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ส่วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1

ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “อมตะ วีเอ็น”) ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2555 ในรูปบริษทั มหาชนจากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษทั อื่น (Holding
Company) โดยมีธุรกิจหลักคือ การพัฒนาและประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมและกิจการที่เกี่ยวเนื่องใน
ประเทศเวียดนาม ซึง่ ดาเนินธุรกิจโดยบริษทั ย่อย ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 467,500,000 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนชาระแล้ว 384,315,000 บาท และมีการลงทุนในบริษทั ย่อย 2 บริษทั คือ Amata (Vietnam) Joint
Stock Company (“อมตะ เวียดนาม”) ในสัดส่วนร้อยละ 89.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว และ
Amata City Long Thanh JSC โดยเป็ นการร่วมทุนระหว่างบริษทั ฯ และ อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 35 และร้อยละ 65 ตามลาดับ จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เพื่อรองรับโครงการในอนาคต
(รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับโครงการในอนาคต ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 6)
อมตะ เวียดนาม ประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง โดยบริษทั ฯ
ได้รบั อนุมตั จิ าก Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) ซึง่ เป็ นหน่วยงานกากับดูแลนิคมอุตสาหกรรมใน
จังหวัดดองไน ให้ดาเนินการประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม บนพื้น ที่โครงการรวมทัง้ สิน้ 700 เฮกตาร์ หรือ
4,375 ไร่ โดยใช้ช่อื โครงการว่า “Amata City (Bien Hoa)” ตัง้ อยู่ใกล้สแ่ี ยกทางหลวงสาย 1 และสาย 15 ตาบล
ลองบินห์ เมืองเบียนหัว จังหวัดดองไน ประเทศเวียดนาม ทัง้ นี้ ทางหลวงสาย 1 เป็ นทางหลวงสายหลักของ
ประเทศเวียดนามซึง่ เชื่อมระหว่างใต้สดุ จนถึงเหนือสุดของประเทศ และตัดผ่านเมืองสาคัญต่างๆ เช่น นครโฮจิ
มินห์ เมืองเบียนหัว และกรุงฮานอย ในขณะทีท่ างหลวงสาย 15 เป็ นทางหลวงซึง่ ไปเชื่อมกับทางหลวงสาย 51
ซึง่ เชื่อมตรงไปสูท่ ่าเรือ Cai Mep และท่าเรือ Vung Tau ซึง่ เป็ นท่าเรือน้าลึกทีส่ าคัญของประเทศเวียดนาม
อมตะ เวียดนาม ได้รบั การจัดสรรทีด่ นิ เช่าจาก Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) เป็ นระยะเวลา 50
ปี เพื่อให้ อมตะ เวียดนาม ดาเนินการพัฒนาทีด่ นิ พร้อมทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภค รวมถึงสิง่
อานวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ผปู้ ระกอบการทีเ่ ข้ามาลงทุนตัง้ โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ
เวียดนาม ทัง้ นี้ อมตะ เวียดนาม มีการให้บริการทัง้ การให้เช่าทีด่ นิ ทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จเพื่อให้ ผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมเข้า มาลงทุ นสร้า งโรงงาน และการพัฒนาโรงงานสาเร็จรูปเพื่อขายและให้เช่า สาหรับ
ผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการความรวดเร็วและสะดวกสบาย หรือมิต้องการใช้เงินลงทุนทีส่ งู ในการลงทุนในทีด่ นิ และ
โรงงานในระยะแรก
นอกจากนี้ อมตะ เวียดนาม ยังได้รบั อนุ มตั จิ าก People’s Committee of Dong Nai Province ซึ่งเป็ น
หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลจั ง หวั ด ดองไน ให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การพั ฒ นา ที่ ดิ น เพื่ อ จั ด สรรให้ แ ก่ โ ครงการ
พาณิชยกรรมและโครงการทีอ่ ยู่อาศัย ในพืน้ ที่ 19.07 เฮกตาร์ จากพืน้ ทีโ่ ครงการรวม 700 เฮกตาร์ โดยใช้ช่อื
โครงการว่า Amata Commercial Complex ซึง่ ทีด่ นิ ที่ อมตะ เวียดนาม ได้จดั สรรไว้สาหรับเขตพาณิชยกรรม
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และเขตทีอ่ ยู่อาศัยนัน้ อยู่บริเวณทางเข้านิคม Amata Ciy (Bien Hoa) โดยอยู่ตดิ กับถนนทางหลวงหมายเลข 1
นอกจากนี้ อมตะ เวียดนาม ยังได้มกี ารสร้างอาคารสานักงานในพืน้ ทีข่ อง Amata Commercial Complex เพื่อ
ประกอบธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอีกทางหนึ่ง
ด้วยคุณภาพของนิคมอุตสาหกรรมของ อมตะ เวีย ดนาม ทีเ่ ป็ นเลิศ โครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณู ปโภคที่มี
คุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล กอปรกับการนาแนวคิดของ “Perfect Smart City” ซึง่ มุ่งเน้นการสร้างสรรค์
นิคมอุตสาหกรรมไปสูเ่ มืองทีพ่ ร้อมสรรพ พร้อมด้วยสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ และสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นมิตร
ทีผ่ ่านมา อมตะ เวียดนามจึงได้รบั การยกย่องจากทัง้ ลูกค้าของบริษทั และจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ
ให้เป็ นนิคมอุตสาหกรรมชัน้ นาอันดับต้นๆ ของประเทศเวียดนาม ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้จากรางวัลและ
ประกาศนียบัตรต่างๆ ในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา ดังเช่น
Vietnam Golden Brand Award
Anti-counterfeiting and Trademark Protection of Vietnam

: 2550

Top 100 Leading Brand Names in Vietnam
Association for Science and Technology

: 2551

Award for Excellent Enterprise in Dong Nai
People’s Committee of Dong Nai Province

: 2553

First Class Industrial Park Award
Dong Nai Industrial Zone Labor Union

: 2553

Golden Dragon Award : Best Services for Industrial Zones
Vietnam Economic Times

: 2550 – 2555

ตัวอย่างรางวัลและประกาศนี ยบัตรต่างๆ ในรอบ 5 ปี ที่ อมตะ เวียดนาม ได้รบั
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1.2

ประวัติความเป็ นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ในรูปบริษทั มหาชนจากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลักคือ การพัฒนาและประกอบ
กิจการนิคมอุตสาหกรรมและกิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องในประเทศเวียดนาม ซึง่ ปจั จุบนั ดาเนินธุรกิจโดยบริษทั ย่อย 1
บริษทั คือ อมตะ เวียดนาม และบริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 89.99 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 467,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 384,315,000 บาท
อมตะ เวียดนาม ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2537 โดยจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายเวียดนามใน
รูปแบบของบริษทั ร่วมทุน (Joint Venture Company) ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 17,000,000 เหรียญสหรัฐ
เพื่อประกอบธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเมืองเบียนหัว ภายใต้ช่อื นิคม Amata City (Bien Hoa) โดย
เป็ นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนไทยซึง่ ประกอบด้วย บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) (“อมตะ
คอร์ป”) เป็ นผูถ้ อื หุน้ หลักในสัดส่วนร้อยละ 55.30 และพันธมิตรทางธุรกิจของ อมตะ คอร์ป รวมกันในสัดส่วน
ร้อยละ 14.70 (“กลุ่มนักลงทุนไทย”) และ Sonadezi Corporation (“Sonadezi”) ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ทัง้ นี้
Sonadezi เป็ นรัฐวิสาหกิจซึง่ ถูกจัดตัง้ ขึน้ โดยมติของ People’s Committee of Dong Nai Province ทัง้ นี้
Sonadezi ประกอบธุรกิจหลักคือการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดดองไน ประเทศเวียดนาม
รวมถึงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และการพัฒนาทีด่ นิ เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย นอกจากนี้ Sonadezi ยังมีการลงทุนใน
การผลิตและจาหน่ ายน้ า ประปาในจังหวัดดองไน รวมถึงบริการอื่นๆ เช่น การบริหารท่าเรือ และการบริหาร
จัดการของเสีย เป็ นต้น
ต่อมา อมตะ เวียดนาม ได้มกี ารปรับโครงสร้างการถือหุน้ โดยมีการซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง อมตะ คอร์ป และกลุ่มนัก
ลงทุนไทยบางกลุ่ม และในปี 2552 อมตะ เวียดนาม ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 17,000,000 เหรียญสหรัฐ เป็ น
20,400,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อขยายไปดาเนินธุรกิจพัฒนาทีด่ นิ เพื่อการพาณิชย์และทีอ่ ยู่อาศัยในบริเวณพืน้ ที่
ด้านหน้าของนิคมอุตสาหกรรม จึงเป็ นผลให้ อมตะ คอร์ป และบริษทั ย่อยซึง่ อมตะ คอร์ป ถือหุน้ ร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียน คือ บริษทั อมตะ วอเตอร์ จากัด (“อมตะ วอเตอร์”) และ Amata Asia Ltd. (“อมตะ เอเชีย”)
(เดิมชื่อ Amata Hong Kong Ltd.) ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อมใน อมตะ เวียดนาม รวมร้อยละ 62.88 และกลุ่ม
นักลงทุนไทยจานวน 9 ราย รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 7.22
ในเดือนกันยายน ปี 2555 อมตะ เวียดนาม ได้ทาการปรับโครงสร้างการถือหุน้ โดย อมตะ คอร์ป และบริษทั
ย่อย และกลุ่มนักลงทุนไทยซึ่งถือหุ้นอยู่ใน อมตะ เวียดนาม รวมกันร้อยละ 70.00 ได้ทาการขายหุน้ ร้อยละ
69.99 ใน อมตะ เวียดนาม ให้แก่บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้ทาการชาระราคาด้วยหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
(Share Swap) จึงส่งผลให้บริษทั ฯ กลายเป็ นผู้ถือหุน้ ใหญ่ของ อมตะ เวียดนาม โดยถือหุน้ ทัง้ หมดร้อยละ
69.99 และขณะเดียวกัน อมตะ คอร์ป และบริษทั ย่อย และกลุ่มนักลงทุนไทยนัน้ กลายเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
แทน นอกจากนี้ อมตะ คอร์ปได้เข้าซือ้ หุน้ ทัง้ หมดทีอ่ มตะ วอเตอร์ ถืออยู่ในบริษทั ฯ ภายหลังจากการทา Share
Swap ทัง้ นี้ภายหลังการปรับโครงสร้างแล้ว จึงมีผลให้ อมตะ คอร์ป และอมตะ เอเชีย ถือหุน้ ในบริษทั ฯ รวมร้อย
ละ 89.83 และกลุ่มนักลงทุนไทยถือหุน้ รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 10.17
ทัง้ นี้ เนื่องจาก อมตะ คอร์ป ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
อมตะ คอร์ป จึงมีนโยบายที่จะนาหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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(Spin-off) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจได้ด้วยตนเอง และเป็ นการลดภาระที่
จะต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจาก อมตะ คอร์ป โดยได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการของ อมตะ คอร์ป ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ของ อมตะ คอร์ป ครัง้ ที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 แล้ว
ในเดือนมกราคม 2556 อมตะ คอร์ป ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้อมตะ เอเชีย ขายหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั ฯ จานวนร้อยละ 1.50
ในราคาเท่ากับมูลค่ าที่ตราไว้ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของอมตะ คอร์ป บริษัทฯ และอมตะ
เวียดนาม เพื่อเป็ นการแรงจูงใจในการทางาน รวมถึงเป็ นการสร้างความมี ส่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของทาให้มี
วัตถุประสงค์เป็ นหนึ่งเดียวกับผูถ้ ือหุ้น อีกทัง้ ยังเป็ นการรักษาบุคลากรที่มคี วามรู้ความสามารถให้ทางานกับ
กลุ่มบริษทั ฯ ในระยะยาวอีกด้วย ทัง้ นี้ภายหลังการขายหุน้ ในครัง้ นี้ มีผลให้ อมตะ คอร์ป และอมตะ เอเชีย ถือ
หุน้ ในบริษทั ฯ รวมร้อยละ 88.33 กลุ่มนักลงทุนไทยถือหุน้ รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 10.17 และกลุ่ม กรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานของอมตะ คอร์ป บริษทั ฯ และอมตะ เวียดนาม ถือหุน้ รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 1.50
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
ธันวาคม 2537

 อมตะ เวียดนาม จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ภายใต้ช่อื Joint Venture Corporation for the
Development of Long Binh Modern Industrial Park ในรูปแบบของบริษทั ร่วมทุน
(Joint Venture Company) ตามใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate) ลงวันที่
31 ธันวาคม 2537 โดยอมตะ เวียดนาม ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ประกอบธุรกิจพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม ในพืน้ ที่ 100 เฮกตาร์ (ไม่รวมพืน้ ทีส่ าหรับถนนและโครงสร้างพืน้ ฐาน
ต่างๆ)

กันยายน 2539

 อมตะ เวียดนาม ได้ลงทุนใน Amata Power (Bien Hoa) Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 10.00
เพื่อดาเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและรับซือ้ ไฟฟ้าจาก Vietnam Electricity (EVN) เพื่อ
จาหน่ายต่อให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในนิคม Amata City (Bien Hoa)

พฤษภาคม 2550

 อมตะ เวียดนาม จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ใหม่ในรูปแบบของ Limited Liability
Company เพื่อประกอบกิจการภายใต้กฎหมาย Enterprise Law และ Investment Law
และได้ทาการเปลีย่ นชื่อเป็ น Amata (Vietnam) Co., Ltd.
 โครงการ Amata City (Bien Hoa) ได้รบั อนุมตั พิ น้ื ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมเพิม่ เติมสาหรับ
โครงการระยะที่ 1 และ 2 รวมพืน้ ทีโ่ ครงการทัง้ สิน้ เป็ น 361.98 เฮกตาร์

สิงหาคม 2550

 อมตะ เวียดนาม ได้รบั ใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate) สาหรับโครงการ
Amata Commercial Complex โดยได้รบั อนุมตั พิ น้ื ทีโ่ ครงการทัง้ หมด 19.07 เฮกตาร์
 อมตะ เวียดนาม เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 3,400,000 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทัง้ หมด
เป็ น 20,400,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

กุมภาพันธ์ 2551

 โครงการ Amata City (Bien Hoa) ได้รบั อนุมตั พิ น้ื ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมเพิม่ เติมสาหรับ
โครงการระยะที่ 2 รวมพืน้ ทีโ่ ครงการทัง้ สิน้ เป็ น 494.68 เฮกตาร์

เมษายน 2552

 อมตะ เวียดนาม แปลงสภาพเป็ น Joint Stock Company และเปลีย่ นชื่อเป็ น Amata
(Vietnam) Joint Stock Company

กันยายน 2554

 โครงการ Amata City (Bien Hoa) ได้รบั อนุมตั พิ น้ื ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมเพิม่ เติมสาหรับ
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โครงการระยะที่ 3 รวมพืน้ ทีโ่ ครงการทัง้ สิน้ เป็ น 513.01 เฮกตาร์
สิงหาคม 2555

 จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2555 ในรูปบริษทั มหาชนจากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 15,000 บาท

กันยายน 2555

 อมตะ เวียดนาม ทาการปรับโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ เข้าซือ้ หุน้ เกือบทัง้ หมดจาก
อมตะ คอร์ป และบริษทั ย่อย และกลุ่มนักลงทุนไทย รวมร้อยละ 69.99 โดยชาระราคา
เป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ เป็ น
384,315,000 บาท แบ่งเป็ น 38,431,500 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท

ธันวาคม 2555

 บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 384,315,000 บาทเป็ น 460,000,000 บาท พร้อม
กับเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญจากหุน้ ละ 10.00 บาทเป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนต่อประชาชนทัวไปและเข้
่
าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของ
บริษทั และบริษทั ย่อย รวมถึงเสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด
 คณะกรรมการของ อมตะ คอร์ป ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ของ อมตะ คอร์ป
ครัง้ ที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 มีมติอนุ มตั ใิ ห้นาหุน้ สามัญของบริษัทฯ เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin-off)

มกราคม 2556

 คณะกรรมการของ อมตะ คอร์ป ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ของ อมตะ คอร์ป
ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อ วัน ที่ 30 มกราคม 2556 อนุ มตั ิให้บริษัท ฯ ยกเลิกการจัด สรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จานวน 11,537,600 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของ
บริษทั และบริษทั ย่อย รวมถึงเสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด และให้อมตะ เอเชียขายหุน้
ในอมตะ วีเอ็น จานวน 11,537,600 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อก
และชาระแล้ว มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทัง้ สิน้
5,768,800 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึง่ ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของ
อมตะ คอร์ป บริษทั ฯ และอมตะ เวียดนาม

พฤษจิกายน 2557

 บริษทั ฯ ลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้จาหน่ายของบริษทั ฯ ออกไปจากเดิมทุน
จดทะเบีย น 460,000,000 บาท เป็ น 384,315,000 บาทและเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของ
บริษัทอีกจานวน 83,185,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 384,315,000 บาท เป็ น
จานวน 467,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุ นจานวน 935,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
เป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering)
 คณะกรรมการของบริษทั ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ของ อมตะ วีเอ็น ครัง้ ที่
4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤษจิกายน 2558 อนุ มติการพิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าประมูลราคา
(Bidding) เพื่อซือ้ หุน้ ของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company ซึง่ เป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในประเทศเวียดนามจากผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ Sonadezi

พฤษภาคม
2558

 บริษทั ฯ ได้เข้าซือ้ หุน้ ของ Sonadezi ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
และดาเนินการจดทะเบียนกับหน่ วยงานราชการแล้วเสร็จในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ซึ่ง การท าธุ ร กรรมครัง้ นี้ ท าให้บ ริษัท ฯ มีสดั ส่วนการถือ หุ้น ใน อมตะ เวียดนาม ใน
สัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว
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1.3

กรกฏาคม
2558

 Amata City Long Thanh Joint Stock Company จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,213,305.2 ล้านด่ง มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10,000
ด่ง ซึง่ เป็ นการร่วมทุนระหว่างบริษทั ฯ และ อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อย
ละ 35 และร้อยละ 65 ตามลาดับ เพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมและโครงการ
พาณิชยกรรมภายใต้ช่อื Amata City Long Thanh และ Amata Service City Long
Thanh ในเมือง Long Thanh จังหวัดดองไน

ตุลาคม 2558

 บริษทั ฯ ได้มมี ติเพิม่ ทุนใน Amata City Long Thanh Joint Stock Company เพื่อ
ลงทุนเพิม่ เติมในโครงการ Amata Service City Long Thanh ในเมือง Long Thanh
จัง หวัด ดองไนดัง กล่ า ว ซึ่ง จะท าให้ทุน จดทะเบียนภายหลังการเพิ่ม ทุ นเป็ น จ านวน
1,494,328.0 ล้านด่ง

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ ปจั จุบนั สามารถสรุปได้ดงั นี้

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
หมายเหตุ:

/1

ประมาณ 549 ล้านบาท (อมตะ เวียดนาม) ประมาณ 1,058 ล้านบาท (Amata Power (Bien Hoa Ltd.) และ
คานวนด้วยอัตราแลกเปลีย่ น 0.0015 บาท ต่อ 1 ด่ง (จากเวบไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย)
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1.4 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
อมตะ คอร์ป
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน อมตะ วีเอ็น โดยอมตะ คอร์ป และบริษัทย่อยของอมตะ คอร์ป (นอกเหนือจากบริษัทฯ)
ปจั จุบนั ประกอบธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยและธุรกิจที่เกีย่ วเนื่อง ทัง้ นี้ หากในอนาคต
กลุ่มอมตะจะมีการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศเวียดนาม อมตะ คอร์ป และ/หรือบริษัท
ย่อยของอมตะ คอร์ป (นอกเหนือจากบริษัทฯ) จะเป็ นผู้เข้าไปลงทุน โดยอมตะ คอร์ป ไม่มีนโยบายเข้าไป
ประกอบธุรกิจแข่งขันในประเทศเวียดนาม ด้วยตัวเอง หรือ โดยบริษทั ย่อยอื่น
อมตะ วีเอ็น
เป็ นบริษทั ย่อยของ อมตะ คอร์ป ซึง่ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) โดย ณ ปจั จุบนั
บริษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทั ทีม่ โี ครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในประเทศเวียดนาม โดยมิได้จากัดอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ทัง้ นี้ ณ ปจั จุบนั บริษัทฯ ไม่มนี โยบายการ
ลงทุนในบริษัทที่มีโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นอกเหนื อจากใน
ประเทศเวียดนามแต่อย่างใด
อมตะ เวียดนาม
เป็ นบริษทั ย่อยใน อมตะ วีเอ็น ซึง่ ถือหุน้ โดย อมตะ วีเอ็น และ Sonadezi ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจของจังหวัดดองไน
ทีม่ ุ่งเน้นการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดดองไนเป็ นหลัก ในสัดส่วน
89.99% และ 10% ตามลาดับ โดย ณ ปจั จุบนั อมตะ เวียดนาม จึงมีนโยบายทีจ่ ะดาเนินธุรกิจการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดดองไนเป็ นหลัก ซึง่ รวมถึงโครงการ
Amata City (Bien Hoa) และ Amata Commercial Complex ปจั จุบนั และอาจรวมถึงส่วนขยายในอนาคตและ
โครงการใหม่ในจังหวัดดองไน
Amata City Long Thanh Joint Stock Company
Amata City Long Thanh Joint Stock Company (“Amata City Long Thanh JSC”) เป็ นการร่วมทุนระหว่าง
บริษทั ฯ และ อมตะ เวียดนาม ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมภายใต้ช่อื
Amata City Long Thanh ในเมือง Long Thanh จังหวัดดองไน บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 410.3 เฮกตาร์ หรือ 2,564
ไร่ และโครงการพาณิชยกรรมภายใต้ช่อื Amata Service City Long Thanh ในเมือง Long Thanh จังหวัดดอง
ไน บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 122.4 เฮกตาร์ หรือ 765 ไร่ ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั โครงการทัง้ สองอยู่ในระหว่างกระบวนการ
เวนคืนทีด่ นิ จากรัฐบาลและพัฒนาสาธารณูปโภค
Amata Township Long Thanh Joint Stock Company
Amata Township Long Thanh Joint Stock Company (“Amata Township Long Thanh JSC”) ซึง่ จะเป็ น
การลงทุนโดยบริษทั ฯ ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยและ
พาณิชยกรรม (โครงการ Amata Township Long Thanh) เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง บนพืน้ ที่
753.1 เฮกแตร์ หรือประมาณ 4,707 ไร่ ซึง่ เป็ นพืน้ ทีส่ ่วนหนึ่งของโครงการ Amata City Long Thanh ในเมือง
Long Thanh จังหวัด ดองไน ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั โครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทาแผนการพัฒนา
โครงการในรายละเอียด (Master Plan) และเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อขออนุญาตใบรับรองการลงทุน
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การพิ จารณาขนาดของบริษทั ในการขออนุญาตเข้าจดทะเบียนในลักษณะ Holding Company
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ การลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ดังนัน้ บริษัทฯ จาเป็ นต้อง
พิจารณาคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การออกและเสนอขายหุน้ ใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ ส.จ. 20/2555 เรื่อง การพิจารณาขนาดของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการอนุ ญาตให้
บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 27
สิงหาคม 2555 รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม (รวมเรียกว่า “ประกาศ Holding Company”) ซึ่งกาหนดให้
บริษทั ทีจ่ ะเข้าจดทะเบียนในลักษณะ Holding Company มีคุณสมบัตติ ามประกาศ Holding Company ซึง่ เมื่อ
คานวณแล้ว บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามประกาศทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขนาดบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดของบริษทั ฯ
(สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ หัก เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและบริษทั อืน่ )
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ

ขนาดบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดของบริษทั ฯ
(สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ หัก เงินลงทุนในบริษทั อื่น)
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ

ขนาดบริษทั อืน่ เปรียบเทียบกับขนาดของบริษทั ฯ
(เงินลงทุนในบริษทั อืน่ )
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ

ข้อกาหนดตาม
ประกาศ Holding
Company

คุณสมบัติของ
บริษทั ฯ

> ร้อยละ 25.0

ร้อยละ 97.5

> ร้อยละ 75.0

ร้อยละ 97.5

< ร้อยละ 25.0

ร้อยละ 2.5

หมายเหตุ: คานวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยเงินลงทุนในบริษทั อื่น คือ เงินลงทุนใน Amata Power (Bien Hoa) Ltd. (91.8 ล้านบาท)

1.4

เป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิ จ
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือการเป็ นผู้พฒ
ั นาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมชัน้ นาของประเทศ
เวียดนาม โดยบริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะรักษาคุณภาพของนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ทีไ่ ด้มาตรฐานระดับสากล
และมีคุณภาพสูง รวมถึงการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมของบริษทั ฯ เป็ นทางเลือกอันดับ
ต้น ๆ ของผู้ป ระกอบการโรงงานชัน้ น าต่ า งๆ และท าให้บ ริษัท ฯ สามารถรัก ษาการตัง้ ราคาที่สูง กว่ า นิ ค ม
อุตสาหกรรมทัวไปได้
่
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของบริษทั ฯ อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของผูป้ ระกอบการโรงงานชัน้ นาทีต่ ้องการเข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนาม
และเพื่อเป็ นการสร้างรายได้ทต่ี ่อเนื่องของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ นอกเหนือจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานระดับสากลและมีคุณภาพสูงแล้ว บริษัทฯ ยัง
คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเป็ นหลัก จึงมุ่งเน้นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิด
“Perfect Smart City” ซึ่งทาให้โรงงานและชุมชนสามารถอยู่ ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมสูเ่ มืองทีพ่ ร้อมสรรพ และมีการบริหารทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมุ่งมันในการพั
่
ฒนาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ โดยบริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
บุคลากรของบริษัทฯ สู่ความเป็ นสากล เน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดาเนินธุรกิจที่ควบคู่กบั
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ความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป้าหมายในการมุ่ง
สร้างความมังคั
่ งและมู
่
ลค่าในระยะยาวให้แก่ผถู้ อื หุน้
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