บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

6. โครงการในอนาคต
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีโครงการใหม่ทอ่ี ยู่ระหว่างการพัฒนา 2 โครงการคือ โครงการในเมือง Long Thanh (ภายใต้ Amata
City Long Thanh Stock JSC และ Amata Township Long Thanh JSC) และ โครงการ Amata City Halong มีพน้ื ที่
โครงการรวม 7,075 เฮกตาร์ และมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 2,130 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ จะเป็ นการทยอยลงทุน
ตลอดอายุของโครงการ โดยสาหรับแหล่งเงินทุนของทัง้ ในส่วนของโครงการปจั จุบนั และของโครงการใหม่ทงั ้ สอง
โครงการ จะมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี้ กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทฯ และเงินกู้ยืมซึ่ง
จะต้องมีการเจรจากับสถาบันการเงินในลาดับต่อไป
โครงการภายใต้ Amata City Long Thanh Stock JSC และ Amata Township Long Thanh JSC
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการสวนอุตสาหกรรมและโครงการทีอ่ ยู่อาศัยและพาณิชยกรรมแห่ง ใหม่ในเมือง
Long Thanh จังหวัดดองไน ภายใต้บริษทั Amata City Long Thanh JSC ซึง่ ได้รบั การอนุ มตั จิ ดั สรรทีด่ นิ แล้วจาก
Dong Nai Province People’s Committee เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ภายใต้แผนแม่บทที่เห็นชอบโดย
นายกรัฐมนตรี โดยมีพน้ื ทีร่ วมประมาณ 1,285.5 เฮกตาร์ หรือประมาณ 8,036.3 ไร่

ส่วนที่ 2.2-6 หน้ า 1

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

โครงการ Amata City Long Thanh จะถูกจัดสรรพืน้ ทีเ่ พื่อพัฒนาโครงการย่อย จานวน 3 โครงการ ภายใต้บริษทั ย่อยฯ
2 บริษทั ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. Amata City Long Thanh Joint Stock Company
บริษทั ฯ ได้ทาการจัดตัง้ บริษทั อมตะ ซิต้ี ลองถัน่ จากัด (มหาชน) (“Amata City Long Thanh JSC”) เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 1,862.3 ล้านบาทและมูลค่าต่อหุน้ (Par value) 10,000 เวียดนามด่ง
หรือประมาณ 15.7 บาทต่อหุน้ เพื่อพัฒนา โครงการ Amata City Long Thanh และ โครงการ Amata Service City
Long Thanh โดยมีสดั ส่วนการลงทุน ดังนี้
- บริษทั ฯ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
35.0
- อมตะ เวียดนาม ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
65.0
- นายสมหะทัย พานิชชีวะ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.0000025
1.1. โครงการ Amata City Long Thanh
โครงการ Amata City Long Thanh ภายใต้การลงทุนของ Amata City Long Thanh JSC ได้รบั อนุมตั กิ าร
ประกอบธุรกิจตามใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 และอยู่ในระหว่าง
กระบวนการเวนคืนทีด่ นิ จากรัฐบาล ซึง่ หลังจากการบวนการเวนคืนจากรัฐบาลและการพัฒนาสาธารณูปโภคแล้ว
เสร็จ บริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถเริม่ ทาการตลาดเพื่อหาผูเ้ ช่าภายในไตรมาส 2 ปี 2559 และสามารถรับรูร้ ายได้
จากการให้เช่าทีด่ นิ ระยะยาวตัง้ แต่ปี 2560 ทัง้ นี้รายละเอียดของการลงทุนดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์

พัฒนาโครงการสวนอุตสาหกรรมสาหรับผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั ้ สูงในการผลิต
สินค้าและผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก เช่น เทคโนโลยีชวี ภาพ นาโนเทคโนโลยี การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ เภสัชกรรม และศูนย์วจิ ยั และพัฒนาต่างๆ

พืน้ ทีโ่ ครงการ

ประมาณ 410 เฮกตาร์ หรือ 2,564 ไร่

มูลค่าการลงทุน

ประมาณ 7,680 ล้านบาท ในการพัฒนาทีด่ นิ และสาธารณูปโภคและสิง่ อานวยความ
สะดวกอื่นๆ แบ่งเป็ น
- ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวนคืนทีด่ นิ จากรัฐบาลประมาณ 2,730 ล้านบาท
- ค่าพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณูปโภคประมาณ 4,950 ล้านบาท (ในจานวนนี้
คาดว่าจะเกิดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเบือ้ งต้นไม่เกิน 1,470 ล้านบาทในปี 2559
และอีกประมาณ 3,480 ล้านบาทจะทยอยเกิดขึน้ ตลอดทัง้ โครงการ)

1.2. โครงการ Amata Service City Long Thanh
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้อนมุตกิ ารลงทุนเพิม่ ใน Amata City Long Thanh JSC
คิดเป็ นมูลค่าการเพิม่ ทุนเท่ากับ 454.9 ล้านบาท ส่งผลให้ อมตะ ซิต้ี ลองถันมี
่ ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิม่ ทุน
เท่ากับ 2,317.2 ล้านบาท ซึง่ การเพิม่ ทุนจะเกิดขึน้ ภายใน 90 วันหลังจากอมตะ ซิต้ี ลองถันได้
่ รบั ใบอนุญาตการ
ลงทุน ทัง้ นี้โครงการ Amata Service City Long Thanh อยู่ระหว่างการขออนุมตั ใิ บอนุญาตการลงทุน
(Investment Certificate) ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและกระบวนการเวนคืนทีด่ นิ จากรัฐบาลซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี 2560 ซึง่ หลังจากการบวนการเวนคืนจากรัฐบาลและการพัฒนาสาธารณูปโภคแล้วเสร็จ บริษทั ฯ คาดว่าจะ
ส่วนที่ 2.2-6 หน้ า 2

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

สามารถเริม่ ทาการตลาดเพื่อหาผูเ้ ช่าภายในไตรมาส 2 ปี 2560 และสามารถรับรูร้ ายได้จากการให้เช่าทีด่ นิ ระยะ
ยาวตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นไป
วัตถุประสงค์

พัฒนาโครงการเพื่อสนับสนุ นการขยายตัวของผู้ประกอบในสวนอุตสาหกรรม Amata
City Long Thanh

พืน้ ทีโ่ ครงการ

ประมาณ 122 เฮกตาร์ หรือ 762.5 ไร่

มูลค่าการลงทุน

เบือ้ งต้นบริษทั ฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวนคืนทีด่ นิ จากรัฐบาลประมาณ
580 ล้านบาท ทัง้ นี้ค่าพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณูปโภคจะถูกประมาณการเมื่อมี
แผนการพัฒนาโครงการในรายละเอียดทีเ่ สร็จสมบูรณ์เพื่ออนุมตั กิ ารประกอบธุรกิจในแต่
ละระยะโครงการตามใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate)

2. Amata Township Long Thanh Joint Stock Company
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้อนุมตั กิ ารจัดตัง้ บริษทั อมตะ ทาวน์ชพิ ลองถัน่ จากัด
(มหาชน) (“อมตะ ทาวน์ชพิ ลองถัน”)
่ ด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 3,217.7 ล้านบาทและมูลค่าต่อหุน้ (Par value)
10,000 เวียดนามดอง หรือประมาณ 15.7 บาทต่อหุน้ เพื่อพัฒนาโครงการ Amata Township Long Thanh โดยมี
สัดส่วนการลงทุน ดังนี้
- บริษทั ฯ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99
- นายวิกรม กรมดิษฐ์ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.0000015
- นายสมหะทัย พานิชชีวะ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.0000015
ทัง้ นี้ การจัดตัง้ บริษทั และเพิม่ ชาระทุนจดทะเบียนอยู่ระหว่างการดาเนินการโดยจะเกิดขึน้ ภายใน 90 วันจากได้รบั
ใบอนุญาตการลงทุนของโครงการ Amata Township Long Thanh
2.1. โครงการ Amata Township Long Thanh
โครงการ Amata Township Long Thanh อยู่ระหว่างการขออนุ มตั กิ ารประกอบธุรกิจในแต่ละระยะโครงการตาม
ใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate) ต่อหน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ สาหรับโครงการ Amata Township
Long Thanh ฝา่ ยจัดการของบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการจัดทาแผนการพัฒนาโครงการในรายละเอียด (Master Plan)
และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พร้อมทัง้ เจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของแผนพัฒนา
โครงการทีอ่ ยู่อาศัยและพาณิชยกรรมต่อไป
วัตถุประสงค์

พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง
ตลอดจนการส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพืน้ ทีด่ งั กล่าว โดยโครงการ Mega Township จะ
ประกอบด้วยโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์การค้า สถานศึกษา ศูนย์สขุ ภาพ เป็ นต้น

พืน้ ทีโ่ ครงการ

ประมาณ 753 เฮกตาร์ หรือ 4,706.3 ไร่

มูลค่าการลงทุน

เบือ้ งต้นบริษทั ฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวนคืนทีด่ นิ จากรัฐบาลประมาณ
2,600 ล้านบาท ทัง้ นี้ค่าพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณูปโภคจะถูกประมาณการเมื่อมี
แผนการพัฒนาโครงการในรายละเอียดทีเ่ สร็จสมบูรณ์เพื่ออนุ มตั กิ ารประกอบธุรกิจในแต่
ละระยะโครงการตามใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate)
ส่วนที่ 2.2-6 หน้ า 3

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

การพัฒนาโครงการ Amata City Long Thanh JSC และ Amata Township Long Thanh JSC กาหนดการโดย
เบือ้ งต้นโดยสรุปเป็ นดังนี้
ขัน้ ตอน
ได้รบั อนุญาติใบรับรองการลงทุนของโครงการ Amata
Service City Long Thanh
ได้รบั อนุญาติใบรับรองการลงทุนของโครงการ Amata
Township Long Thanh
เสร็จสิน้ กระบวนการเวนคืนทีด่ นิ ของรัฐบาลและเริม่ พัฒนา
โครงการ Amata City Long Thanh พร้อมทาการตลาด
เพื่อหาผูเ้ ช่า
เสร็จสิน้ กระบวนการเวนคืนทีด่ นิ ของรัฐบาลของโครงการ
Amata Service City Long Thanh และ Amata Township
Long Thanh

ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดาเนิ นการ / แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2558
ภายในไตรมาส 1 ปี 2559
ภายในไตรมาส 2 ปี 2559

ภายในปี 2559

ทัง้ นี้ ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของโครงการขึน้ อยู่กบั ขัน้ ตอนการพิจารณาการดาเนิ นการขออนุ มตั กิ ารประกอบ
ธุรกิจของโครงการจาก Dong Nai People’s Committee และ Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) และ
กระบวนการเวนคืนทีด่ นิ จากรัฐบาลและขัน้ ตอนการก่อสร้างซึง่ อาจจะมีการล้าช้าออกไปได้

ส่วนที่ 2.2-6 หน้ า 4

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

โครงการ Amata City Halong
บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในจังหวัดกว๋างนิง (Quang Ninh) ทางตอนเหนือของ
ประเทศเวียดนาม ภายใต้ช่อื Amata City Halong โดยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 บริษทั ฯ ได้ลงนามในข้อตกลงการ
ร่วมทุนกับ Tuan Chau Group เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรม Amata City Halong เพื่อศึกษาความ
เป็ นไปได้ของโครงการและเริม่ เตรียมการขออนุญาติการจัดสรรพืน้ ที่ บนพืน้ ที่ 5,789 เฮกตาร์ หรือประมาณ 36,000 ไร่
รวมมูลค่าการลงทุน ประมาณ 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ บริษทั ฯ จะมีการจัดตัง้ บริษัทย่อยเพิ่มเพื่อบริหารจัดการ
โครงการดังกล่าว โครงการ Amata City Halong มีรายละเอียดเบือ้ งต้นดังนี้
วัตถุประสงค์

พืน้ ทีโ่ ครงการ
โครงสร้างการลงทุน

พัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Smart City” ตามสัดส่วน
ดังต่อไปนี้
1. โซนพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม คิดเป็ นประมาณร้อยละ 65
2. โซนพืน้ ทีเ่ ขตการศึกษาและวิทยาศาสตร์ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 25
3. โซนพืน้ ทีเ่ ขตการขนส่งและพืน้ ทีแ่ สดงสินค้า คิดเป็ นประมาณร้อยละ 10
ประมาณ 5,789 เฮกตาร์ หรือประมาณ 36,000 ไร่
บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการจัดตัง้ บริษทั ย่อยเพื่อพัฒนาโครงการ ภายใต้ช่อื โดยมีสดั ส่วนการ
ลงทุน ดังนี้
- บริษทั ฯ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 70
- Tuan Chau Group ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 30

ปจั จุบนั บริษทั ฯ กาลังอยู่ระหว่างการจัดทาผังเมืองขนาด 1:10,000 บนพืน้ ทีร่ วมของโครงการทัง้ 5,789 เฮกตาร์ เพื่อ
ยื่นขอกาหนดการจัดสรรพืน้ ทีเ่ บือ้ งต้นต่อ QNPC สาหรับการพัฒนาโครงการ Amata City Halong
ทัง้ นี้ Tuan Chau Group เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ ท่าเรือ และแหล่งท่องเทีย่ วรายใหญ่ของเวียดนามทางภาคเหนือ
อยู่ภายใต้การบริหารงานและถือหุน้ ของนักธุรกิจชาวเวียดนาม กลุ่มบริษทั ยังประกอบธุรกิจอีกหลายประเภท อาทิเช่น
การผลิตและส่งออก ธุรกิจการเงินการธนาคาร เป็ นต้น โดยประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามมานานกว่า 18 ปี และมี
ส่วนที่ 2.2-6 หน้ า 5

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในการร่วมลงทุนกับนักลงทุนต่างชาติในการพัฒนาโครงการในหลากหลายธุรกิจ อาทิเช่น โรงแรม อาคาร
สานักงาน และรีสอร์ทบนเกาะต่วนเจา ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เชื่อว่าการเข้าร่วมเป็ นพันธมิตรกับ Tuan Chau Group จะช่วย
เพิม่ ศักยภาพในการประสานกับหน่วยงานท้องถิน่ ได้เป็ นอย่างดี
ทัง้ นี้ สาหรับบริษทั ย่อยใดๆทีบ่ ริษทั ฯ อาจจะจัดตัง้ ขึน้ เพื่อลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ลไกการ
กากับดูแลกิจการของบริษทั ย่อย เสมือนหนึ่งเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 และจะนากลไกดังกล่าวมาบรรจุในข้อบังคับของบริษทั ย่อย ในขอบเขตทีจ่ ะสามารถทาได้โดยไม่ขดั ต่อ
กฏหมายของประเทศเวียดนาม
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