57 513.99 518.72 518.75 518.78 - 519.94 519.94 

 

NGD (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 2566F - 2574F 2575F 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 627.90 648.48 648.48 648.48 - 649.93 649.93 
หกั ภาษ ี (127.33) (129.70) (129.70) (129.99) - (129.70) (129.99) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 47.73 64.84 64.84 63.39 - 64.84 63.39 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน (47.97) - - - 88.381/ 

หกั เงนิลงทุน - - - - 108.021/ 

รวมกระแสเงินสดอิสระ 500.33 583.63 583.63 583.34 - 583.63 779.73 
 

NGD ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 4,236.53 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value (59.89)1/ 

รวมมูลคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด 4,176.64 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 727.97 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 (505.96) 
มูลค่าบริษทั 4,398.64 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 20.00% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 879.73 
หมายเหตุ  :  2/  เกดิจากการก าหนดใหม้กีารจ าหน่ายสนิทรพัย ์ไดร้บัช าระเงนิจากลูกหนี้การคา้ โดยช าระเงนิคนืเจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิอื่น ทัง้หมดในปีสุดทา้ย  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่197 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั แวนเทค อมตะ โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (VANTEC) 
VANTEC (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 

รวมสนิทรพัย ์ 279.21 261.12 242.84 259.47 276.63 293.80 
รวมหนี้สนิ 147.90 126.20 95.38 94.84 94.84 94.84 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 131.31 134.92 147.46 164.63 181.79 198.96 
รายไดร้วม 532.51 675.82 656.50 656.50 656.50 656.50 
ก าไรสุทธ ิ 11.93 3.61 12.53 17.17 17.17 17.17 

 

VANTEC (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 16.09 21.46 21.46 
หกั ภาษ ี (3.22) (4.29) (4.29) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 7.77 10.35 10.35 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน - - - 
หกั เงนิลงทุน - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 20.64 27.52 27.52 
 

 
 

VANTEC ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 63.74 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value 213.04 
รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 276.77 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 48.92 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 (5.00) 
มูลค่าบริษทั 320.70 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 21.00% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 67.36 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่198 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั อมตะเน็ทเวอรค์ จ ากดั (AN) 
AN (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 

รวมสนิทรพัย ์ 155.73 152.17 166.09 206.66 249.01 291.35 
รวมหนี้สนิ 59.65 37.11 21.20 19.43 19.43 19.43 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 96.08 115.06 144.89 187.23 229.57 271.91 
รายไดร้วม 3.62 39.77 74.11 74.11 74.11 74.11 
ก าไรสุทธ ิ (3.36) 18.98 42.86 42.34 42.34 42.34 

 

AN (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 35.97 52.93 52.93 
หกั ภาษ ี (7.33) (10.59) (10.59) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 6.93 8.72 8.72 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน (1.15) - - 
หกั เงนิลงทุน - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 34.42 51.06 51.06 
 

 
 

AN ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 114.64 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value 395.24 
รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 509.88 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 58.33 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 - 
มูลค่าบริษทั 568.20 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 40.00% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 227.28 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่199 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

บริษทั โซเดก็ซ์โซ่ อมตะ เซอรวิ์สเซส จ ากดั (SDX) 
SDX (หน่วย : ล้านบาท) 2560A 2561A 2562A 2563F 2564F 2565F 

รวมสนิทรพัย ์ 13.57 29.99 46.97 49.40 53.03 56.66 
รวมหนี้สนิ 21.43 46.35 58.94 57.74 57.74 57.74 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ (7.86) (16.36) (11.97) (8.34) (4.71) (1.08) 
รายไดร้วม 35.83 80.18 168.11 168.11 168.11 168.11 
ก าไรสุทธ ิ (6.50) (8.50) 4.41 3.63 3.63 3.63 

 

SDX (หน่วย : ล้านบาท) 9M/2563F 2564F 2565F 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 3.40 4.54 4.54 
หกั ภาษ ี (0.68) (0.91) (0.91) 
บวกกลบั ค่าเสื่อมราคา 0.67 0.90 0.90 
เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน - - - 
หกั เงนิลงทุน - - - 
รวมกระแสเงินสดอิสระ 3.39 4.53 4.53 
 

 
 

SDX ล้านบาท 
รวมมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 10.48 
มลูค่าปัจจุบนัของ Terminal Value 35.04 
รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 45.52 
บวก เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ 31 มนีาคม 2563 1.30 
หกั หนี้สนิส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ณ 31 มนีาคม 2563 (1.20) 
มูลค่าบริษทั 45.62 
สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 36.40% 
มูลค่าบริษทัตามสดัส่วน 16.61 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่200 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

เอกสารแนบ 9 

สรปุรายงานการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นของบริษทัจดัท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยได้ว่าจา้งบรษิัท เยยีร์ แอพไพรซลั จ ากดั (“เยยีร์”) เป็นผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิของบรษิัทและ
บรษิัทย่อยในประเทศไทย และว่าจ้างบรษิัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ไนท์แฟรงค์”) เป็นผู้ประเมิน
มูลค่าทรพัย์สนิของบรษิัทย่อยในประเทศเวียดนามซึ่งผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิทัง้ 2 รายเป็นผู้ประเมนิราคาที่ไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยทรพัย์สนิที่ผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิไดเ้ขา้ท าการประเมนิได้แก่ ทีด่นิรอการพฒันาใน
อนาคต และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อทราบมลูค่าตลาดปัจจุบนั และเพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ 
ซึง่มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

ทัง้นี้ ผลการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัย่อยในแต่ละรายการ มรีายละเอยีดโดยสรุปดงันี้ 

1. ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคตและต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

1 บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั 
จ ากดั (มหาชน) 

อสังหาริมทรพัย์เพื่อจ าหน่ายและรอ
การพัฒนา ประเภทกลุ่มที่ดินเปล่า 
ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
ชลบุร ีถนนเทพรตัน (ทล.34) บรเิวณ
หลกักิโลเมตรที่ 57 ต าบลดอนหวัฬ่อ, 
หนองไมแ้ดง, คลองต าหรุ อ าเภอเมอืง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ต าบลบ้านเก่า , 
พานทอง , หนองกะขะ , มาบโป่ง , 
หนองต าลงึ, บางนาง อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุร ีและต าบลบางผึง้ อ าเภอ
บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

30 มถิุนายน 2563 9367/2563 

2 บรษิทั อมตะซติี ้ระยอง 
จ ากดั 

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อจ าหน่าย ประเภท
ก ลุ่ ม ที่ ดิ น เป ล่ า  ตั ้ ง อ ยู่ ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้  ถนนสาย
ฉ ะ เชิ ง เท ร า -สั ต หี บ  (ท ล .331)  
ประมาณหลักกิโลเมตรที่  95+300 
เมตร ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุร ี และ ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

30 มถิุนายน 2563 9364/2563 

3 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ

อสังหาริมทรัพย์เพื่ อรอการพัฒนา 
ประเภททีด่นิเปล่า ตัง้อยู่ถนนสายบา้น

17 กรกฎาคม 2563 9393/2563 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่201 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

อุตสาหกรรมระยอง  
ไทย-จนี จ ากดั 

ค่ า ย -ห น อ ง ล ะ ล อ ก  (ท ล .3143) 
กิโลเมตรที่ 5+800 เมตร ต าบลหนอง
ละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

4 Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company 

มูลค่าของสทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคาร 
“Amata Commercial Complex” 
ตัง้อยู่ที่ Long Binh Ward, Bien Hoa 
City Dong Nai Province, สาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวยีดนาม 

1 กรกฎาคม 2563 VL/mk/R0159/
2020-4 

2. อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

1 บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั 
จ ากดั (มหาชน) 

ที่ดินติดภาระการให้เช่า 23 ปี  10 
เดือน ตัง้อยู่ ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซติี้ ชลบุร ี(เฟส 8แปลง G814) 
ถนนเทพรัตน (ทล.34) ต าบลพาน
ทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี

23 มถิุนายน 2563 9363/2563 

2 บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั 
จ ากดั (มหาชน) 

โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
เป็นทาวน์โฮม 2 ชั ้น  ตั ้งอยู่ถนน
สนามกีฬา-นิคมอมตะ แยกจากถนน
สายหนองต าลงึ-บ้านเก่า (ชบ.3022) 
ต าบลหนองต าลึง อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุร ี

24 มถิุนายน 2563 9365/2563 

3 บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั 
จ ากดั (มหาชน) 

ที่ดิน (มีสภาพเป็นบ่อน ้า) ตัง้อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ชลบุร ี
ถนนเทพรตัน (ทล.34) ต าบลหนอง
กะขะ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี

19 มถิุนายน 2563 9366/2563 

4 บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั 
จ ากดั (มหาชน) 

อสังห าริมท รัพ ย์ เพื่ อ ก ารลงทุ น 
ประเภททีด่นิและอาคารใหเ้ช่า ตัง้อยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุร ี
ถนนเทพรตัน (ทล.34) บริเวณหลัก
กิโลเมตรที่  57+750 เมตร ต าบล
คลองต าหรุ ต าบลดอนหวัฬ่อ ต าบล
หนองไมแ้ดง อ าเภอเมอืงชลบุร ีและ

19 พฤศจกิายน 2562 9190/2562 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่202 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

ต าบลบ้ าน เก่ า  อ า เภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุร ี

5 บรษิทั อมตะซติี ้ระยอง 
จ ากดั 

กลุ่มทีด่นิเปล่าใหเ้ช่า และทีด่นิพรอ้ม
อาคารโรงงานใหเ้ช่า ตัง้อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซติี ้ระยอง ถนน
สายฉะเชงิเทรา-สตัหบี (ทล.331) 
ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาคา จงัหวดั
ชลบุร ีและต าบลมาบยางพร อ าเภอ
ปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

19 พฤศจกิายน 2562 9191/2562 

6 บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้
บลิท ์จ ากดั 

ที่ดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อม
ส านั ก งาน  2 ชั ้น  ตั ้ง อยู่ ใน นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ถนน
สายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (ทล.331)
ประมาณหลักกิโลเมตรที่  95+300 
เมตร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง 

24 มถิุนายน 2563 9362/2563 

7 บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้
บลิท ์จ ากดั 

อสังห าริมท รัพ ย์ เพื่ อ ก ารลงทุ น 
ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
โ ก ดั ง ใ ห้ เ ช่ า  ตั ้ ง อ ยู่ ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถนน
เทพ รัต น  (ท ล .34) บ ริ เวณ ห ลัก
กโิลเมตรที ่58 ต าบลมาบโป่ง อ าเภอ
พานทอง จงัหวดัชลบุร ี

30 มถิุนายน 2563 9361/2563 

8 บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้
บลิท ์จ ากดั 

อสังห าริมท รัพ ย์ เพื่ อ ก ารลงทุ น 
ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
แล ะโกดัง ให้ เช่ า  ตั ้ง อ ยู่ ใน นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถนน
เทพ รัต น  (ท ล .34) บ ริ เวณ ห ลัก
กิโลเมตรที่ 58 ต าบลบ้านเก่า ต าบล
พานทอง และต าบลหนองกะขะ 
อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี

1 ตุลาคม 2562 9765/2562 

9 บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้
บลิท ์จ ากดั 

อสังห าริมท รัพ ย์ เพื่ อ ก ารลงทุ น 
ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
พร้อมส านักงาน 2 ชัน้ ตัง้อยู่เลขที ่

1 ตุลาคม 2562 9766/2562 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่203 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

7/524 บ ริ ษั ท  เอ บี  ซ า ย เอ ก ซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้  ถนนสาย
ฉ ะ เชิ ง เท ร า -สั ต หี บ  (ท ล .331) 
ประมาณหลักกิโลเมตรที่  95+300 
เมตร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง 

10 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม ไทย-จนี 
จ ากดั 

อสังห าริมท รัพ ย์ เพื่ อ ก ารลงทุ น 
ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
พร้อมส านักงาน 2 ชัน้ ตัง้อยู่เลขที ่
7/476 - 7/479 ภ า ย ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (เฟส 
6) ถนนสายฉะเชงิเทรา-สตัหบี (ทล.
331) ป ระม าณ ห ลัก กิ โล เม ต รที ่
95+300 เมตร ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

22 มกราคม 2563 9153/2563 

11 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม ไทย-จนี 
จ ากดั 

อสังห าริมท รัพ ย์ เพื่ อ ก ารลงทุ น 
ประเภท ที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
พร้อมส านักงาน 2 ชัน้ ตัง้อยู่เลขที ่
7/13 – 7/18 ภ า ย ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (เฟส 
7) ถนนสายฉะเชงิเทรา-สตัหบี (ทล.
331) ป ระม าณ ห ลัก กิ โล เม ต รที ่
95+300 เม ต ร  ต า บ ลพ น านิ ค ม 
อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 

22 มกราคม 2563 9154/2563 

12 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม ไทย-จนี 
จ ากดั 

สิทธิการเช่าที่ดิน จ านวน 2 แปลง 
ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้
ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (ทล.
331) ป ระม าณ ห ลัก กิ โล เม ต รที่ 
95+300 เมตร ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรี
ราคา จงัหวดัชลบุร ี

22 มกราคม 2563 9175/2563 

13 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม ไทย-จนี 

อสังห าริม ท รัพ ย์ เพื่ อ ก ารลงทุ น 
ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
พร้อมส านักงาน 2 ชัน้ ให้เช่าแปลง

24 มถิุนายน 2563 9382/2563 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่204 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

จ ากดั เลขที ่A540 ตัง้อยู่ เลขที่ 7/6 ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ถนน
สายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (ทบ.331) 
ประมาณหลักกิโลเมตรที่  95+300 
เมตร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง 

14 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม ไทย-จนี 
จ ากดั 

อสังห าริมท รัพ ย์ เพื่ อ ก า รลงทุ น 
ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
พร้อมส านักงาน 2 ชัน้ ให้เช่าแปลง
เลขที่ A347 ตัง้อยู่ เลขที่ 7/430-432 
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้
ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (ทบ.
331) ป ระม าณ ห ลัก กิ โล เม ต รที ่
95+300 เมตร ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

24 มถิุนายน 2563 9383/2563 

15 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม ไทย-จนี 
จ ากดั 

อสังห าริมท รัพ ย์ เพื่ อ ก ารลงทุ น 
ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
พร้อมส านักงาน 2 ชัน้ ให้เช่าแปลง
เล ข ที่  A543, A544, A546, A548 
ตั ้งอยู่  เลขที่  7/518 ภ ายในนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้  ถนนสาย
ฉ ะ เชิ ง เท ร า -สั ต หี บ  (ท บ .331) 
ประมาณหลักกิโลเมตรที่  95+300 
เมตร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง 

24 มถิุนายน 2563  9384/2563 

16 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม ไทย-จนี 
จ ากดั 

อสังห าริมท รัพ ย์ เพื่ อ ก ารลงทุ น 
ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
พร้อมส านักงาน 2 ชัน้ ให้เช่าแปลง
เลขที่  A332 ตั ้ง อ ยู่  เล ข ที่  7/407 
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้
ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (ทบ.
331) ป ระม าณ ห ลัก กิ โล เม ต รที ่
95+300 เมตร ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

24 มถิุนายน 2563  9385/2563 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่205 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

17 บรษิทั พฒันา
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม ไทย-จนี 
จ ากดั 

สิทธิการเช่าที่ดิน  จ านวน 2 แปลง 
เนื้อที่ดิน 49-0-45 ไร่ ตัง้อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้  ถนนสาย
ฉ ะ เชิ ง เท ร า -สั ต หี บ  (ท ล .331) 
ประมาณหลักกิโลเมตรที่  95+300 
เมตร ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราคา 
จงัหวดัชลบุร ี

24 มถิุนายน 2563  9386/2563 

18 Amata City Bien Hoa 
Joint Stock Company 

มูลค่ าของสิทธิการเช่ าที่ ดินและ
อาคารโรงงานส าเร็จรูป  (Ready-
Built-Factories) ตัง้อยู่ที่ Long Binh 
Ward, Bien Hoa City, Dong Nai 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 

1 กรกฎาคม 2563 VL/mk/R0159/
2020-3 

3. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ีดิน 

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

1 Amata City Long Thanh 
Joint Stock Company 

มูลค่าของสิทธิการเช่าที่ดิน จ านวน 
410 เฮกตาร์ ตัง้อยู่ที่  Amata Long 
Thanh Hi-Tech Park Long Thanh 
District, Dong Nai สาธารณรฐัสงัคม
นิยมเวยีดนาม 

1 กรกฎาคม 2563 VL/mk/R0159/
2020-5 

2 Amata Service City 
Long Thanh 1 Company 
Limited 

มูลค่าของสิทธิการเช่าที่ดิน จ านวน 
20.1 เฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 36.28 
ของที่ดนิทัง้โครงการ ตัง้อยู่ที่  Tam 
An Town, Long Thanh District 
Dong Nai สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม 

1 กรกฎาคม 2563 VL/mk/R0159/
2020-6 

3 Amata Service City 
Long Thanh 2 Company 
Limited 

มูลค่าของสิทธิการเช่าที่ดิน จ านวน 
22.4 เฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 43.21 
ของที่ดนิทัง้โครงการ ตัง้อยู่ที่  Tam 
An Town, Long Thanh District 
Dong Nai สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม 
 

1 กรกฎาคม 2563 VL/mk/R0159/
2020-7 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่206 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิ ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน 
วนัท่ีของรายงาน

ประเมิน 
เอกสารอ้างอิง 

4 Amata Township Long 
Thanh Company Limited 

มูลค่าของสิทธิการเช่าที่ดิน จ านวน 
108.34 เฮ กต าร์  คิ ด เป็ น ร้อ ย ล ะ 
14.38 ของที่ดนิทัง้โครงการ ตัง้อยู่ที ่
TAM AN TOWN, LONG THANH 
DISTRICT, DONG NAI สาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวยีดนาม 

1 กรกฎาคม 2563 VL/mk/R0159/
2020-1 

5 Amata City Halong Joint 
Stock Company 

มูลค่าของสิทธิการเช่าที่ดิน จ านวน 
123 เฮกตาร ์ตัง้อยู่ที ่SONG KHOAI 
INDUSTRIAL PARK TAM AN 
TOWN, SONG KHOAI 
COMMUNE, QUANG YEN 
TOWN, QUANG NINH สาธารณรัฐ
สงัคมนิยมเวยีดนาม 

1 กรกฎาคม 2563 VL/mk/R0159/
2020-2 

ทัง้นี้ ผลการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัย่อยในแต่ละรายการ มรีายละเอยีดโดยสรุป ดงันี้ 

• ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคตและต้นทุนการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

1. อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อจ าหน่ายและรอการพฒันา ประเภทกลุ่มท่ีดินเปล่า (เอกสารอ้างอิง 9367/2563) 

ประเภททรพัยสิ์น อสงัหารมิทรพัย์เพื่อจ าหน่ายและรอการพฒันา ประเภทกลุ่มที่ดนิเปล่า แบ่งออกเป็น 12 
เฟสทีด่นิรวมทัง้สิน้ 1,183 แปลง 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบุร ีถนนเทพรตัน (ทล.34) บรเิวณหลกักโิลเมตรที ่
57 ต าบลดอนหวัฬ่อ, หนองไม้แดง, คลองต าหรุ อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ีต าบล
บา้นเก่า, พานทอง, หนองกะขะ, มาบโป่ง, หนองต าลงึ, บางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดั
ชลบุร ีและต าบลบางผึง้ อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่นิ จ านวน 1,183 ฉบบั  
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
ภาระผกูพนั ไม่ตดิภาระผกูพนั 

เยยีร์ ไดท้ าการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ โดยใชว้ธิมีูลค่าคงเหลอื (Residual Approach) ซึ่งเป็นการประเมนิมูลค่า
ทีด่นิทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา โดยการวเิคราะหโ์อกาสในการสรา้งรายไดจ้ากการพฒันาทีเ่หมาะสม โดยมูลค่าของทีด่นิหรอื
ทรพัยส์นิทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาไดม้าจากรายไดข้องสนิคา้ส าเรจ็รูปตามสมมตฐิานการพฒันาทีต่ัง้ไว ้หกัดว้ยก าไร ต้นทุน
การพฒันาทัง้หมด และค่าใชจ้่ายต่างๆ มลูค่าคงเหลอื จะเป็นมลูค่าทีด่นิหรอืทรพัยส์นิทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา 

 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่207 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

สรปุผลการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อจ าหน่ายและรอการพฒันา ประเภทกลุ่มท่ีดินเปล่า 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี  
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1-2 

PHASE 1-2 พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 19-3-98 ไร ่

 วธิมีลูค่า
คงเหลอื  

111,111,968.00  
PHASE 1-2 พืน้ทีพ่าณิชยกรรม 6-3-97 ไร ่ 32,039,040.00  
PHASE 1-2 พืน้ทีพ่าณิชยกรรม (ส่วนเพิม่) 92-2-17 ไร ่ 517,286,176.00  
PHASE 1-2 พื้นที่พาณิชยกรรม (ส่วนเพิม่)  - 
กนอ. 

15-2-64 ไร ่ 90,402,048.00 

PHASE 1-2 พื้ น ที่ พ า ณิ ช ย ก ร รม  (ห น้ า
โครงการ) 

262-2-97.50 ไร ่ 401,788,793.48 

3 PHASE 3 5-1-91 ไร ่ 31,620,512.00  

4 

PHASE 4 พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 11-0-86.80 ไร ่ 64,753,497.60  
PHASE 4 (Zone A) 17-1-48 ไร ่ 100,273,536.00 
PHASE 4 (Zone A ขยาย) 
PHASE 4 (Zone B) 5-2-16 ไร ่ 3,550,272.00  
PHASE 4 (Zone C) 8-1-11  ไร ่ 24,649,856.00  
PHASE 4 (Zone D) 2-1-86.40 ไร ่ 13,874,924.80  
PHASE 4 (Zone D ส่วนขยาย) 18-1-96 ไร ่ 106,739,072.00  
PHASE 4 (Zone E) 13-0-42 ไร ่ 75,652,544.00  
PHASE 4 (Zone E1 ขยาย) 213-1-36 ไร ่ 326,240,381.36  
PHASE 4 (Zone E1) 58-0-76 ไร ่ 333,523,520.00    
PHASE 4 (Zone E2 ขยาย) 5-3-67 ไร ่
PHASE 4 (Zone G) 22-0-29 ไร ่ 94,183,232.00  
PHASE 4 (Zone M) 2-2-21 ไร ่ 14,735,072.00  

5 
PHASE 5 8-2-34 ไร ่ 49,559,488.00  
PHASE 5/1 227-3-34 ไร ่ 1,043,004,575.40  

6 PHASE 6/2 96-1-75.70 ไร ่ 516,040,694.40  

7 
PHASE 7 200-1-42 ไร ่ 1,079,773,376.00  
PHASE 7 รอการพฒันา 94-3-33 ไร ่ 145,018,238.33  

8 
PHASE 8 A 58-3-92 ไร ่ 317,056,608.00  
PHASE 8 B 61-0-16 ไร ่ 347,291,648.00  
PHASE 8 C 121-0-46 ไร ่ 699,172,672.00  

9 
PHASE 9 132-0-57 ไร ่ 623,536,185.30  
PHASE 9 A 526-1-85 ไร ่ 2,743,176,832.00  
PHASE 9 B บ่อน ้า* 250-2-99 ไร ่ -    



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่208 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี  
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

10 PHASE 10 493-2-42 ไร ่ 905,056,647.81  
11 PHASE 11 414-1-96.60 ไร ่ 633,842,059.77  
12 PHASE 12 6,274-1-54.53 ไร ่ 9,593,488,169.76  

รวม 21,038,441,640.00  
หมายเหตุ : *เยยีร ์ไม่ไดป้ระเมนิ PHASE 9 B บ่อน ้าเนื่องจากเป็นพืน้ทีส่าธารณูปโภค 

2. อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อจ าหน่าย ประเภทกลุ่มท่ีดินเปล่า (เอกสารอ้างอิง 9364/2563) 

ประเภททรพัยสิ์น อสงัหารมิทรพัย์เพื่อจ าหน่าย ประเภทกลุ่มที่ดนิเปล่าในนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
ทีด่นิพฒันาแล้วพรอ้มขายส าหรบัใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และที่ดนิ
ยงัไม่พฒันา 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซติี้ ถนนสายฉะเชงิเทรา-สตัหบี (ทล.331)  ประมาณหลกั
กโิลเมตรที่ 95+300 เมตร ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี  และ ต าบลมาบยาง
พร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่นิ น.ส. 3 และ น.ส. 3 ก 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั อมตะซติี ้ระยอง จ ากดั 

ภาระผกูพนั ไม่มภีาระผกูพนั 

เยยีร์ ไดท้ าการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ โดยใชว้ธิมีูลค่าคงเหลอื (Residual Approach) ซึ่งเป็นการประเมนิมูลค่า
ทีด่นิทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา โดยการวเิคราะหโ์อกาสในการสรา้งรายไดจ้ากการพฒันาทีเ่หมาะสม โดยมูลค่าของทีด่นิหรอื
ทรพัยส์นิทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาไดม้าจากรายไดข้องสนิคา้ส าเรจ็รูปตามสมมตฐิานการพฒันาทีต่ัง้ไว ้หกัดว้ยก าไร ต้นทุน
การพฒันาทัง้หมด และค่าใชจ้่ายต่างๆ มลูค่าคงเหลอื จะเป็นมลูค่าทีด่นิหรอืทรพัยส์นิทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา 

สรปุผลการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อจ าหน่าย ประเภทกลุม่ท่ีดินเปล่า 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี  
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 PHASE 1 พืน้ทีพ่าณิชยกรรม 206-2-17 ไร ่

 วธิมีลูค่า
คงเหลอื  

1,624,439,329.53  

PHASE 1 พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมเหลอืขาย 264-0-30.80 ไร ่

PHASE 1 พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 282-1-38.3 ไร ่
2 PHASE 2 400-1-83.6 ไร ่ 811,924,553.63  

3 PHASE 3 53-2-16.32 ไร ่ 102,165,032.47  

4 PHASE 4  43-3-44.4 ไร ่ 956,937,058.01  

PHASE 4A 378-0-70.6 ไร ่



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่209 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี  
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

PHASE 4B 26-3-5 ไร ่
5 PHASE 5 172-1-44 ไร ่ 668,306,840.76  

PHASE 5A 
7 PHASE 7 357-3-36.90 ไร ่ 608,833,468.61  

8 PHASE 8 437-0-6.2 ไร ่ 543,013,155.61  

รวม 5,315,619,438.60 
หมายเหตุ : *เยยีร ์ไม่ไดป้ระเมนิทีด่นิบางส่วนเนื่องจากเป็นพืน้ทีส่าธารณูปโภคและบางส่วนเป็นพืน้ทีส่เีขยีว 

3. อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อรอการพฒันา ประเภทท่ีดินเปล่า (เอกสารอ้างอิง 9364/2563) 

ประเภททรพัยสิ์น อสงัหารมิทรพัย์เพื่อรอการพฒันา ประเภทที่ดนิเปล่า รวมทัง้สิน้ 187 แปลง เนื้อทีด่นิรวม 
1,675-1-65.20 ไร่ (670,165.20 ตารางวา) หกัเนื้อที่ส่วนที่เป็นถนน และส่วนที่อยู่ใต้แนว
เสาไฟฟ้าแรงสูง ประมาณ 18,182.10 ตารางวา คงเหลอืเนื้อทีใ่นการประเมนิราคา 1,629-
3-83.10 ไร่ (651,983.10 ตารางวา) 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น ถนนสายบ้านค่าย-หนองละลอก (ทล.3143) กโิลเมตรที่ 5+800 เมตร ต าบลหนองละลอก 
อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่นิ จ านวน 178 ฉบบั และ น.ส.3ก. จ านวน 9 ฉบบั  
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จ ากดั 

ภาระผกูพนั ไม่มภีาระผกูพนั 

เยยีร์ ไดท้ าการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ โดยใชว้ธิมีูลค่าคงเหลอื (Residual Approach) ซึ่งเป็นการประเมนิมูลค่า
ทีด่นิทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา โดยการวเิคราะหโ์อกาสในการสรา้งรายไดจ้ากการพฒันาทีเ่หมาะสม โดยมูลค่าของทีด่นิหรอื
ทรพัยส์นิทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาไดม้าจากรายไดข้องสนิคา้ส าเรจ็รูปตามสมมตฐิานการพฒันาทีต่ัง้ไว ้หกัดว้ยก าไร ต้นทุน
การพฒันาทัง้หมด และค่าใชจ้่ายต่างๆ มลูค่าคงเหลอื จะเป็นมลูค่าทีด่นิหรอืทรพัยส์นิทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่210 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

สรปุผลการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อรอการพฒันา ประเภทท่ีดินเปล่า 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 ทีด่นิรวม 187 แปลง  1,629-3-83.10 ไร ่  วธิมีลูค่า
คงเหลอื  

1,643,810,000.00  

2 หกัมลูค่าทีด่นิโฉนด 40782 20129 20757  9 ไร ่   (9,530,072.88) 

3 หกัมลูค่าทีด่นิโฉนด 21615 25121 62002 
21610 34658 21612 29699 20180 

 41 ไร ่    (41,750,387.25) 

รวม 1,592,529,539.87  

4.  มู ล ค่ า ข อ ง สิ ท ธิ ก า ร เช่ า ท่ี ดิ น แ ล ะอ าค าร   “Amata Commercial Complex” (เอ ก ส าร อ้ า ง อิ ง 
VL/mk/R0159/2020-4) 

ประเภททรพัยสิ์น สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารส านักงาน 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น Amata Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, 
Vietnam. 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ สทิธกิารเช่าจ านวน 37 ปี (ครบก าหนดปี 2600)  
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ ทีด่นิเพื่อการพาณิชย ์

ภาระผกูพนั Amata City Bien Hoa Joint Stock Company 

ไนท์แฟรงค์ได้ท าการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน โดยใช้ 2 วิธใีนการประเมินมูลค่า และถ่วงน ้าหนักแต่ละวิธีใน
อตัราส่วนรอ้ยละ 50 ดงันี้ 

- การประเมนิมูลค่าทีด่นิและอาคารด้วยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด ซึ่งเป็นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทัว่ไป 
โดยมลูค่าทรพัยส์นิไดจ้ากการเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูการซื้อขายของทรพัยส์นิอื่นทีเ่ป็นประเภทเดยีวกนั ในการเปรยีบเทยีบ
จะค านึงถึงลกัษณะที่คล้ายคลงึและลกัษณะที่แตกต่างกันในเรื่องต่างๆ เช่น ท าเลที่ตัง้ สภาพทางเข้าออก ลกัษณะทาง
กายภาพ และการใชป้ระโยชน์ของทรพัย์สนิ รวมถงึสภาพแวดลอ้มตลาดอสงัหารมิทรพัย์ และปัจจยัทางเศรษฐกจิ ทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์นิ 

- การประเมนิมูลค่าที่ดินและอาคารด้วยวธิผีลตอบแทน (Capitalization Method) ซึ่งเป็นการประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิเชงิเปรยีบเทยีบ โดยจะพจิารณารายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของทรพัย์สนิทีป่ระเมนิ และหารายไดสุ้ทธดิว้ยอตัราส่วนคดิ
ลด โดยวธิีนี้จะพิจารณาถึงความสมัพันธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน กับรายได้สุทธปีิใดปีหนึ่งเพียงปีเดียว ซึ่งใช้ได้กับ
ทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดจ้ากตวัของทรพัยส์นิ โดยไม่มรีายไดอ้ื่นมาเกีย่วขอ้ง 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่211 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

สรปุผลการประเมินมูลค่าของสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร  “Amata Commercial Complex”  

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 สทิธกิารเช่าทีด่นิ Amata Commercial 
Complex 

 163,307 ตาราง
เมตร  

 วธิมีลูค่าตลาด 
50% 

คดิลดกระแส
เงนิสด 50%  

753,811,680.001/ 

2 อาคารส านักงาน  6,221 ตาราง
เมตร (ทีด่นิ) 

7,183 ตารางเมตร 
(พืน้ทีใ่ชส้อย)  

 วธิี
ผลตอบแทน  

159,032,000.001/ 

รวม 912,843,680.001/ 
หมายเหตุ  :  1/  อ้างองิอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 23 กรกฎาคม 2563 ด้วยอตัราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์
สหรฐั เท่ากบั 31.8064 บาท  

• อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

1. ท่ีดินติดภาระให้เช่า 23 ปี 10 เดือน (เอกสารอ้างอิง 9363/2563) 

ประเภททรพัยสิ์น ทีด่นิตดิภาระการใหเ้ช่า 23 ปี 10 เดอืน (ปัจจุบนัคงเหลอืระยะเวลาการเช่า 11 ปี 6 เดอืน) 
ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุร ี(เฟส 8 แปลง G814) ถนนเทพรตัน (ทล.34) ต าบล

พานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่นิ จ านวน 1 ฉบบั เลขที ่28077 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
ภาระผกูพนั ปัจจุบันที่ดินติดสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท อมตะ  จัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด 

มีก าหนด 23 ปี  10 เดือน เริ่มตั ้งแต่ วันที่  3 มีนาคม 2551 และสิ้น สุดสัญญาเช่ า 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2574 ปัจจุบนัอายุสญัญาเช่าคงเหลอื 11 ปี 6 เดอืน 

เยยีร ์ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด ซึง่เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทัว่ไป 
โดยมลูค่าทรพัยส์นิไดจ้ากการเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูการซื้อขายของทรพัยส์นิอื่นทีเ่ป็นประเภทเดยีวกนั ในการเปรยีบเทยีบ
จะค านึงถึงลกัษณะที่คล้ายคลงึและลกัษณะที่แตกต่างกันในเรื่องต่างๆ เช่น ท าเลที่ตัง้ สภาพทางเข้าออก ลกัษณะทาง
กายภาพ และการใชป้ระโยชน์ของทรพัย์สนิ รวมถงึสภาพแวดลอ้มตลาดอสงัหารมิทรพัย์ และปัจจยัทางเศรษฐกจิ ทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์นิ และปรบัดว้ยการรอนสทิธกิารเช่า 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่212 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

สรปุผลการประเมินมูลค่าท่ีดินติดภาระให้เช่า 23 ปี 10 เดือน 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี  
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 โฉนดทีด่นิจ านวน 1 ฉบบั เลขที ่28077  2-0-41 ไร ่ เปรยีบเทยีบ
ราคาตลาด
ปรบัดว้ย
การรอน

สทิธกิารเช่า  

9,400,000.00  

รวม 9,400,000.00  

2. โครงการจดัสรรท่ีดินเพื่อท่ีอยู่อาศยัเป็นอาคารทาวน์โฮม 2 ชัน้ (เอกสารอ้างอิง 9365/2563) 

ประเภททรพัยสิ์น โครงการจดัสรรทีด่นิเพื่อทีอ่ยู่อาศยัเป็นอาคารทาวน์โฮม 2 ชัน้ 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น ถนนสนามกฬีา-นิคมอมตะ แยกจากถนนสายหนองต าลงึ-บา้นเก่า (ชบ.3022) ต าบลหนอง
ต าลงึ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ จ านวน 318 แปลง เน้ือทีด่นิรวม 66 ไร่ 0 งาน 37 ตารางวา (26,437 ตารางวา) ตามโฉนด
เลขที ่2807, 51319 - 51322, 52352 - 52664 

ส่ิงปลูกสร้าง อาคารทาวน์โฮม 2 ชัน้ ก่อสรา้งแลว้บางส่วน จ านวน 101 หลงั 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
ภาระผกูพนั จดภาระจ านองบางส่วน 

เยยีร ์ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชม้ลูค่าคงเหลอื (Residual Approach) ซึง่เป็นการประเมนิมลูค่าทีด่นิ
ที่อยู่ระหว่างการพฒันา โดยการวเิคราะห์โอกาสในการสร้างรายได้จากการพัฒนาที่เหมาะสม โดยมูลค่าของที่ดนิหรือ
ทรพัยส์นิทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันาไดม้าจากรายไดข้องสนิคา้ส าเรจ็รูปตามสมมตฐิานการพฒันาทีต่ัง้ไว ้หกัดว้ยก าไร ต้นทุน
การพฒันาทัง้หมด และค่าใชจ้่ายต่างๆ มลูค่าคงเหลอื จะเป็นมลูค่าทีด่นิหรอืทรพัยส์นิทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา 

สรปุผลการประเมินมูลค่าโครงการจดัสรรท่ีดินเพื่อท่ีอยู่อาศยัเป็นอาคารทาวน์โฮม 2 ชัน้ 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี  
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 โฉนดทีด่นิจ านวน 318 แปลง เนื้อทีด่นิรวม 66 
ไร่ 0 งาน 37 ตารางวา 

 66-0-37 ไร ่  วธิหีามลูค่า
คงเหลอื  

366,200,000.00  

2 อาคารทาวน์โฮม 2 ชัน้ ก่อสรา้งแลว้บางส่วน
จ านวน 101 หลงั 

 20-0-80 ไร ่ 

รวม 366,200,000.00  

 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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3. ท่ีดิน (มีสภาพเป็นบ่อน ้า) (เอกสารอ้างอิง 9366/2563) 

ประเภททรพัยสิ์น การก าหนดค่าเช่าทีด่นิ (มสีภาพเป็นบ่อน ้า) 
ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ นคร (เฟส 8 และ เฟส 9) ถนนเทพรตัน (ทล.34) ต าบลหยง

กะขะ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ ทีด่นิ จ านวน 52 แปลง เนื้อทีด่นิรวม 550-2-11 ไร่ (220,211 ตารางวา) 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
ภาระผกูพนั ไม่มภีาระผกูพนั 

เยยีร ์ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชว้ธิรีายได ้ซึง่เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้โดย
มสีมมติฐานว่า มูลค่าของทรพัย์สนิจะมมีูลค่าเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสรายได้รวมที่คาดหวงัว่าจะได้รบัจาก
ทรพัยส์นินัน้ในอนาคต โดยค านวณจากรายไดสุ้ทธติ่อปีทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ทรพัย์สนินัน้และคดิเป็นมลูค่า
ปัจจุบนั 

สรปุผลการประเมินมูลค่าท่ีดิน (มีสภาพเป็นบอ่น ้า) 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 ทีด่นิ (มสีภาพเป็นบ่อน ้า) จ านวน 52 แปลง  550-2-11 ไร ่ วธิรีายได ้ 960,800,000.00 

รวม 960,800,000.00  

4. อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินและอาคารให้เช่า (เอกสารอ้างอิง 9190/2562) 

ประเภททรพัยสิ์น ทีด่นิใหเ้ช่าและทีด่นิพรอ้มอาคารส านักงานใหเ้ช่าแบ่งเป็น 16 กลุ่ม 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถนนเทพรัตน (ทล.34) บริเวณหลักกิโลเมตรที ่
57+750 เมตร ต าบลคลองต าหรุ ต าบลดอนหวัฬ่อ ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมอืงชลบุร ี
และต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
ภาระผกูพนั ใหผู้อ้ื่นเช่าระยะยาวบางส่วน 

เยยีร ์ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชว้ธิดีงันี้  

- วธิรีายได ้เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้โดยมสีมมตฐิานว่า มลูค่าของทรพัยส์นิจะมมีลูคา่
เท่ากบัมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสรายไดร้วมทีค่าดหวงัว่าจะไดร้บัจากทรพัยส์นินัน้ในอนาคต โดยค านวณจากรายไดสุ้ทธิ
ต่อปีทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ทรพัยส์นินัน้และคดิเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

- วธิตี้นทุน เป็นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิที่พฒันาส าเรจ็แล้ว โดยมูลค่าของทรพัย์สนิได้จากมูลค่าของทีด่นิ
บวกกบัมลูค่าสุทธขิองสิง่ปลูกสรา้ง หรอืตน้ทุนในการก่อสรา้ง หกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสม 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่214 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

- วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด เป็นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทัว่ไป โดยมลูค่าทรพัยส์นิไดจ้ากการเปรยีบเทยีบ
กบัขอ้มลูการซื้อขายของทรพัยส์นิอื่นทีเ่ป็นประเภทเดยีวกนั ในการเปรยีบเทยีบจะค านึงถงึลกัษณะทีค่ล้ายคลงึและลกัษณะ
ที่แตกต่างกนัในเรื่องต่างๆ เช่น ท าเลที่ตัง้ สภาพทางเขา้ออก ลกัษณะทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรพัย์สิน 
รวมถงึสภาพแวดลอ้มตลาดอสงัหารมิทรพัย ์และปัจจยัทางเศรษฐกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์นิ 

สรปุผลการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินและอาคารให้เช่า 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1  กรรมสทิธิใ์นทีด่นิตดิภาระการใหเ้ช่าระยะยาว 
จ านวน 21 แปลง ไดถู้กพฒันาและใชป้ระกอบ
กจิการสนามกอลฟ์ คงเหลอืระยะเวลา
ประมาณ 20 ปี 2 เดอืน 

 369-2-64 ไร ่  วธิรีายได ้  209,300,000.00  

2 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิตดิภาระการใหเ้ช่าระยะยาว 
จ านวน 1 แปลง โฉนดแลขที ่156531 คงเหลอื
ระยะเวลาประมาณ 19 ปี 11.5 เดอืน 

 45-1-35.6 ไร ่  วธิรีายได ้  79,800,000.00  

3 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิตดิภาระการใหเ้ช่าระยะยาว 
จ านวน 2 แปลง โฉนดแลขที ่20648 และ 
129226 คงเหลอืระยะเวลาประมาณ 15 ปี 4 
เดอืน 

 36-1-57 ไร ่  วธิรีายได ้  82,970,000.00  

4 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ จ านวน 1 แปลง โฉนดแลข
ที ่162847  

 8-1-17 ไร ่  วธิตีน้ทุน  152,280,000.00  

อาคารส านักงานสงู 4 ชัน้ ชื่ออาคาร AMATA 
Service Center  

 4,503.45 ตาราง
เมตร  

  

5 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ จ านวน 1 แปลง โฉนดแลข
ที ่162848   

 4-3-64 ไร ่ วธิรีายได ้ 210,180,000.00  

พรอ้มอาคารส านักงานสงู 2 ชัน้ ชื่ออาคาร 
AMATA Financial Street  

 4,388 ตารางเมตร    

อาคารส านักงานสงู 3 ชัน้ ชื่ออาคาร SCB 
Bank Building 

 1,350.49 ตาราง
เมตร  

  

6 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิจ านวน 1 แปลง โฉนดเลขที ่
162835  

 22-3-61 ไร ่  วธิตีน้ทุน  232,340,000.00  

อาคารส านักงานสงู 3 ชัน้ ชื่ออาคาร Amata 
Financial Street Building (GSB)  

 1,262.38 ตาราง
เมตร  

  

อาคารส านักงานสงู 3 ชัน้ ชื่ออาคาร Amata 
Financial Street Building (BBL)  

 1,229.16 ตาราง
เมตร  

  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่215 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

7 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิจ านวน 3 แปลงตดิกนั โฉนด
เลขที ่21941, 21942 และ 23627  

 1-3-46 ไร ่  วธิี
เปรยีบเทยีบ
ราคาตลาด  

15,852,500.00  

8 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิจ านวน 2 แปลงตดิกนั โฉนด
เลขที ่82007 และ 82008  

 5-0-0 ไร ่  วธิี
เปรยีบเทยีบ
ราคาตลาด  

50,000,000.00  

9 กรรมสทิธิท์ีด่นิและบางส่วนของทีด่นิตดิภาระ
การใหเ้ชา่ระยะยาว ทีด่นิจ านวน 1 แปลง 
โฉนดเลขที ่25137 สญัญาเช่าแปลง C150 เช่า
ระยะยาว 30 ปีและต่อไดอ้กี 30 ปี 

 2.80 ไร ่  วธิรีายได ้  820,000.00  

กรรมสทิธิท์ีด่นิและบางส่วนของทีด่นิตดิภาระ
การใหเ้ชา่ระยะยาว สญัญาเช่าแปลง C151, 
C152 และส่วนเพิม่เตมิของทีด่นิแปลง C150 
เน้ือทีด่นิตามสญัญาเช่า 1.7965 ไร่ เช่าระยะ
ยาว 30 ปีและต่อไดอ้กี 28 ปี 

 1.7965 ไร ่ 

10 สทิธคิรอบครองทีด่นิตดิภาระการใหเ้ช่าเป็น
ทีด่นิจ านวน 1 แปลง ตามสทิธกิารครอบครอง
แปลง G285 ตดิภาระการใหเ้ช่าคงเหลอื
ระยะเวลาเช่าประมาณ 22 ปี 10 เดอืน 

 23.2690 ไร ่  วธิรีายได ้  10,240,000.00  

11 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิตดิภาระการใหเ้ช่าระยะยาว 
จ านวน 1 แปลง โฉนดเลขที ่210894 คงเหลอื
ระยะเวลาเช่าประมาณ 22 ปี 9.5 เดอืน 

 2-0-25 ไร ่  วธิรีายได ้  3,140,000.00  

12 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิตดิภาระการใหเ้ช่าระยะยาว 
จ านวน 1 แปลง โฉนดเลขที ่210896 คงเหลอื
ระยะเวลาเช่าประมาณ 22 ปี 9.5 เดอืน 

 4-3-87 ไร ่  วธิรีายได ้  7,550,000.00  

13 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ จ านวน 1 แปลง โฉนด
เลขที2่2512 

 6-2-69 ไร ่  วธิตีน้ทุน  60,390,000.00  

อาคารส านักงาน 1 ชัน้ ชื่ออาคารวศิวะ เฟส 7  339.80 ตารางเมตร   

14 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิตดิภาระการใหเ้ช่าระยะยาว 
จ านวน 1 แปลง โฉนดเลขที ่22028 คงเหลอื
ประมาณ 5 ปี 9 เดอืน 

 31-3-14 ไร ่  วธิรีายได ้  191,510,000.00  

15 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิตดิภาระการใหเ้ช่าระยะยาว 
จ านวน 1 แปลง โฉนดเลขที ่203118 คงเหลอื
ประมาณ 24 ปี 9.5 เดอืน 

 2-3-88 ไร ่  วธิรีายได ้  400,000.00  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่216 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

16 กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและบางส่วนของทีด่นิตดิ
ภาระการใหเ้ช่าระยะยาว จ านวน 1 แปลง 
โฉนดเลขที ่82010 ตดิภาระการใหเ้ช่า 
ระยะเวลาเช่าคงเหลอืประมาณ 49 ปี 9 เดอืน 

 28-3-14 ไร ่  วธิรีายได ้  830,000.00  

รวม   1,307,602,500.00  

5. ท่ีดินเปล่าให้เช่า และท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานให้เช่า (เอกสารอ้างอิง 9191/2562) 

ประเภททรพัยสิ์น อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน เป็นกลุ่มทีด่นิเปล่าใหเ้ช่า และทีด่นิพรอ้มอาคารโรงงานให้
เช่า 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง ถนนสายฉะเชงิเทรา-สตัหบี (ทล.331) ประมาณ
หลกักโิลเมตรที่ 95+300 เมตร ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาคา จงัหวดัชลบุร ีและต าบลมาบ
ยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่นิ จ านวน 10 ฉบบั  
อาคารส่ิงปลูกสร้าง อาคารโรงงานและส านักงานชัน้เดยีว พรอ้มชัน้ลอย จ านวน 1 หลงั 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั อมตะซติี ้ระยอง จ ากดั 

ภาระผกูพนั ใหเ้ช่า 

เยยีร ์ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชว้ธิดีงันี้  

- วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด เป็นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทัว่ไป โดยมลูค่าทรพัยส์นิไดจ้ากการเปรยีบเทยีบ
กบัขอ้มลูการซื้อขายของทรพัยส์นิอื่นทีเ่ป็นประเภทเดยีวกนั ในการเปรยีบเทยีบจะค านึงถงึลกัษณะทีค่ล้ายคลงึและลกัษณะ
ที่แตกต่างกนัในเรื่องต่างๆ เช่น ท าเลที่ตัง้ สภาพทางเขา้ออก ลกัษณะทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรพัย์สิน 
รวมถงึสภาพแวดลอ้มตลาดอสงัหารมิทรพัย ์และปัจจยัทางเศรษฐกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์นิ 

- วธิรีายได ้เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้โดยมสีมมตฐิานว่า มลูค่าของทรพัยส์นิจะมมีลูคา่
เท่ากบัมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสรายไดร้วมทีค่าดหวงัว่าจะไดร้บัจากทรพัยส์นินัน้ในอนาคต โดยค านวณจากรายไดสุ้ทธิ
ต่อปีทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ทรพัยส์นินัน้และคดิเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

สรปุผลการประเมินมูลคา่ท่ีดินเปล่าให้เช่า และท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานให้เช่า 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 ทีด่นิจ านวน 1 แปลง (รหสัทรพัยส์นิ 
BQ010003) 

 2-1-40.4 ไร ่  วธิมีลูค่าตลาด  9,404,000.00  

2 ทีด่นิจ านวน 1 แปลง (รหสัทรพัยส์นิ 
BQ010011) 

 4-2-70 ไร ่  วธิรีายได ้ 24,110,000.00  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่217 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

3 ทีด่นิจ านวน 1 แปลง (รหสัทรพัยส์นิ 
BQ010014) 

 3-0-2.5 ไร ่  วธิรีายได ้ 11,030,000.00  

4 
  

ทีด่นิจ านวน 2 แปลง (รหสัทรพัยส์นิ 
BQ020002 และ BQ010002) 

 7-3-17.2 ไร ่  วธิรีายได ้ 112,680,000.00  

อาคารโรงงานและส านักงาน ชัน้เดยีวพรอ้มชัน้
ลอย 

 3,169 ตารางเมตร  

5 ทีด่นิจ านวน 1 แปลง (รหสัทรพัยส์นิ 
BQ010006) 

 4-2-48 ไร ่  วธิรีายได ้ 14,390,000.00  

6 ทีด่นิจ านวน 1 แปลง (รหสัทรพัยส์นิ 
BQ010015) 

 1-1-70 ไร ่  วธิรีายได ้ 1,820,000.00  

7 ทีด่นิจ านวน 1 แปลง (รหสัทรพัยส์นิ 
BQ010017) 

 34-0-0 ไร ่  วธิมีลูค่าตลาด  20,400,000.00  

8 ทีด่นิจ านวน 1 แปลง (รหสัทรพัยส์นิ 
BQ010016) 

 3-3-42.40 ไร ่  วธิรีายได ้ 13,100,000.00  

9 ทีด่นิจ านวน 1 แปลง (รหสัทรพัยส์นิ 
BQ010018-19) 

 2-0-46.8 ไร ่  วธิมีลูค่าตลาด  8,468,000.00  

รวม  215,402,000.00  

6. ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ (เอกสารอ้างอิง 9362/2563) 

ประเภททรพัยสิ์น อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน กลุ่มที่ 1 เป็นที่ดนิพรอ้มอาคารโรงงานพรอ้มส านักงาน 2 
ชัน้ใหเ้ช่าแปลงเลขที ่A472 (อาคาร G3 และ อาคาร G4) และกลุ่มที ่2 เป็นทีด่นิเปล่า  

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี้ ระยอง ถนนสายฉะเชงิเทรา-สตัหบี (ทล.331) ประมาณ
หลกักโิลเมตรที ่95+300 เมตร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ ทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 โฉนดทีด่นิ จ านวน 1 ฉบบั เลขที ่29672 
ทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 โฉนดทีด่นิ จ านวน 2 ฉบบั เลขที ่10004, 10005 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง ทรพัยส์นิกลุ่มที ่1 อาคารโรงงานพรอ้มส านักงาน 2 ชัน้ (อาคาร G3 และอาคาร G4) 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์จ ากดั 

ภาระผกูพนั ท รัพ ย์ สิน ก ลุ่มที่  1 ติด จ าน องกับ  ธน าค าร ไอซี บี ซี  (ไท ย ) จ ากัด  (มห าชน ) 
ทรพัยส์นิกลุ่มที ่2 ไม่ตดิภาระจ านอง 

เยยีร ์ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชว้ธิดีงันี้  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่218 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

- วธิรีายได ้เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้โดยมสีมมตฐิานว่า มลูค่าของทรพัยส์นิจะมมีลูคา่
เท่ากบัมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสรายไดร้วมทีค่าดหวงัว่าจะไดร้บัจากทรพัยส์นินัน้ในอนาคต โดยค านวณจากรายไดสุ้ทธิ
ต่อปีทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ทรพัยส์นินัน้และคดิเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

- วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด เป็นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทัว่ไป โดยมลูค่าทรพัยส์นิไดจ้ากการเปรยีบเทยีบ
กบัขอ้มลูการซื้อขายของทรพัยส์นิอื่นทีเ่ป็นประเภทเดยีวกนั ในการเปรยีบเทยีบจะค านึงถงึลกัษณะทีค่ล้ายคลงึและลกัษณะ
ที่แตกต่างกนัในเรื่องต่างๆ เช่น ท าเลที่ตัง้ สภาพทางเขา้ออก ลกัษณะทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรพัย์สิน 
รวมถงึสภาพแวดลอ้มตลาดอสงัหารมิทรพัย ์และปัจจยัทางเศรษฐกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์นิ 

สรปุผลการประเมินมูลคา่ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้  

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี  
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 โฉนดที่ดนิจ านวน 1 ฉบบั เลขที่ 29672 (รหสั
ทรพัยส์นิ A472) 

 20-0-37 ไร ่
ประเมนิ 4-2-97.60 ไร ่ 

 วธิรีายได ้ 103,300,000.00  

อาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ (อาคาร 
G3) 

2,017 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ (อาคาร 
G4) 

2,017 ตารางเมตร 

2 โฉนดที่ดินจ านวน  2 ฉบับ  เลขที่  10004, 
10005 (รหสัทรพัยส์นิ A81, A202) 

 6-1-88 ไร ่  วธิี
เปรยีบเทยีบ
ราคาตลาด  

25,880,000.00  

รวม 129,180,000.00  

7. ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานและโกดงัให้เช่า (เอกสารอ้างอิง 9361/2563) 

ประเภททรพัยสิ์น อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ประเภทที่ดนิพร้อมอาคารโรงงานและโกดงัให้เช่า (เลขที่
แปลง G1836 และ G1006) อาคารเลขที่ BG83, BG84, BG85, BG86, BG87, BG88, 
BG89 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น ภ า ย ใ น นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ ม ต ะ ซิ ตี้  ช ล บุ รี  ถ น น เท พ รั ต น  (ท ล . 34) 
บรเิวณหลกักโิลเมตรที ่58 ต าบลมาบโป่ง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่นิ จ านวน 2 ฉบบั เลขที ่40181, 43004 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง อาคารสิ่งปลูกสร้างรวมเป็นอาคารโรงงานและส านักงาน 2 ชัน้  จ านวน 7 อาคาร 
ใชป้ระโยชน์เป็นอาคารใหเ้ช่าเพื่อประกอบกจิการ โรงงานอุตสาหกรรม 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์จ ากดั 

ภาระผกูพนั ไม่ตดิภาระจ านอง 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่219 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

เยยีร ์ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชว้ธิรีายได ้เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้โดยมี
สมมติฐานว่า มูลค่าของทรพัย์สินจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสรายได้รวมที่ คาดหวงัว่าจะได้รบัจาก
ทรพัยส์นินัน้ในอนาคต โดยค านวณจากรายไดสุ้ทธติ่อปีทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ทรพัย์สนินัน้และคดิเป็นมลูค่า
ปัจจุบนั 

สรปุผลการประเมินมูลคา่ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานและโกดงัให้เช่า 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 โฉนดที่ดนิจ านวน 1 ฉบบั เลขที ่40181 (รหสั
ทรพัยส์นิ G1836) 

6-1-41 ไร ่  วธิรีายได ้ 136,620,000.00  

2 อาคารโรงงานและส านักงาน  2 ชัน้ (อาคาร 
BG84) 

2,285.10 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและส านักงาน 2 ชัน้ (อาคาร 
BG85) 

2,664.30 ตารางเมตร 

3 โฉนดที่ดนิจ านวน 1 ฉบบั เลขที ่43004 (รหสั
ทรพัยส์นิ G1006) 

13,750 ตารางเมตร วธิรีายได ้ 634,980,000.00  

4 อาคารโรงงานและส านักงาน  2 ชัน้ (อาคาร 
BG83) 

4,950.00 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและส านักงาน 2 ชัน้ (อาคาร 
BG86) 

5,078.56 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและส านักงาน 2 ชัน้ (อาคาร 
BG87) 

3,591.36 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและส านักงาน 2 ชัน้ (อาคาร 
BG88) 

5,270.56 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและส านักงาน 2 ชัน้ (อาคาร 
BG89) 

5,287.36 ตารางเมตร 

รวม 771,600,000.00  
 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่220 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

8. ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานและโกดงัให้เช่า (เอกสารอ้างอิง 9765/2562) 

ประเภททรพัยสิ์น อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ประเภททีด่นิพรอ้มอาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบุร ีถนนเทพรตัน (ทล.34) บรเิวณหลกักโิลเมตรที ่58 
ต าบลพานทอง และต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่นิ จ านวน 6 ฉบบั 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง กลุ่มอาคารสิง่ปลูกสรา้งรวมส่วนปรบัปรุงพฒันา จ านวนรวม 38 รายการใช้ประโยชน์เป็น
อาคารใหเ้ช่าเพื่อประกอบกจิการ โรงงานอุตสาหกรรม 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์จ ากดั 

ภาระผกูพนั ไม่ตดิภาระจ านอง 

เยยีร ์ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชว้ธิรีายได ้เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้โดยมี
สมมติฐานว่า มูลค่าของทรพัย์สินจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสรายได้รวมที่คาดหวงัว่าจะได้รบัจาก
ทรพัยส์นินัน้ในอนาคต โดยค านวณจากรายไดสุ้ทธติ่อปีทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ทรพัย์สนินัน้และคดิเป็นมลูค่า
ปัจจุบนั 

สรปุผลการประเมินมูลคา่ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานและโกดงัให้เช่า 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 โฉนดทีด่นิแปลง G735  13-3-19 ไร ่
  

 วธิรีายได ้ 313,698,248.00  

โฉนดทีด่นิแปลง G727/1 

อาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า (อาคาร OTP1-8) 2,560.00 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า (อาคาร OTP9-17) 2,880.00 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า (อาคาร OTP18-25) 2,560.00 ตารางเมตร 
2 โฉนดทีด่นิแปลง G943 21-2-28 ไร ่  วธิรีายได ้ 351,835,569.00  

อาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า (อาคาร BG40) 1,313.00 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า (อาคาร BG41) 1,525.50 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า (อาคาร BG42) 1,395.50 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า (อาคาร BG43) 1,408.00 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า (อาคาร BG44) 1,688.00 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า (อาคาร BG45) 1,165.00 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า (อาคาร BG46) 1,165.00 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า (อาคาร BG47) 2,522.00 ตารางเมตร 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่221 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

อาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า (อาคาร BG48) 2,617.00 ตารางเมตร 
3 โฉนดทีด่นิแปลง G1829  14-3-45 ไร ่

  

 วธิรีายได ้ 316,062,628.00  

โฉนดทีด่นิแปลง G1838 

อาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า (อาคาร BG79) 3,800.00 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า (อาคาร BG80) 2,625.00 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า (อาคาร BG81) 2,450.00 ตารางเมตร 

อาคารโรงงานและโกดงัใหเ้ช่า (อาคาร BG82) 2,600.00 ตารางเมตร 

รวม    981,596,445.00  

9. ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ (เอกสารอ้างอิง 9766/2562) 

ประเภททรพัยสิ์น อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ประเภททีด่นิพรอ้มอาคารโรงงานพรอ้มส านักงาน 2 ชัน้ ให้
เช่าแปลงเลขที ่F11 (อาคาร F1B) 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น เลขที่ 7/524 บรษิัท เอบ ีซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 
ซติี้ ถนนสายฉะเชงิเทรา-สตัหบี (ทล.331) ประมาณหลกักโิลเมตรที ่95+300 เมตร ต าบล
มาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่นิ จ านวน 1 ฉบบั เลขที ่17602 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง อาคารโรงงานพรอ้มส านักงาน 2 ชัน้ (อาคาร F1B) 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์จ ากดั 

ภาระผกูพนั ไม่ตดิภาระจ านอง 

เยยีร ์ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชว้ธิรีายได ้เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้โดยมี
สมมติฐานว่า มูลค่าของทรพัย์สินจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสรายได้รวมที่คาดหวงัว่าจะได้ รบัจาก
ทรพัยส์นินัน้ในอนาคต โดยค านวณจากรายไดสุ้ทธติ่อปีทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ทรพัย์สนินัน้และคดิเป็นมลูค่า
ปัจจุบนั 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่222 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

สรปุผลการประเมินมูลคา่ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 โฉนดที่ดินจ านวน 1 ฉบับ เลขที่ 17602 (รหัส
ทรพัยส์นิ F11) 

6-2-18.40 ไร ่  วธิรีายได ้ 253,132,009.00  

อาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ (อาคาร 
F1B) 

5,973.75 ตารางเมตร 

รวม 253,132,009.00  

10. ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ (เอกสารอ้างอิง 9153/2563) 

ประเภททรพัยสิ์น อสงัหารมิทรพัย์พื่อการลงทุน ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้  
ใหเ้ช่าแปลงเลขที ่A380 (อาคาร A,B,C,D) 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น เลขที่ 7/476 - 7/479 ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง (เฟส 6) ถนนสาย
ฉะเชงิเทรา-สตัหีบ (ทล.331) ประมาณหลกักิโลเมตรที่ 95+300 เมตร ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่นิ จ านวน 1 ฉบบั เลขที ่29572 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง อาคารโรงงานพรอ้มส านักงาน 2 ชัน้  (อาคาร A,B,C,D) 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จ ากดั 

ภาระผกูพนั ไม่ตดิจ านอง 

เยยีร ์ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชว้ธิรีายได ้เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้โดยมี
สมมติฐานว่า มูลค่าของทรพัย์สินจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสรายได้รวมที่คาดหวงัว่าจะได้รบัจ าก
ทรพัยส์นินัน้ในอนาคต โดยค านวณจากรายไดสุ้ทธติ่อปีทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ทรพัย์สนินัน้และคดิเป็นมลูค่า
ปัจจุบนั 

สรปุผลการประเมินมูลค่าท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้  

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 ทีด่นิแปลง A380  8-0-60 ไร ่  วธิรีายได ้ 188,500,000.00  

2 อาคารโรงงานและส านักงาน  2 ชัน้   (อาคาร 
A,B,C,D) 

 7,344 ตารางเมตร  

รวม 188,500,000.00  

 

 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่223 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

11. ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ (เอกสารอ้างอิง 9154/2563) 

ประเภททรพัยสิ์น อสงัหารมิทรพัย์พื่อการลงทุน ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้  
ใหเ้ช่าแปลงเลขที ่A504 (อาคาร A-1, A-2, B, C, D, E) 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น เลขที่  7/13 - 7/18 ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้  ระยอง (เฟส 7) ถนนสาย
ฉะเชิงเทรา-สตัหีบ (ทล.331) ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 95+300 เมตร ต าบลพนานิคม 
อ าเภอนิคมพฒันาจงัหวดัระยอง 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่นิ จ านวน 1 ฉบบั เลขที ่79971 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง อาคารโรงงานพรอ้มส านักงาน 2 ชัน้ (อาคาร A-1, A-2, B, C, D, E) 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จ ากดั 

ภาระผกูพนั ไม่ตดิจ านอง 

เยยีร ์ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชว้ธิรีายได ้เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้โดยมี
สมมติฐานว่า มูลค่าของทรพัย์สินจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสรายได้รวมที่คาดหวงัว่าจะได้รบัจาก
ทรพัยส์นินัน้ในอนาคต โดยค านวณจากรายไดสุ้ทธติ่อปีทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ทรพัย์สนินัน้และคดิเป็นมลูค่า
ปัจจุบนั 

สรปุผลการประเมินมูลค่าท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 ทีด่นิแปลง A504   18-1-22 ไร่   วธิรีายได ้ 308,500,000.00  
2 อาคารโรงงานและส านักงาน 2 ชัน้ (อาคาร A-1, 

A-2, B, C, D, E) 
 13,608 ตารางเมตร  

รวม 308,500,000.00 

12. สิทธิการเช่าท่ีดิน จ านวน 2 แปลง (เอกสารอ้างอิง 9175/2563) 

ประเภททรพัยสิ์น สทิธกิารเช่าทีด่นิจ านวน 2 แปลง เนื้อทีด่นิรวม 49-0-45 ไร่ (19,645 ตารางวา) โดยแบง่
การใชป้ระโยชน์ ดงันี้ 
1. ทีด่นิทีเ่ชา่บางส่วนเนื้อทีด่นิประมาณ 45% ยงัไมพ่ฒันาใชป้ระโยชน์ 
2. ทีด่นิทีเ่ชา่บางส่วนเนื้อทีด่นิประมาณ 55% มอีาคารพกัอาศยัตกึสงู 7 ชัน้ จ านวน 2 หลงั 
(อาคาร A และ B) และอาคารพกัอาศยัตกึสงู 5 ชัน้ จ านวน 5 หลงั (อาคาร C ถงึ F และ H) 
ใชป้ระกอบกจิการอพารท์เมน้ทใ์หเ้ช่า และอาคารส านักงาน 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั และ
อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ จ านวน 10 คหูา ใชป้ระกอบกจิการส านักงานใหเ้ช่า 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น ภาย ในนิ คมอุ ต สาหกรรมอมต ะ ซิ ตี้  ถ นนสายฉ ะเชิ ง เท รา -สัตหี บ  (ทล .331) 
ประมาณหลกักโิลเมตรที ่95+300 เมตร ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ สญัญาเช่าทีด่นิ กบั บรษิทั กรมดษิฐ ์คอรป์ จ ากดั จ านวน 2 สญัญา ดงันี้ 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่224 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

- สญัญาเช่าฉบบัที ่1 (โฉนดเลขที ่78140 ลงวนัที ่28 มนีาคม 2556) มกี าหนด 30 ปี 
โดยเริม่นับตัง้แต่วนัที ่20 ธนัวาคม 2555 ถงึ วนัที ่19 ธนัวาคม 2585 ปัจจุบนัคงเหลอื
ระยะเวลาการเช่ารวม 23 ปี 
- สญัญาเช่าฉบบัที ่2 (โฉนดเลขที ่79274 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2556) มกี าหนด 30 ปี 
โดยเริม่นับตัง้แต่วนัที ่18 มนีาคม 2556 ถงึ วนัที ่17 มนีาคม 2586 
ปัจจบุนัคงเหลอืระยะเวลาการเชา่รวม 23 ปี 3 เดอืน 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จ ากดั 
ภาระผกูพนั ไม่ตดิจ านอง 

เยยีร ์ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชว้ธิรีายได ้เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้โดยมี
สมมติฐานว่า มูลค่าของทรพัย์สินจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสรายได้รวมที่คาดหวงัว่าจะได้รบัจาก
ทรพัยส์นินัน้ในอนาคต โดยค านวณจากรายไดสุ้ทธติ่อปีทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ทรพัย์สนินัน้และคดิเป็นมลูค่า
ปัจจุบนั 

สรปุผลการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน จ านวน 2 แปลง 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 สิทธิการเช่าที่ดินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
ประมาณรอ้ยละ 45 ของทีด่นิทัง้หมด อายุสญัญา
เช่าคงเหลอืประมาณ 23 ปี โฉนดเลขที่ 78140, 
79274 

 44-2-73 ไร่ และ  
4-1-72 ไร ่ 

 วธิี
รายได ้ 

39,024,000.00  

2 อพารท์เมน้ท์ใหเ้ช่าของหอ้งพกัใหเ้ช่าของอาคาร 
A-F, H และอาคารส านักงาน 2 ชัน้  

 31,084.52 ตารางเมตร  611,000,000.00  

3 อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้  10 คูหา (โฉนดเลขที ่
78140, 79274) 

 409.50 ตารางเมตร  

รวม  650,024,000.00  

13. ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ (เอกสารอ้างอิง 9382/2563) 

ประเภททรพัยสิ์น อสงัหารมิทรพัย์พื่อการลงทุน ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้  
ใหเ้ช่าแปลงเลขที ่A540 (อาคาร B, อาคาร E, อาคาร F และอาคาร G) 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น เลขที่ 7/6 ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (ทล.331) 
ประมาณหลกักโิลเมตรที ่95+300 เมตร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่นิ จ านวน 3 ฉบบั เลขที ่76479,7124, 7188 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง อาคารโรงงานพรอ้มส านักงาน 2 ชัน้ (อาคาร B ,อาคาร E ,อาคาร F และ อาคาร G) 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จ ากดั 

ภาระผกูพนั ไม่ตดิจ านอง 



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่225 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

เยยีร ์ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชว้ธิรีายได ้เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้โดยมี
สมมติฐานว่า มูลค่าของทรพัย์สินจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสรายได้รวมที่คาดหวงัว่าจะได้รบัจาก
ทรพัยส์นินัน้ในอนาคต โดยค านวณจากรายไดสุ้ทธติ่อปีทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ทรพัย์สนินัน้และคดิเป็นมลูค่า
ปัจจุบนั 

สรปุผลการประเมินมูลคา่ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 ทีด่นิแปลง A540  9-3-5.4 ไร ่  วธิรีายได ้ 161,200,000.00  

2 อาคารโรงงานและส านักงาน 2 ชัน้  (อาคาร B ,
อาคาร E ,อาคาร F และ อาคาร G) 

 6,666 ตารางเมตร  

รวม 161,200,000.00  

14.  ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ (เอกสารอ้างอิง 9383/2563) 

ประเภททรพัยสิ์น อสงัหารมิทรพัย์พื่อการลงทุน ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้  
ใหเ้ช่าแปลงเลขที ่A347 (อาคาร A, อาคาร B, อาคาร C และอาคาร D) 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น เลขที่ 7/430-432 ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ถนนสายฉะเชิงเทรา-สตัหีบ (ทล.
331) ประมาณหลกักโิลเมตรที ่95+300 เมตร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่นิ จ านวน 1 ฉบบั เลขที ่29549 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง อาคารโรงงานพรอ้มส านักงาน 2 ชัน้ (อาคาร A ,อาคาร B ,อาคาร C และ อาคาร D) 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จ ากดั 

ภาระผกูพนั ไม่ตดิจ านอง 

เยยีร ์ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชว้ธิรีายได ้เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้โดยมี
สมมติฐานว่า มูลค่าของทรพัย์สินจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสรายได้รวมที่คาดหวงัว่าจะได้รบัจาก
ทรพัยส์นินัน้ในอนาคต โดยค านวณจากรายไดสุ้ทธติ่อปีทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ทรพัย์สนินัน้และคดิเป็นมลูค่า
ปัจจุบนั 

สรปุผลการประเมินมูลคา่ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 ทีด่นิแปลง A540  9-3-5.4 ไร ่  วธิี
รายได ้ 

    161,200,000.00  
2 อาคารโรงงานและส านักงาน 2 ชัน้  (อาคาร B,

อาคาร E, อาคาร F และ อาคาร G) 
 6,666 ตารางเมตร  

รวม 161,200,000.00  



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่226 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

15. ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ (เอกสารอ้างอิง 9384/2563) 

ประเภททรพัยสิ์น อสงัหารมิทรพัย์พื่อการลงทุน ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้  
ใหเ้ช่าแปลงเลขที ่A543, A544, A546 และ A548 (อาคาร B, C, D และ อาคาร E) 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น เลขที่ 7/407 ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ถนนสายฉะเชิงเทรา-สตัหีบ (ทล.331) 
ประมาณหลกักโิลเมตรที ่95+300 เมตร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่นิ จ านวน 3 ฉบบั เลขที ่41186, 48529 และ 63276 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง อาคารโรงงานพรอ้มส านักงาน 2 ชัน้ (อาคาร B, C, D และ อาคาร E) 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จ ากดั 

ภาระผกูพนั ไม่ตดิจ านอง 

 เยยีร์ ได้ท าการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ โดยใช้วิธรีายได้ เป็นการประเมินมูลค่าทรพัย์สินที่ก่อให้เกิด
รายได ้โดยมสีมมติฐานว่า มูลค่าของทรพัย์สนิจะมมีูลค่าเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสรายได้รวมที่คาดหวงัว่าจะ
ไดร้บัจากทรพัย์สนินัน้ในอนาคต โดยค านวณจากรายไดสุ้ทธติ่อปีทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ทรพัยส์นินัน้และคดิ
เป็นมลูค่าปัจจุบนั 

สรปุผลการประเมินมูลคา่ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 ทีด่นิแปลง A543, A544, A546 และ A548  6-0-83.2 ไร ่ วธิี
รายได ้ 

152,100,000.00  
2 อาคารโรงงานและส านักงาน 2 ชัน้  (อาคาร B, 

C, D และ อาคาร E) 
 6,768 ตารางเมตร  

รวม 152,100,000.00  

16. ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ (เอกสารอ้างอิง 9385/2563) 

ประเภททรพัยสิ์น อสงัหารมิทรพัย์พื่อการลงทุน ประเภทที่ดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้  
ใหเ้ช่าแปลงเลขที ่A332 (อาคาร A และ อาคาร B) 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น เลขที่ 7/407 ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ถนนสายฉะเชิงเทรา-สตัหีบ (ทล.331) 
ประมาณหลกักโิลเมตรที ่95+300 เมตร ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่นิ จ านวน 2 ฉบบั เลขที ่29559, 30209 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง อาคารโรงงานพรอ้มส านักงาน 2 ชัน้ (อาคาร A และ อาคาร B) 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จ ากดั 

ภาระผกูพนั ไม่ตดิจ านอง 

เยยีร ์ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชว้ธิรีายได ้เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้โดยมี
สมมติฐานว่า มูลค่าของทรพัย์สินจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสรายได้รวมที่คาดหวงัว่าจะได้รบัจาก



รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ   บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

หน้าที ่227 ของจ านวนหน้าทัง้หมด 232 หน้า 

ทรพัยส์นินัน้ในอนาคต โดยค านวณจากรายไดสุ้ทธติ่อปีทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ทรพัย์สนินัน้และคดิเป็นมลูค่า
ปัจจุบนั 

สรปุผลการประเมินมูลคา่ท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานพร้อมส านักงาน 2 ชัน้ 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 ทีด่นิแปลง A332  5-0-86 ไร ่  วธิี
รายได ้ 

103,700,000.00  

2 อาคารโรงงานและส านักงาน 2 ชัน้  (อาคาร 
A/2,A และ อาคาร B) 

 4,628 ตารางเมตร  

รวม  103,700,000.00  

17. สิทธิการเช่าท่ีดิน จ านวน 2 แปลง (เอกสารอ้างอิง 9386/2563) 

ประเภททรพัยสิ์น สทิธกิารเช่าทีด่นิจ านวน 2 แปลง เนื้อทีด่นิรวม 49-0-45 ไร่ (19,645 ตารางวา) โดยแบง่
การใชป้ระโยชน์ ดงันี้ 
1. ทีด่นิทีเ่ชา่บางส่วนเนื้อทีด่นิประมาณ 45% ยงัไมพ่ฒันาใชป้ระโยชน์ 
2. ทีด่นิทีเ่ชา่บางส่วนเนื้อทีด่นิประมาณ 55% มอีาคารพกัอาศยัตกึสงู 7 ชัน้ จ านวน 2 หลงั 
(อาคาร A และ B) และอาคารพกัอาศยัตกึสงู 5 ชัน้ จ านวน 8 หลงั (อาคาร C ถงึ J) ใช้
ประกอบกจิการอพารท์เมน้ทใ์หเ้ช่า และอาคารส านักงาน 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั และอาคาร
พาณิชย ์3 ชัน้ จ านวน 10 คหูา ใชป้ระกอบกจิการส านักงานใหเ้ช่า 
โดยประเมนิมลูค่าเฉพาะสทิธกิารเช่าอาคาร G, I และJ 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น ภาย ในนิ คมอุ ต สาหกรรมอมต ะ ซิ ตี้  ถ นนสายฉ ะเชิ ง เท รา -สัตหี บ  (ทล .331) 
ประมาณหลกักโิลเมตรที ่95+300 เมตร ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ สญัญาเช่าทีด่นิ กบั บรษิทั กรมดษิฐ ์คอรป์ จ ากดั จ านวน 2 สญัญา ดงันี้ 
สญัญาเช่าฉบบัที ่1 (โฉนดเลขที ่78140 ลงวนัที ่28 มนีาคม 2556) มกี าหนด 30 ปี 
โดยเริม่นับตัง้แต่วนัที ่20 ธนัวาคม 2555 ถงึ วนัที ่19 ธนัวาคม 2585 
ปัจจบุนัคงเหลอืระยะเวลาการเชา่รวม 22 ปี 6 เดอืน 
สญัญาเช่าฉบบัที ่2 (โฉนดเลขที ่79274 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2556) มกี าหนด 30 ปี 
โดยเริม่นับตัง้แต่วนัที ่18 มนีาคม 2556 ถงึ วนัที ่17 มนีาคม 2586 
ปัจจบุนัคงเหลอืระยะเวลาการเชา่รวม 22 ปี 9 เดอืน 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จนี จ ากดั 
ภาระผกูพนั ไม่ตดิจ านอง 

เยยีร ์ไดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชว้ธิรีายได ้เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้โดยมี
สมมติฐานว่า มูลค่าของทรพัย์สินจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสรายได้รวมที่คาดหวงัว่าจะ ได้รบัจาก
ทรพัยส์นินัน้ในอนาคต โดยค านวณจากรายไดสุ้ทธติ่อปีทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชป้ระโยชน์ทรพัย์สนินัน้และคดิเป็นมลูค่า
ปัจจุบนั 
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สรปุผลการประเมินมูลคา่สิทธิการเช่าท่ีดิน จ านวน 2 แปลง  

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

1 ทีด่นิเลขที ่78140   44-2-73 ไร ่  วธิรีายได ้ 219,600,000.00  

2 ทีด่นิเลขที ่79274  4-1-72 ไร ่ 

3 อาคารโรงงานและส านักงาน 2 ชัน้ (อาคารG, I ,J) 
(แปลง 78140) 

 11,295 ตารางเมตร  

รวม      219,600,000.00  

18.  สิ ท ธิ ก า ร เช่ า ท่ี ดิ น แ ล ะอ าค าร โร งง าน ส า เร็ จ รูป  (Ready-Built-Factories) (เอ ก ส า ร อ้ า ง อิ ง 
VL/mk/R0159/2020-3) 

ประเภททรพัยสิ์น สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารโรงงานส าเรจ็รปู (Ready-Built-Factories) 
ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น Amata Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, 

Vietnam. 
ประเภทเอกสารสิทธ์ิ สทิธกิารเช่า 24 - 41 ปี (ครบก าหนดปี 2587 - 2604) 
วตัถปุระสงคก์ารใช้ท่ีดิน นิคมอุตสาหกรรม 

ไนท์แฟรงค์ได้ท าการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน โดยใช้ 2 วิธีในการประเมินมูลค่า และถ่วงน ้าหนักแต่ละวิธีใน
อตัราส่วนรอ้ยละ 50 ดงันี้ 

- การประเมนิมูลค่าที่ดนิด้วยวธิีเปรยีบเทยีบราคาตลาด ซึ่งเป็นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทัว่ไป โดยมูลค่า
ทรพัย์สินได้จากการเปรยีบเทียบกับข้อมูลการซื้อขายของทรพัย์สินอื่นที่เป็นประเภทเดียวกัน ในการเปรียบเทียบจะ
ค านึงถึงลกัษณะที่คล้ายคลึงและลักษณะที่แตกต่างกันในเรื่องต่างๆ เช่น ท าเลที่ตัง้ สภาพทางเข้าออก ลกัษณะทาง
กายภาพ และการใชป้ระโยชน์ของทรพัย์สนิ รวมถงึสภาพแวดลอ้มตลาดอสงัหารมิทรพัย์ และปัจจยัทางเศรษฐกจิ ทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์นิ และการประเมนิมลูค่าอาคารโรงงานส าเรจ็รปูดว้ยวธิตีน้ทุนทดแทนใหม่ 

- วิธีคิดลดกระแสเงนิสด (Discounted Cashflow) เป็นการประมาณการรายได้ซึ่งจะได้รบัจากทรพัย์สินใน
อนาคตและคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั เพื่อประเมนิมลูค่าของทรพัยส์นิดงักล่าว 
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สรปุผลการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโรงงานส าเรจ็รปู (Ready-Built-Factories) 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี วิธีการประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 

1 สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคาร
โรงงานส าเรจ็รปู (RBF) 
จ านวน 35 หน่วย 

 208,977 ตารางเมตร 
(ทีด่นิ) 

อาคารโรงงานส าเรจ็รปู
จ านวน 35 หน่วย  

 วธิเีปรยีบเทยีบราคา
ตลาดส าหรบัทีด่นิ 

วธิตีน้ทุนทดแทนใหม่
ส าหรบั RBF รวม 50% 
วธิผีลตอบแทน อกี 50%  

1,329,507,520.001/  

2 พืน้ทีว่่างเปล่าใหเ้ช่ารายปี  16,025.17 ตารางเมตร   วธิคีดิลดกระแสเงนิสด  7,315,472.001/  

รวม 1,336,822,992.001/  
หมายเหตุ  :  1/  อ้างองิอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 23 กรกฎาคม 2563 ด้วยอตัราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์
สหรฐั เท่ากบั 31.8064 บาท  

• เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ีดิน 

1. มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดินของ ACLT (เอกสารอ้างอิง VL/mk/R0159/2020-5) 

ประเภททรพัยสิ์น สทิธกิารเช่าทีด่นิ 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น Intersection 319 of Ho Chi Minh - Long Thanh - Dau Giay Expressway, Long Thanh 
District, Dong Nai Province, Vietnam. 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ สทิธกิารเช่าจ านวน 50 ปี  
วตัถปุระสงคก์ารใช้ท่ีดิน นิคมอุตสาหกรรม 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ Amata City Long Thanh Joint Stock Company 

2. มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดินของ ASCLT 1 (เอกสารอ้างอิง VL/mk/R0159/2020-6) 

ประเภททรพัยสิ์น สทิธกิารเช่าทีด่นิ 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น Long Thanh - Dau Giay Expressway, Tam An Town, Long Thanh District, Dong Nai 
Province, Vietnam. 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ สทิธกิารเช่าจ านวน 50 ปี (ครบก าหนดปี 2609)  
วตัถปุระสงคก์ารใช้ท่ีดิน การใชท้ีด่นิแบบผสมผสาน (Mix-Use) 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited 
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3. มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดินของ ASCLT 2 (เอกสารอ้างอิง VL/mk/R0159/2020-7) 

ประเภททรพัยสิ์น สทิธกิารเช่าทีด่นิ 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น Long Thanh - Dau Giay Expressway, Tam An Town, Long Thanh District, Dong Nai 
Province, Vietnam. 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ สทิธกิารเช่าจ านวน 50 ปี (ครบก าหนดปี 2609)  
วตัถปุระสงคก์ารใช้ท่ีดิน การใชท้ีด่นิแบบผสมผสาน (Mix-Use) 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited 

ไนทแ์ฟรงคไ์ดท้ าการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ โดยใชว้ธิดีงันี้ 

- วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด เป็นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทัว่ไป โดยมลูค่าทรพัยส์นิไดจ้ากการเปรยีบเทยีบ
กบัขอ้มลูการซื้อขายของทรพัยส์นิอื่นทีเ่ป็นประเภทเดยีวกนั ในการเปรยีบเทยีบจะค านึงถงึลกัษณะทีค่ล้ายคลงึและลกัษณะ
ที่แตกต่างกนัในเรื่องต่างๆ เช่น ท าเลที่ตัง้ สภาพทางเขา้ออก ลกัษณะทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรพัย์สิน 
รวมถงึสภาพแวดลอ้มตลาดอสงัหารมิทรพัย ์และปัจจยัทางเศรษฐกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์นิ 

- วธิตี้นทุน เป็นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิที่พฒันาส าเรจ็แล้ว โดยมูลค่าของทรพัย์สนิได้จากมูลค่าของทีด่นิ
บวกกบัมลูค่าสุทธขิองสิง่ปลูกสรา้ง หรอืตน้ทุนในการก่อสรา้งหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสม 

สรปุผลการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี วิธีการประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 

1 สทิธกิารเช่าทีด่นิ  401 เฮกตาร ์  วธิวีธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด
ส าหรบัทีด่นิ 

วธิตีน้ทุนส าหรบัสิง่ปลูกสรา้ง  

7,325,013,920.001/  

2 สทิธกิารเช่าทีด่นิ  20.1 เฮกตาร ์ วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด 327,605,920.001/  

3 สทิธกิารเช่าทีด่นิ  22.4 เฮกตาร ์ วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด 340,328,480.001/  

รวม 7,992,948,320.001/  
หมายเหตุ  :  1/  อ้างองิอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 23 กรกฎาคม 2563 ด้วยอตัราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์
สหรฐั เท่ากบั 31.8064 บาท  
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4. มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดินของ ATLT (เอกสารอ้างอิง VL/mk/R0159/2020-1) 

ประเภททรพัยสิ์น สทิธกิารเช่าทีด่นิ 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น Long Thanh Dau Giay Expressway, Tam An Town, Long Thanh District, Dong Nai 
Province, Vietnam. 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ สทิธกิารเช่าจ านวน 50 ปี (ครบก าหนดปี 2609)  
วตัถปุระสงคก์ารใช้ท่ีดิน การใชท้ีด่นิแบบผสมผสาน (Mix-Use) 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ Amata Township Long Thanh Company Limited 

ไนท์แฟรงค์ ไดท้ าการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ โดยใช้วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด เป็นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ
ทัว่ไป โดยมูลค่าทรพัย์สนิได้จากการเปรยีบเทียบกบัข้อมูลการซื้อขายของทรพัย์สินอื่นที่เป็นประเภทเดยีวกนั ในการ
เปรยีบเทียบจะค านึงถึงลกัษณะที่คล้ายคลงึและลกัษณะที่แตกต่างกันในเรื่องต่างๆ เช่น ท าเลที่ตัง้ สภาพทางเข้าออก 
ลกัษณะทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรพัย์สิน รวมถึงสภาพแวดล้อมตลาดอสงัหาริมทรพัย์ และปัจจยัทาง
เศรษฐกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์นิ 

สรปุผลการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี วิธีการประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 

1 สทิธกิารเช่าพืน้ที ่  108.34 เฮกตาร ์ วธิเีปรยีบเทยีบราคา
ตลาด 

1,723,906,880.001/  

รวม  1,723,906,880.001/  
หมายเหตุ  :  1/  อ้างองิอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่  23 กรกฎาคม 2563 ด้วยอตัราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์
สหรฐั เท่ากบั 31.8064 บาท  

5. มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดินของ ACHL (เอกสารอ้างอิง VL/mk/R0159/2020-2) 

ประเภททรพัยสิ์น สทิธกิารเช่าทีด่นิ 

ท่ีตัง้ทรพัยสิ์น Bach Dang Road (known as Provincial Road No.338), Song Khoai Commune, 
Quang Yen Town, Quang Ninh Province, Vietnam. 

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ สทิธกิารเช่าจ านวน 48 ปี (ครบก าหนดปี 2611)  
วตัถปุระสงคก์ารใช้ท่ีดิน นิคมอุตสาหกรรม 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ AMATA CITY HA LONG JOINT STOCK COMPAMY 
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ไนท์แฟรงค์ ไดท้ าการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ โดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด เป็นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ
ทัว่ไป โดยมูลค่าทรพัย์สนิได้จากการเปรยีบเทียบกบัข้อมูลการซื้อขายของทรพัย์สินอื่นที่เป็นประเภทเดยีวกนั ในการ
เปรยีบเทียบจะค านึงถึงลกัษณะที่คล้ายคลงึและลกัษณะที่แตกต่างกันในเรื่องต่างๆ เช่น ท าเลที่ ตัง้ สภาพทางเข้าออก 
ลกัษณะทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรพัย์สิน รวมถึงสภาพแวดล้อมตลาดอสงัหาริมทรพัย์ และปัจจยัทาง
เศรษฐกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์นิ 

สรปุผลการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน 

ล าดบั ทรพัยสิ์น พื้นท่ี วิธีการประเมิน 
ราคาประเมิน 

(บาท) 

1 สทิธกิารเช่าทีด่นินิคมอุตสาหกรรมเฟส 1  123 เฮกตาร ์ วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด  667,934,400.001/  

รวม 667,934,400.001/  
หมายเหตุ  :  1/  อ้างองิอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 23 กรกฎาคม 2563 ด้วยอตัราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์
สหรฐั เท่ากบั 31.8064 บาท  
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