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8.

ข้อมูลสาคัญอื่น

8.1

ข้อสรุปและข้อเปรียบเทียบทางกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการ
ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียวคือ อมตะ เวียดนาม ซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศเวียดนาม ดังนั้น เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบและมีความเข้าใจถึงโครงสร้างโดยรวมของระบบกฎหมายประเทศ
เวียดนาม รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของประเทศเวียดนามที่อาจมีผลต่อการดําเนินธุรกิจและสิทธิของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในอมตะ เวียดนาม และสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ฯ ในประเทศไทย และสํานักงานกฎหมายรัสสินแอนด์เวคชิ (Russin &
Vecchi, LLC) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายประเทศเวียดนามและมีสํานักงานประจําอยู่ในประเทศเวียดนาม จึงได้
ร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างและจัดทําสรุปข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายระหว่างกฎหมายประเทศไทยและกฎหมาย
ประเทศเวียดนามในประเด็นที่เป็นสาระสําคัญและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสรุปประเด็นข้อสังเกตอันมี
นัยสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อประเด็นดังกล่าว (หากมี) โดยในการจัดทําสรุปข้อ
เปรียบเทียบทางกฎหมายนี้ ที่ปรึกษากฎหมายได้วิเคราะห์จากตัวบทกฎหมายประเทศไทยและกฎหมายประเทศ
เวียดนามที่มีผลใช้บังคับ ณ วันจัดทําข้อมูล ซึ่งไม่รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายในอนาคตหรือการตีความ
กฎหมายของศาลแห่งประเทศไทยหรือศาลแห่งประเทศเวียดนามที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
8.1.1

โครงสร้างของกฎหมายประเทศเวียดนาม
8.1.1.1 ระบบกฎหมาย (Legal System) และระบบศาลยุติธรรม
ระบบกฎหมายของประเทศเวี ยดนาม มี ลักษณะเช่ นเดียวกั บระบบกฎหมายของประเทศไทย คื อ
เป็นระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ซึ่งมีลักษณะเป็นการรวบรวมเอาจารีตประเพณีหรือกฎเกณฑ์
ต่างๆ หรือบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่ โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็น
ระเบียบ โดยมีรัฐสภา (National Assembly) เป็นผู้มีอํานาจในการบัญญัติรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมาย
และกฎหมายฉบับหลักต่างๆ ทั้งนี้ นอกจากรัฐสภาแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอํานาจในการตรา
กฎหมายฉบับรองและกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่ น รัฐบาล มีอํานาจในการออกกฎข้อบังคับในการปรับใช้
กฎหมายหลักที่ตราโดยรัฐสภา
ระบบศาลยุติธรรมของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ศาลฎีกา (People’s Supreme
Courts) 2) ศาลระดับจังหวัดหรือเมือง (Provincial or City People’s Courts) ซึ่งขึ้นตรง และรายงาน
ต่อศาลฎีกา และ 3) ศาลท้องถิ่นระดับอําเภอ (District’s People’s Courts) ซึ่งขึ้นตรงและรายงานต่อ
ศาลระดับจังหวัดหรือเมือง นอกจากนี้ ยังมี ศาลพิเศษที่จัดตั้งเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภท
โดยเฉพาะ ได้ แก่ ศาลปกครอง (Administrative Courts) ศาลเศรษฐกิจ (Economic Courts)
ศาลแรงงาน (Labor Courts) และศาลทหาร (Military Courts)
8.1.1.2 การขัดกันของกฎหมาย (Conflict of Laws)
ระบบกฎหมายของประเทศเวียดนาม ไม่ได้บัญญัติเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมายเช่นเดียวกันกับ
ประเทศไทยที่ มี ก ารบั ญ ญั ติ ก ฎหมายขั ด กั น โดยการตราพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการขั ด กั น แห่ ง
กฎหมาย พ.ศ. 2481
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8.1.1.3 การยอมรับและการปรับใช้กฎหมายต่างประเทศ
กฎหมายประเทศเวียดนามได้ยอมรับการปรับใช้กฎหมายต่างประเทศสําหรับคดีทางแพ่งซึ่งมีความ
เกี่ยวพันกับต่างประเทศ เช่น ความสัมพันธ์ทางแพ่งซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นชาวต่างประเทศ หรือ
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติเวียดนามซึ่งอาศัยอยู่ในต่างประเทศ หรือทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอยู่ใน
ต่างประเทศ รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณีที่ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศเวียดนาม (The Civil Code of Vietnam)
กฎหมายอื่นของประเทศเวียดนาม หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่ง ประเทศเวียดนาม
เป็นภาคีสมาชิก มีข้อกําหนดให้ปรับใช้กฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ การปรับใช้กฎหมาย
ต่างประเทศหรือผลของการปรับใช้นั้น จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักกฎหมายพื้นฐานของ
กฎหมายประเทศเวียดนาม

(2)

คู่สัญญากําหนดในสัญญาให้บังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ โดยที่กฎหมายต่างประเทศ
ดั ง กล่ า วต้ อ งไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ หลั ก กฎหมายพื้ น ฐานของกฎหมายประเทศเวี ย ดนาม
ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศเวียดนาม (The Civil Code of Vietnam) และกฎหมาย
อื่นๆ ของประเทศเวียดนามด้วย

8.1.1.4 การยอมรับและบังคับตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศเวียดนาม (The Civil Procedure Code of
Vietnam) กําหนดหลักการในการยอมรับและบังคับ ตามคําพิพากษาหรือคําตัดสินทางแพ่งของศาล
ต่างประเทศ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1)

เมื่ อ ประเทศนั้ น ๆ และประเทศเวี ย ดนามได้ ลงนามและยอมรั บ ในสนธิ สัญ ญาระหว่ า ง
ประเทศ เรียกว่า “สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือ ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ในทางแพ่งและพาณิชย์ (Civil and Commercial Judicial Assistance Treaty)” (“สนธิ
สัญญาฯ”) ซึ่งเป็นความตกลงทวิภาคีระหว่างรัฐบาลประเทศเวียดนามและประเทศต่างๆ
ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในทางแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการยอมรับและ
บังคับตามคําพิพากษาทางแพ่ง โดยคู่ความต้องยื่นคําร้องขอต่อศาลในประเทศเวียดนาม
เพื่อบังคับตามคําพิพาษาหรือคําตัดสินทางแพ่งของศาลในประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของ
สนธิสัญญาฯ ทั้งนี้ ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 ประเทศเวียดนามได้เข้าทําสนธิสัญญาฯ
กับประเทศต่างๆ รวมจํานวน 17 ประเทศ เช่น ไต้หวัน ลาว ฝรั่งเศส จีน ฮังการี เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยไม่ได้เข้าทําสนธิสัญญาฯ ดังกล่าวกับประเทศเวียดนาม ดังนั้น
ประเทศไทยและประเทศเวียดนามจึงไม่มีภาระผูกพันต่อกันในการยอมรับและบังคับตาม
คําพิพาษาทางแพ่ง

(2)

การพิ จ ารณา ยอมรั บ และบั ง คั บ ตามคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า ตั ด สิ น ทางแพ่ ง ของศาล
ต่างประเทศเป็นในลักษณะต่างตอบแทนกัน (Reciprocal Basis) ในลักษณะเฉพาะ โดย
ปราศจากการเข้าลงนามหรือ ยอมรับสนธิสัญญาใดๆ โดยคู่ความต้องยื่นคําร้องขอต่อศาล
ในประเทศเวียดนามเพื่อบังคับตามคําพิพาษาหรือคําตัดสินทางแพ่งของศาลในประเทศที่มี
การต่างตอบแทนกันกับประเทศเวียดนาม
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(3)

กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดไว้โดยเฉพาะให้ยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาหรือ
คําตัดสินทางแพ่งของศาลต่างประเทศ

8.1.1.5 การใช้สิทธิทางศาลของคนต่างด้าวในประเทศเวียดนาม
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาทางแพ่งกําหนดให้ คนต่างด้าวสามารถใช้สิทธิทางศาลในประเทศ
เวียดนามได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)

จําเลยเป็นหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ ซึ่ง หน่วยงานหรือองค์กรนั้นมีสถานที่ทําการ
อยู่ในประเทศเวียดนาม หรือจําเลยมีสาขา หรือตัวแทนในประเทศเวียดนาม

(2)

จําเลยเป็นคนต่างด้าว หรือเป็นผู้ไร้สัญชาติ ซึ่งมีภูมิลําเนา ถิ่นที่อยู่ หรือประกอบอาชีพใน
ประเทศเวียดนาม หรือมีทรัพย์สินอยู่ในประเทศเวียดนาม

(3)

ในการใช้สิทธิทางศาลในคดีแพ่ง การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู หรือการรับรองบุตร ในกรณีที่
โจทก์เป็นคนต่างด้าว หรือเป็นผู้ไร้สัญชาติ ซึ่งมีภูมิลําเนา ถิ่นที่อยู่ หรือประกอบอาชีพ ใน
ประเทศเวียดนาม

(4)

คดีแ พ่ง ซึ่ งมีก ารก่อ ให้ เกิด สิท ธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ หรือ การยกเลิ กสิ ทธิ ซึ่งเป็น ไปตาม
กฎหมายประเทศเวียดนาม หรือเป็นคดีแพ่งซึ่งเกิดขึ้นในประเทศเวียดนาม โดยคู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลต่างด้าว

(5)

คดีแ พ่ง ซึ่ งมีก ารก่อ ให้ เกิด สิท ธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ หรือ การยกเลิ กสิ ทธิ ซึ่งเป็น ไปตาม
กฎหมายเวียดนาม หรือเป็นคดีแพ่งซึ่งเกิดขึ้น ในต่างประเทศ หากแต่ คู่ความทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องเป็นบุคคลสัญชาติเวียดนาม หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเวีย ดนาม
และโจทก์หรือจําเลยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศเวียดนาม

(6)

ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามสัญญาซึ่งกําหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือ
บางส่วนในประเทศเวียดนาม

(7)

คดีหย่าร้างที่โจทก์ หรือจําเลยมีสัญชาติเวียดนาม

8.1.1.6 การระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution)
นอกจากการระงับข้อพิพาททางศาลแล้ว ระบบกฎหมายประเทศเวียดนามได้ยอมรับการระงับข้อ
พิพาทโดยวิธีการอื่นๆ ดังนี้
การไกล่เกลี่ย
กฎหมายประเทศเวียดนามสนับสนุนให้คู่ความไกล่เกลี่ยกันทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลและ
ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่คู่กรณีตกลงยุติข้อพิพาทสําเร็จ หน่วยงานตุลาการที่มี
อํานาจ (ศาลหรืออนุญาโตตุลาการ แล้วแต่กรณี) จะพิจารณาตัดสินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คู่ความ
ตกลงกัน
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การอนุญาโตตุลาการ
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ (Law on Commercial Arbitration) ของ
ประเทศเวี ย ดนาม คู่ สั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถนํ า ข้ อ พิ พ าทดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ข้ า สู่ กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งได้แก่ (1) ข้อพิพาททางแพ่ง หรือ (2) ข้อพิพาทซึ่งกฎหมายกําหนดให้ระงับโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ ประเทศเวียดนาม มีศูนย์อนุญาโตตุลาการหลายแห่งซึ่งรวมถึง Vietnam
International Arbitration Centre (‚VIAC‛) โดยคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุดและผูกพัน
คู่พิพาท และบังคับตามคําชี้ขาดได้โดยหน่วยงานบังคับคดี ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับการบังคับตามคํา
พิพากษาของศาล
นอกจากนี้ ประเทศเวียดนาม ได้ยอมรับอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการบังคับ ตามคําชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ฉบับนครนิวยอร์ก ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2501 (1958 –
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) (“อนุสัญญา
ฉบับนครนิวยอร์ก”) เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ยอมรับและอนุวัติการอนุสัญญาฉบับนครนิวยอร์ก
ดังกล่าว ซึ่งมีผลให้คําชี้ขาดซึ่งตัดสินโดย VIAC สามารถนําไปใช้บังคับในประเทศต่างๆ ที่ยอมรับ
อนุสัญญาฉบับนครนิวยอร์กโดยผ่านทางศาลในประเทศนั้นๆ ดังนั้น คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ของประเทศไทยสามารถนํ า ไปใช้ บั ง คั บ ในประเทศเวี ย ดนามได้ ในทางกลั บ กั น คํ า ชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการของประเทศเวียดนาม ก็สามารถนํามาใช้บังคับในประเทศไทยได้เช่นเดียวกัน
8.1.2

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจ ของประเทศเวียดนาม (พิจารณาเฉพาะ
กฎหมายหลักที่บังคับใช้กับอมตะ เวียดนาม)
บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิจ โดยการถือ หุ้ น ในอมตะ เวี ย ดนาม เพี ย งอย่ า งเดี ย ว โดยมี ลักษณะเป็ น Holding
Company โดยที่อมตะ เวียดนามเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ดังนั้น ในการพิจารณากรอบ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องจําต้องพิจารณากฎหมายประเทศไทยที่บังคับ ใช้กับบริษัทฯ และกฎหมายประเทศ
เวียดนามที่บังคับใช้กับอมตะ เวียดนาม (ซึ่งรวมถึงกฎ ประกาศ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ เพื่อ
ความสะดวกในการพิจารณาของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจัด ทําตารางข้อเปรียบเทียบ
ทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทยและกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศ
เวียดนาม รวมถึงความแตกต่าง ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ดังต่อไปนี้
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบกฎหมายประเทศเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจของอมตะ เวียดนาม1 กับกฎหมายประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังนี้
เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

กฎหมายที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท
1. ประเภทและโครงสร้างบริษัท
นิติ บุค คลในรูป แบบของบริ ษัท ภายใต้ก ฎหมายประเทศ นิ ติ บุ ค คลในรู ป แบบของบริ ษั ท ภายใต้ ก ฎหมายประเทศ อมตะ เวียดนาม เป็นองค์กรธุรกิจประเภทบริษัท
ไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
เวียดนาม แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่
จํากัดโดยการร่วมหุ้น (Joint stock company)
(1) บริษัทจํากัด ต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 3 คน และ (1) บริษัทจํากัดที่มีสมาชิกคนเดียว (one member limited โดยมีผู้ถือหุ้นจํานวน 3 ราย ได้แก่ อมตะ คอร์ป
อมตะ วอเตอร์ และ Sonadezi
ต้ อ งดํ า รงไว้ ซึ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งน้ อ ย 3 รายตลอด
liability company)
ระยะเวลาของบริษัท ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะจํากัดความ (2) บริ ษั ท จํ า กั ด ที่ มี ส มาชิ ก หลายคนแต่ ไ ม่ เ กิ น 50 คน
รับผิดของตนเพียงไม่เกินจํานวนเงินในส่วนที่ตนยัง
(limited liability company with two or more
ส่ ง ใช้ ไ ม่ ค รบมู ลค่ า หุ้ น ที่ ถื อ อยู่ เ ท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ บริ ษั ท
members)
จํ า กั ด ไม่ ส ามารถเสนอขายหุ้ น เพื่ อ ระดมทุ น ต่ อ
(3) บ ริ ษั ท จํ า กั ด โ ด ย ก า ร ถื อ หุ้ น ห รื อ ร่ ว ม หุ้ น (a
ประชาชนโดยทั่วไป
shareholding company or a joint stock company)
(2) บริษัทมหาชนจํากัด ต้องมีผู้เริ่มจัดตั้ง อย่างน้อย 15
บริ ษั ท ร่ ว มหุ้ น ต้ อ งมี ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งน้ อ ย 3 ราย โดย
คน และต้ องดํา รงไว้ซึ่ ง ผู้ ถือ หุ้ นอย่า งน้ อ ย 15 ราย
กฎหมายวิ ส าหกิ จ 2ซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่ บั ง คั บ ใช้ กั บ
ตลอดระยะเวลาของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมหาชนเป็น
1
2

อมตะ เวียดนาม จัดตั้งในรูปแบบของบริษัทร่วมหุ้น ดังนั้นรายละเอียดต่างๆ ที่สรุปในตารางในส่วนของกฎหมายประเทศเวียดนามทั้งหมดจึงกล่าวเฉพาะรายละเอียดและลักษณะของบริษัทร่วมหุ้นเท่านั้น
กฎหมายวิสาหกิจ (National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam (No. 68/2014/QH13) เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการดําเนินการของวิสาหกิจเอกชนในทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริ ษัทจํากัด บริษัทร่วมหุ้น วิสาหกิจ
ของรัฐ กิจการร่วมค้า และวิสาหกิจที่คนต่างด้าวเป็นเจ้าของทั้งหมด
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย
บริษัทที่ตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนโดยทั่ ว ไป โดยบริ ษั ท จะต้ อ งขออนุ ญ าต
เสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ต่ อก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

วิสาหกิจ ไม่ได้จํากัดจํานวนสูงสุดของผู้ถือหุ้นไว้ แต่
หากมีผู้ ถือหุ้นเกิน 100 คน บริ ษัทร่ว มหุ้น จะมีสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนและสามารถจดทะเบียนหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนามได้

2. การออกและเสนอขายหุ้น
(ก) ประเภทหุ้น

บริษัทมหาชนสามารถออกหุ้นได้ 2 ประเภท ได้แก่

บริษัทร่วมหุ้น สามารถออกหุ้นได้ 2 ประเภท ได้แก่

ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ

ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter)3 ของอมตะ เวียดนาม ได้
กํ า หนดให้ อ มตะเวี ย ดนามสามารถออกหุ้ น
(2) หุ้ น บุ ริ มสิ ทธิ ผู้ ถื อ หุ้ น ประเภทนี้ มี สิ ทธิ พิ เ ศษตามที่ (2) หุ้นบุริมสิทธิ มี 4 ประเภท ได้แก่
บุริมสิทธิประเภทต่างๆได้ หากได้รับการอนุมัติ
กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งหากมีการกําหนด
(ก) หุ้นบุริมสิทธิด้านการลงมติ (Voting preference จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมาย
ลั ก ษณะของหุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ไ ว้ แ ล้ ว จะเปลี่ ย นแปลง
shares) ส่ ว นใหญ่ จ ะออกให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ น ประเทศเวียดนามกําหนด
บุริมสิทธิในภายหลังไม่ได้
หน่ ว ยงานของรั ฐหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ น ผู้ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง
ทั้งนี้ บริษัทมหาชนอาจกําหนดในข้อบังคับของบริษัทให้
บริษัท หากเป็นหุ้นบุริมสิทธิด้านการลงมติ ที่ออก ในปั จ จุ บั น อมตะ เวี ย ดนามไม่ มี ก ารออกหุ้ น
หุ้นบุริมสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้
ให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทจะมีอายุ 3 ปี บุริมสิทธิ
นับจากวันที่บริษัทได้รับใบอนุญาตจดทะเบียน หล้
งจากนั้น หุ้นบุริมสิทธิด้านการลงมติ จะแปรสภาพ
ไปเป็นหุ้นสามัญ
(1) หุ้นสามัญ

3

(1) หุ้นสามัญ

กฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้นมีลักษณะคล้ายกับข้อบังคับของบริษัทมหาชน ซึ่งกําหนดเกี่ยวกับการบริหารและจัดการบริษัท เช่น การออกหุ้นและการโอนหุ้ น การประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการเลือกตั้งกรรมการ อํานาจหน้าที่ของกรรมการ การประชุม
กรรมการ การบัญชี การเงิน การเลิกบริษัท การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ข้อบังคับในการกําหนดการบริหารและจัดการบริษัทฯ และอมตะ เวียดนาม ใช้กฎบัตร (Charter) ในการบริหารและจัดการอมตะ เวียดนาม
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

(ข) หุ้นบุริมสิทธิด้านเงินปันผล (Dividend preference
shares)
(ค) หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ที่ ไ ถ่ ถ อ น ไ ด้ ( Redeemable
preference shares) และ
(ง) หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ป ระเภทอื่ น ตามที่ ร ะบุ ใ นกฎบั ต ร
(Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น
ทั้งนี้หุ้นสามัญไม่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นบุริมสิทธิ
ได้ แต่ในทางตรงกันข้าม หุ้นบุริมสิทธิ สามารถแปลง
สภาพเป็ น หุ้ น สามั ญ ได้ เ มื่ อ ได้ รั บ การอนุ มั ติ โ ดยมติ
ทั่วไปจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(ข) การออกเสนอขายหุน้ ต่อ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
(Right Offering)

บริษัทมหาชนอาจเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้
โดยได้รับอนุมัติจากมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท
ดําเนินการกําหนดราคา ระยะเวลาการเสนอขาย และเงื่อนไข
ในการเสนอขายตามสมควรต่อไป

บริษัทร่วมหุ้นอาจเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ถือเดิมตาม กฎหมายประเทศไทยและกฎหมายประเทศ
สั ด ส่ ว นจํ า นวนหุ้ น ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ละรายถื อ อยู่ ก่ อ น โดยมี เวียดนามกําหนดให้บริษัทอาจออกและเสนอขาย
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
หุ้นใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมได้เช่นเดียวกัน แต่วิธีใน
1. บริษัทร่วมหุ้นต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นลายลักษณ์ การดําเนินการเสนอขายแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
อักษร ด้วยวิธีการที่สามารถรับประกันได้ว่าจะส่งถึงที่ การโอนสิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ้ น ที่ อ อกใหม่ ซึ่ ง
ทั้ งนี้ ในการเสนอขายหุ้ นต่ อผู้ ถื อหุ้ นเดิ มดั งกล่ าว บริ ษั ท
อยู่ที่เป็นที่พํานักถาวร หรือที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ กฎหมายประเทศเวี ย ดนามกํ า หนดให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
ได้ รั บยกเว้ นไม่ ต้ องขออนุ ญาตและยื่ นแบบแสดงรายการ
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันสิ้นสุดการขายหุ้นที่ สามารถโอนสิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ้ น ที่ อ อกใหม่
ให้แก่บุคคลอื่นได้
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อก.ล.ต.
ชําระแล้ว
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่แจ้งขอใช้สิทธิ อย่ า งไรก็ ดี แม้ ก ฎหมายประเทศเวี ย ดนามจะ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

จองซื้อหุ้นภายในกําหนดเวลาทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบอก กําหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถโอนสิทธิในการจองซื้อ
กล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถโอนสิทธิในการจองซื้อ หุ้นให้แก่บุคคลอื่นได้ แต่บริษัทฯ จะไม่โอนสิทธิ
หุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวให้แก่บคุ คลอื่นได้
ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการดํารง
3. ในกรณี ที่ มี หุ้ น เหลื อ จากการจองซื้ อ คณะกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ทําให้มีอํานาจ
บริษัทร่วมหุ้นมีสิทธิจัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คว บคุ มกิ จ การของ บริ ษั ท ย่ อ ยนั้ น ตลอด
ที่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นที่เหลือนั้นได้ หรือเสนอ ระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ดีไป ก ฎ ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด
กว่าเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือบอกกล่าว ทั้งนี้ ราคา หลักทรัพย์
ค่าหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมอาจต่ํา
กว่าราคาตลาดได้
3. การจัดประชุมและองค์ประชุมผู้ถือหุ้น
(ก) การประชุมผูถ้ ือหุ้น

การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท มหาชน แบ่ ง ออกเป็ น 2 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมหุ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท การประชุมผู้ถือหุ้นในประเทศไทยและเวียดนาม
ประเภท ได้แก่
ได้แก่
มี 2 ประเภทเช่นเดียวกัน คือ การประชุมสามัญ
1. การประชุมสามัญ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการ 1. การประชุมสามัญ (Annual General Meeting) ต้องจัด และการประชุมวิสามัญ โดยมีความแตกต่างใน
ประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
ให้มีเป็นประจําทุกปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุด ส่วนของผู้มีสิทธิร้องขอให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
รอบปีบัญชี เพื่อพิจารณาอนุมัติกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ วิสามัญ ซึ่งกฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดให้
ผู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กําหนดใน
(1) รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
(1) พิจารณาแผนธุรกิจประจําปี
ประเทศไทย
(2) อนุมัติงบการเงินประจําปี
(2) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี
ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม ได้
ส่วนที่ 2.2 -8 - หน้า 8

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย
(3) จั ดสรรเงิ นกํ าไร และพิ จารณาการจ่ ายเงิ นปั นผล
(ถ้ามี)
(4) เลื อกตั้ งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ ออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ
(5) กําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
(6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
2. การประชุมวิสามัญ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจาก
การประชุมสามัญประจําปี
ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญ เกิดขึ้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

(3) รายงานของคณะกรรมการบริ ห ารซึ่ ง เป็ น การ กําหนดเพิ่มเติมจากกฎหมายวิสาหกิจในกรณีที่
ประเมินการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือ
(4) รายงานของคณะกรรมการควบคุมซึ่งเกี่ยวข้องกับ หุ้น ซึ่งได้แก่กรณีดังต่อไปนี้
การบริ ห ารจั ด การของคณะกรรมการ และ (1) หากปรากฎในงบดุ ล ประจํ า ปี งบการเงิ น
กรรมการ
ระหว่างกาล งบการเงินรายไตรมาส หรือ
รายงานการตรวจสอบบัญชีในรอบปีระบุว่า
(5) การจ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้นในแต่ละประเภท
บริ ษัท มี ทุน คงเหลื อ อยู่ เ พีย งครึ่ งหนึ่ งของ
(6) ประเด็นอื่นภายใต้ขอบอํานาจ เช่น การอนุมัติแนว
ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น ที่ กํ า ห น ด ใ น ก ฎ บั ต ร
ทางการพั ฒ นาบริ ษั ท การแต่ ง ตั้ ง และถอดถอน
(Charter)
กรรมการและกรรมการควบคุม การพิจารณาและ
ดํ า เนิ น การในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารและ (2) จํานวนกรรมการลดลงต่ํากว่า 5 คน
คณะกรรมการควบคุ ม กระทํ า ละเมิ ด ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตามสัดส่วนที่กําหนดในข้อ 3 (ค)
(การเรี ยกประชุ มผู้ ถื อหุ้ นโดยผู้ ถื อหุ้ น) อาจร้ อง 2. การประชุมวิสามัญ (Extraordinary General Meeting)
การประชุ มผู้ ถื อหุ้ นคราวอื่ นนอกจากการประชุ มสามั ญ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญ
ประจําปี
ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญ เกิดขึ้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริษั ทเห็นว่ าจํ าเป็ นต่ อประโยชน์
ของบริษัท
(2) จํ า นวนกรรมการของบริ ษั ท ต่ํ า กว่ า จํ า นวนที่
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

กฎหมายกําหนด (ต่ํากว่า 3 คน)
(3) ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นตามสัดส่วนที่
กําหนดร้องขอ
ทั้งนี้ บริษัทอาจกําหนดจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ให้แตกต่างจากกฎหมายวิสาหกิจ โดยกําหนดให้ชัด
แจ้งในกฎบัตร (Charter) (โปรดพิจารณารายละเอียด
ในข้อ 3(ค) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น)
(4) คณะกรรมการควบคุม (Inspection Committee) ร้อง
ขอ
(5) เรื่องอื่นๆ ตามที่กฎบัตร (Charter) กําหนด
(ข) การบอกกล่าวเรียก
ประชุมผูถ้ ือหุ้น

กฎหมายบริษัทมหาชนกําหนดให้ ในการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทมหาชนนั้น คณะกรรมการต้องจัดทําหนังสือ
นัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และรายละเอียดอื่นๆ ตามสมควร โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และยื่นต่อนายทะเบียน
ไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม พร้ อ มทั้ ง ประกาศ
โฆษณาการบอกกล่า วการนัดประชุม ในหนัง สือ พิม พ์ไ ม่
น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

กฎหมายวิ สาหกิจกําหนดให้ ในการเรี ยกประชุมผู้ถื อหุ้ นนั้ น
ต้องส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารต่างๆ ที่กฎหมายกําหนด
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม โดยการส่งหนังสือนัดประชุมนั้น
จะจั ด ส่ ง โดยวิ ธี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น จะได้ รั บ หนั ง สื อ ดั ง กล่ า วอย่ า ง
แน่นอน และประกาศโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัทร่วมหุ้น
และ ในหนังสือพิมพ์กลาง หรือ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน
(central or local daily newspaper) ในช่วงเวลาเดียวกับที่
นอกจากนี้ กฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
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กฎหมายประเทศไทยกําหนดให้ต้องส่งหนังสือ
นัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน
วั น ประชุ ม ส่ ว นกฎหมายประเทศเวี ย ดนาม
กําหนดให้ต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ไม่ น้ อ ยกว่ า 10 วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม โดยทั้ ง
กฎหมายประเทศเวียดนามและกฎหมายประเทศ
ไทยกํ าหนดให้ ต้อ งประกาศโฆษณาหนัง สือ นั ด
ประชุ ม ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ อย่ า งไรก็ ดี กฎหมาย
ประเทศเวียดนามกําหนดให้ต้องประกาศหนังสือ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

กําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากกฎหมายบริษัทมหาชนใน ทั้งนี้ หากกฎบัตร (Charter) กําหนดในเรื่องระยะเวลาเป็นอย่าง
การเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท มหาชนที่ มี หุ้ น จด อื่น ก็ให้เป็นไปตามที่กฎบัตร (Charter) กําหนด
ทะเบียนขายในตลาดหลักทรัพย์ (“บริษัทจดทะเบียน”)
ดังนี้
 วาระการประชุ มทั่ว ไป ต้ องจั ดส่ง หนังสื อนัดประชุ ม
และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม
 วาระการประชุมที่สําคัญอื่นๆ เช่น การทํารายการที่
เกี่ ยวโยงกั น รายการได้ม าจํา หน่า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์
รายการขอเพิ ก ถอนหลั ก ทรั พ ย์ อ อก จากตลาด
หลักทรัพย์ เป็นต้น ต้องจัดส่ง หนังสือนัดประชุมและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนวันประชุม
(ค) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
โดยผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นอาจใช้สิทธิร้องขอให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้
ซึ่งผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิดังกล่าวได้ต้องมีจํานวนหุ้นนับรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อ ยกว่ า 1 ใน 10 ของจํ านวนหุ้ นที่ จํ าหน่า ยได้ ทั้ งหมด
เข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
นัดประชุมบนเว็บไซต์ในกรณี ที่บริษัทมีเว็บไซต์
ซึ่งอมตะ เวียดนาม มีเว็บไซต์ของตนเอง ดังนั้น
ในการส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น นั้ น อมตะ
เวียดนามจะส่งโดยวิธีใดการก็ได้ที่ทําให้ผู้ถือหุ้น
ได้ รั บ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม อย่ า งแน่ น อน และ
ประกาศบนเว็ บ ไซต์ ข องตนเอง
และใน
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ก ลาง หรื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น
รายวันในช่วงเวลาเดียวกับที่ส่งหนังสือนัดประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
กําหนดให้ต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 10%
ขึ้นไปของจํ านวนหุ้ นสามั ญทั้ งหมดของบริ ษั ทร่ วมหุ้ น เป็ น
ระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กฎบัตร (Charter)
ของบริษัทร่วมหุ้นอาจกําหนดจํานวนหุ้นในอัตราที่น้อยกว่า
10%) มีสิทธิ ร้องขอให้มี การเรียกประชุมผู้ถื อหุ้ นได้ในกรณี
ดังนี้
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กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดให้ผู้ถื อหุ้นที่
ถือหุ้นในจํานวนที่น้อยกว่าที่กําหนดในกฎหมาย
ประเทศไทยมีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น
อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ถื อ หุ้ น ดั ง กล่ า วต้ อ งถื อ หุ้ น ใน
บริษัทเวียดนามเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อย
กว่า 6 เดือน

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว (1) คณะกรรมการบริษัทกระทําผิดอย่างร้ายแรงต่อสิทธิของผู้ ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
ด้วย
ถือหุ้น หรือต่อหน้าที่ของผู้จัดการ หรือตัดสินใจในเรื่องที่ กําหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุมผู้
อยู่นอกเหนืออํานาจที่ได้รับมอบหมาย
ถื อ หุ้ น แตกต่ า งจากกฎหมายวิ ส าหกิ จ โดย
เมื่อมีการขอให้เรียกประชุมตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้ น
แล้ว คณะกรรมการบริษัทต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระ (2) วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทสิ้นสุดไป กําหนดให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือ
ที่ได้มีการร้องขอ หากคณะกรรมการไม่ดําเนินการเรียก
แล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือนหรือมากกว่านั้น แต่ยังไม่มีการ หุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของหุ้นสามัญทั้งหมด
ของบริษัท และเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อย
ประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณกรรมการต้องรับผิดชําระ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่
กว่ า 6 เดื อ น มี สิ ท ธิ ที่ จะ ร้ อ งข อใ ห้ อมต ะ
ค่าปรับไม่เกิน 20,000 บาท
(3) มีเหตุ การณ์ อื่ นๆ ตามที่ กํ าหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) เวียดนาม จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ในทุกกรณี
ของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมหุ้นต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้น ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ
หากคณะกรรมการบริษัทไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
(ก) ประธานคณะกรรมการบริ ษั ทต้ องรั บผิ ดชอบในกรณี ที่
ไม่ได้จัดการประชุมนั้นและต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทร่วมหุ้นดังกล่าว
(ข) คณะกรรมการควบคุมต้องเป็นผู้จัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นแทนคณะกรรมการบริษัท ภายใน 30 วัน
หากคณะกรรมการควบคุมไม่ได้จัดให้มีการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
(ก) ประธานคณะกรรมการควบคุมต้องรับผิดชอบในกรณี
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ดังกล่าว และต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรื อความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทร่วมหุ้น
(ข) ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ร้องขอมีสิทธิจัดประชุม
แทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการควบคุม
ในกรณีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นดั งกล่าว
อาจร้องขอให้หน่วยงานจดทะเบียนธุรกิจกํากับดูแล
การจัดประชุมและการดําเนินการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น หากผู้ ถื อหุ้ นหรื อกลุ่ มผู้ ถื อหุ้ นดั งกล่ าวเห็ นว่ า
จําเป็น
นอกจากนี้ ผู้ ดํ าเนิ นการจั ดการประชุ ม สามั ญผู้ ถื อหุ้ น ต้ อง
จัดทํารายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หา
ข้อมูล จัดทํากําหนดการและวาระการประชุม เตรียมเอกสาร
ต่ างๆ กํ าหนดเวลาและสถานที่ ประชุ ม และส่ งหนั งสื อ นั ด
ประชุ มไปยั งผู้ ถื อหุ้ นแต่ ละรายที่ มี สิทธิ เข้ าร่ วมประชุ ม โดย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทต้องป็นฝ่ายรับผิดชอบ
(ง) องค์ประชุมผู้ถือหุ้น

ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบ
ฉั น ทะไม่ น้ อ ยกว่ า 25 คน หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า 50% ของ
จํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของจํ า นวนหุ้ น ที่ จํ า หน่ า ยได้ ทั้ ง หมดของบริ ษั ท
มหาชน

ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบ กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดจํานวนขั้นต่ํา
ฉั น ทะอย่ า งน้ อ ย 51% ของหุ้ น ทั้ ง หมดที่ มี สิท ธิ อ อกเสี ย ง ขององค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้สูงกว่าองค์ประชุมตาม
ลงคะแนน
กฎหมายประเทศไทย อย่ างไรก็ ดี การกํา หนด
ในกรณี ที่ ไ ม่ ค รบองค์ ป ระชุ ม อาจมี ก ารเรี ย กประชุ ม ใหม่ องค์ ป ระชุ ม ดั ง กล่ า วของประเทศเวี ย ดนาม ไม่
ภายใน 30 วัน นับจากวันจัดประชุมครั้งแรกที่ไม่ครบองค์ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ เนื่ อ งจาก
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย
ในกรณีที่ไม่ ครบองค์ป ระชุมและเป็นการประชุมที่จัดขึ้ น
ตามคําร้องขอของผู้ถือหุ้น ให้การประชุมคราวนั้นเป็นอัน
ระงับไป แต่หากการประชุมนั้นมิใช่การประชุมเพราะผู้ถือ
หุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยการประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่ตกอยู่ใต้บังคับว่าต้องครบองค์ประชุมตามที่
กําหนดข้างต้น

(จ) การมอบฉันทะเข้าประชุม ผู้ ถื อหุ้ นมี สิ ทธิ เข้ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการ
ผู้ถือหุ้น
ประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนแทนก็ ได้ แต่ ผู้ ถื อหุ้ นไม่ สามารถมอบ
ฉันทะให้มากกว่าหนึ่งคน

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ประชุมนั้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่สองนี้ หากผู้ถือ บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น ในอมตะ เวี ย ดนาม ในสั ด ส่ ว น
หุ้น มาเข้ า ร่ว มประชุ มด้ วยตนเองหรื อ โดยการมอบฉัน ทะ 89.99% ของทุ น จะทะเบี ย นทั้ ง หมดของอมตะ
อย่างน้อย 33% ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวียดนาม
จะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หากการประชุมครั้งที่สอง
ไม่ครบองค์ประชุม สามารถจัดประชุมใหม่อีกครั้งภายใน 20
วัน นับจากวันประชุมครั้งที่สองที่ไม่ครบองค์ประชุม โดยใน
การประชุ มครั้ง ที่สามนี้ไ ม่ต กอยู่ ใต้ บัง คับ ว่า ต้อ งครบองค์
ประชุมตามที่กําหนดข้างต้น
ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นนิติ ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
บุคคลมีสิทธิเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

ทั้งนี้ การมอบฉันทะดังกล่าว ต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้งนี้ การมอบฉันทะ ต้องทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
มอบฉันทะ

(ฉ) การประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น โดย กฎหมายไทยไม่มีข้อกําหนดในเรื่องนี้แต่อย่างใด ดังนั้น การ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติโดยการลงคะแนนเสียงในการประชุม แม้ กฎหมายประเทศเวี ยดนามจะกํ าหนดให้ การ
มิ ไ ด้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ขึ้ น ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง ที่เกิดขึ้นจริง หรือโดยการรวบรวมหนังสือข้อคิดเห็นของผู้ถือ ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทําได้โดยรวบรวมผ่าน
จริง
หรือมอบฉันทะให้ผ้อู ื่นเข้าประชุมแทน
หุน้ (มติเวียน)
ทางหนังสือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น (มติเวียน) ซึ่ง
การอนุมัติกิจการโดยใช้มติเวียนนั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ แตกต่ างจากกฎหมายไทยที่ ไม่ อนุ ญาตให้ มี การ
น้อยกว่า 51% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือตาม ประชุ มโดยใช้ มติ เวี ยนก็ ตาม แต่ ตามกฎหมาย
วิสาหกิจกํ าหนดให้ มติที่ ได้รั บการอนุมั ติ โดยการ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม
คะแนนเสียงที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎบัตร (Charter)

(ช) วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
ประชุมผู้ถือหุ้นที่ใช้มติเวียนนั้นต้องใช้คะแนนเสียง
อย่างน้อย 51% ของจํานวนหุ้ นที่มี สิทธิ ออกเสียง
ทั้ ง หมด นอกจากนั้ น ในเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ และการ
ประชุมสามัญประจําปีของอมตะ เวียดนาม นั้น ไม่
สามารถอนุ มัติ ได้ โดยการใช้มติเวียน ดังนั้น การ
กําหนดให้มี การประชุมผู้ถือหุ้นโดยมิได้ มีการจั ด
ประชุ มจริ งจึ งไม่ ส่ งผลกระทบใดๆ ต่ อสิ ทธิ ของ
บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของอมตะ เวียดนาม

กฎหมายบริษัทมหาชนไม่ได้กําหนดเรื่องวันกําหนดรายชื่อผู้ กฎหมายวิสาหกิจกําหนดหลักการในเรื่องของวันกําหนดรายชื่อ ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
ถือหุ้นไว้
ผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมหุ้นว่าให้จัดเตรียมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
อย่ างไรก็ ตาม กฎหมายหลั กทรั พย์ และตลาดหลั กทรั พย์ สิทธิเข้าประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นโดยอาศัยข้อมู ลที่ระบุในสมุ ด
กําหนดให้มีวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งคือ วันที่ผู้ถือหุ้นที่ ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษั ทร่วมหุ้น โดยรายชื่อดังกล่าวต้อง
มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันนั้น เป็นผู้มีสิทธิต่างๆ จัดเตรียมไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือ
เช่น สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนน รับเงิน หุ้น เว้นแต่ กฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้นจะกําหนด
ปันผล และมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ ระยะเวลาไว้นานกว่า ก็ให้เป็นไปตามนั้น
ละรายมีอยู่
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น 2 เดื อ น แต่ ต้ อ งไม่ ก่ อ นวั น ที่
คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อได้
กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ทั้งนี้ ในการกํ าหนดวั นรายชื่อผู้ ถื อหุ้ น บริ ษั ทจดทะเบี ยน
จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงน้อยไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อน
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

4. การออกเสียงลงมติและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) มติทั่วไป

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
แทนได้ โดยหุ้นสามัญแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง
เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกําหนดให้มี
สิทธิออกเสียงเป็นอย่างอื่นแตกต่างจากหุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
ตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
โดยหุ้นสามัญแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในกรณีผู้ถือ
หุ้นที่เป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องแต่งตั้งตัวแทนที่
เป็นบุคคลธรรมดาอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการ
เข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเรื่อง
ใดๆจะต้ อ งได้ รั บ คะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อหุ้ นที่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นกรณีที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับของบริษัทมหาชนกําหนดไว้ชัดแจ้งว่า เรื่องนั้นๆ
จะต้องได้รับอนุมัติโดยมติพิเศษ

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เรื่อง
ใดๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 51% ของคะแนน
เสี ย งทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม เว้ น แต่ ก ฎบั ต ร
(Charter) ของบริษัทร่วมหุ้นจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณี ที่ ที่ ประชุ มมี คะแนนเสี ยงเท่ ากั น ให้ ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชึ้ขาด
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กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดคะแนนเสียง
ของผู้ ถื อ หุ้ น ในการอนุ มั ติ เ รื่ อ งใดๆ มากกว่ า ที่
กฎหมายประเทศไทยกํ า หนด อย่ า งไรดี การ
กําหนดคะแนนเสียงดังกล่าวไม่มีผลกระทบใดๆ
ต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของอมตะ เวียดนาม
เนื่องจากบริษัทฯ มีคะแนนเสียง 89.99% ของ
คะแนนเสี ย งทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง สามารถ
ลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ อนุ มั ติ กิ จ การใดๆ ได้ โ ดย

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
อาศัยคะแนนเสียงของบริษัทฯ โดยลําพัง

(ข) มติพิเศษ

ในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังต่อไปนีจ้ ะต้องได้รับ
มติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาศัยคะแนนเสียงไม่ต่ํา
กว่า 75% ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นทีม่ าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับมติ กฎหมายประเทศไทยและกฎหมายประเทศ
พิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาศัยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า เวียดนามกําหนดคะแนนเสียงในกรณีมติพิเศษ
65% ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และ เรื่ อ งที่ ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ โ ดยมติ พิ เ ศษไว้
(1) การกําหนดประเภทและจํานวนของหุ้นแต่ละประเภทที่ แตกต่ า งกั น โดยที่ ก ฎหมายประเทศไทย
กําหนดให้มติพิเศษต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า
จะเสนอขาย
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน
75% ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
(2) การเปลี่ยนประเภทและการดําเนินงานธุรกิจ
ประชุม แต่กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดไว้
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(3) การเปลี่ยนรูป แบบโครงสร้า งองค์ กรและรูปแบบการ ที่ 65% ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ของบริษัท
ประชุม
จัดการองค์กร
การควบบริษัท
(4) การแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎบัตร (Charter) ของบริษัท ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
การออกหุ้นกู้
กําหนดเรื่องที่จะต้องได้รับมติพิเศษดังต่อไปนี้
ร่วมหุ้น
การขายหรื อ โอนกิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง หมดหรื อ
(5) การฟื้นฟูกิจการหรือการเลิกกิจการของบริษัทร่วมหุ้น (1) การแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม กฎบั ต ร (Charter)
บางส่วนที่สําคัญ
ของบริ ษั ท ร่ ว มทุ น การกํ า หนดประเภท
(6) การลงทุนหรือการขายสินทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 35%
การซื้ อ หรื อ รั บ โอนกิ จ การของบริ ษั ท อื่ น หรื อ
และจํานวนหุ้นที่เสนอขาย
ขึ้นไปของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดตามที่ปรากฏใน
บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
งบการเงินของบริษัทร่วมหุ้นฉบับล่าสุด เว้นแต่ กฎบัตร (2) การควบรวม การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้า ง
การทํ า แก้ ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การให้ เ ช่ า
กิจการ และการชําระบัญชีของบริษัท
(Charter) จะกําหนดมูลค่าไว้ต่ํากว่านี้ก็ให้เป็นไปตามนั้น
กิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สําคัญ การ
(3) การขายทรัพย์สินของบริษัท หรือสาขาของ
(7) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน
มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า จั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
บริ ษั ท การซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น โดยบริ ษั ท หรื อ
หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ (8) การจัดโครงสร้างองค์กรและการเลิกบริษัท
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
(8) กรณีอื่นใดที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทมหาชน

กฎหมายประเทศเวียดนาม
(9) กิจการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร (Charter) ของ
บริษัทร่วมหุ้น

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
สาขาของบริษัทที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 35
หรือมากกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่ารวมของ
ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท และสาขาของบริ ษั ท
ตามที่ได้พิจารณามูลค่าทางบัญชีที่ได้ตรวจ
สิบล่าสุด
(4) แผนการผลิต หรือแผนธุรกิจ การยืม หรือ
การงบประมานของบริษัท และ
(5) การแต่ ง ตั้ ง การถอดถอน การแต่ ง ตั้ ง ให้
ดํ า รงตํ า แหน่ ง แทนสมาชิ ก ของผู้ บ ริ ห าร
และคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ จั ด การ หรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการ
บริษัท

(ค) มติเวียน

กฎหมายบริษัทมหาชนไม่ได้กําหนดเรื่องมติเวียน ดังนั้นจึง ในกรณีที่มีการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกิจการใดๆ โปรดพิจารณา ข้อ 3. (ฉ) การประชุมผู้ถือหุ้นโดย
ไม่มีการขอมติที่ประชุมผู้ถื อหุ้นโดยวิธีออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีออกเสียงลงคะแนนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมิได้มี มิได้มีการจัดประชุมขึ้นจริง
เป็นลายลักษณ์อักษร
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนนตามจริง (มติ
เวียน) จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 51% ของคะแนน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมหุ้น หรือตามคะแนน
เสียงที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎบัตร (Charter)
อย่างไรก็ดี กฎหมายวิสาหกิจได้กําหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ไม่
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม
สามารถอนุ มัติ โดยใช้มติ เวี ยน แต่ จะต้ องได้ รับอนุมั ติ โดยที่
ประชุมที่จัดขึ้นจริงเท่านั้น
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตร (Charter)
(2) แผนการพัฒนาบริษัท
(3) ชนิดของหุ้นและจํานวนหุ้นทั้งหมดในแต่ละประเภทที่จะ
เสนอขาย
(4) การเปลี่ยนประเภทและภาคการดําเนินงานธุรกิจ
(5) การเปลี่ย นรู ปแบบโครงสร้างองค์ก รและรู ปแบบการ
จัดการองค์กร
(6) การเลื อ กตั้ ง ถอดถอนกรรมการหรื อ สมาชิ ก ของ
คณะกรรมการควบคุม
(7) การลงทุนหรือการขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 35%
ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทที่บันทึกในงบการเงินฉบับ
ล่าสุด
(8) งบการเงินประจําปี
(9) การปรับโครงสร้างหรือการเลิกบริษัท

5. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ถือหุ้น
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ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

(ก) สิ ท ธิ ใ นการร้ อ งขอให้ จั ด โปรดพิจารณาข้อ 3(ค) (การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือ โปรดพิจารณาข้อ 3(ค) (การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือ โปรดพิจารณาข้อ 3(ค) (การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมผู้ถือหุ้น
หุ้น)
หุ้น)
โดยผู้ถือหุ้น)
(ข) สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มและ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ละรายมี สิท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และออก ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ในกรณี เสี ย งลงคะแนนในกิ จ การใดๆ ในที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ตาม
ประชุมผู้ถือหุ้น
ทีบ่ ริษัทมหาชนได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกําหนดให้มีสิทธิออก สัดส่วนของหุ้นที่ตนเองถืออยู่
เสียงลงคะแนนแตกต่างจากหุ้นสามัญ
(ค) สิทธิในการเสนอวาระการ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้ผู้ถือหุ้น
ประชุม
รายเดี ยวหรื อหลายรายซึ่ งถื อหุ้ นและมี สิ ทธิ ออกเสี ยงนั บ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 5% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทจดทะเบียน อาจทําหนังสือเสนอเรื่องที่ประสงค์จะ
บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยต้องเสนอเรื่องที่
จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจารณา

ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันมากกว่า 10%
ของจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทร่วมหุ้น ซึ่งถือหุ้นเป็น
ระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสิทธิทําหนังสือ
เสนอเรื่องและรายละเอียดพอสมควรที่ประสงค์จะบรรจุเข้าเป็น
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยต้องส่งหนังสือดังกล่าวไปยัง
บริษัทร่วมหุ้นล่วงหน้าไมน้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น

นอกจากนั้น กฎหมายบริษัทมหาชน กําหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอวาระในการประชุมได้ หลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระ
ตามที่กําหนดในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว โดยผู้ถือหุ้น
ซึ่ งมี หุ้ นนั บรวมกั นไม่ น้ อยกว่ า 1 ใน 3 ของจํ านวนหุ้ นที่
จํ าหน่ ายได้ ทั้ งหมด จะขอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณาเรื่ องอื่ น

กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดจํานวนของผู้
ถื อ หุ้ น ในการเสนอวาระการประชุ ม สู ง กว่ า ที่
กฎหมายประเทศไทยกําหนด
ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
กํ า หนดแตกต่ า งจากกฎหมายวิ ส าหกิ จ โดย
กําหนดให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายหรือหลายรายซึ่งถือหุ้น
รวมกันมากกว่า 5% ของจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมด
ของบริ ษั ท ร่ ว มหุ้ น ซึ่ ง ถื อ หุ้ น เป็ น ระยะเวลา
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสิทธิในการเสนอ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้น
อย่ า งไรดี การกํ า หนดจํ า นวนหุ้ น ดั ง กล่ า วไม่ มี
ผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ
อมตะ เวี ย ดนาม เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

(ง) สิทธิในการเสนอชื่อ
ตัวแทนเพื่อเข้ารับเลือก
เป็นกรรมการ

(จ) สิทธิในการฟ้องร้อง
กรรมการ

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

นอกจากที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

89.99% ของหุ้ น สามั ญ ทั้ ง หมดของอมตะ
เวียดนาม ซึ่งมีสิทธิเสนอวาระการประชุมได้ โดย
ลําพัง

กฎหมายบริษัทมหาชน ไม่ได้กําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันมากกว่า 10%
เสนอชื่อตัวแทนเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการไว้
ของจํานวนหุ้นสามั ญทั้งหมดของบริษัทร่วมหุ้น และถือหุ้น
เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนมีสิทธิเสนอชื่อ
ตั ว แทนของตนเองเพื่ อ เข้ า รั บ เลื อ กเป็ น สมาชิ ก ของ
คณะกรรมการบริษัทร่วมหุ้นและคณะกรรมการควบคุมตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น

กฎหมายประเทศเวียดนามให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ
เสนอชื่อตัวแทนเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่ง
แตกต่ า งจากกฎหมายประเทศไทยซึ่ ง ไม่ ไ ด้
กําหนดเรื่องนี้

กฎหมายบริษัทมหาชนกําหนดให้ในกรณีที่กรรมการบริษัท
มหาชนคนใดกระทําการหรือละเว้นกระทําการใดอันเป็นการ
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติ
ที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นและด้ วยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ตและความ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทมหาชน ผู้ถือหุ้นราย
เดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของ
หุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด อาจดําเนินการได้ดังต่อไปนี้

กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดให้สิ ทธิผู้ถือ
หุ้นสามารถเรียกร้องให้คณะกรรมการรับผิดโดย
ผ่ า นคณะกรรมการควบคุ ม ซึ่ ง แตกต่ า งจาก
กฎหมายประเทศไทย ซึ่ ง กํ า หนดให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
เรียกร้องผ่านบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายและถือหุ้นรวมกันมากกว่า 10%
ของจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทร่วมหุ้น ซึ่งถือหุ้นเป็น
ระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนสามารถเรียกร้องต่อ
กรรมการในกรณีที่กรรมการทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
ร่วมหุ้นได้ โดยกฎหมายวิสาหกิจกําหนดให้อํานาจผู้ถือหุ้นใน
การเรี ยกร้ องให้ ค ณะกรรมการควบคุ มดํ าเนิ น คดี แพ่ งกั บ
กรรมการได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรรมการบริษัทไม่ใช้สิทธิและ/หรือปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
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ทั้ ง นี้ ภายใต้ ก ฎบั ต ร (Charter) ของอมตะ
เวียดนาม บริษัทฯ มีสิทธิเสนอตัวแทนเพื่อเข้ารับ
เลื อ กเป็ น กรรมการจํ า นวนสู ง สุ ด 5 คน จาก
จํานวนกรรมการทั้งหมด 5 คน

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

มอบหมายตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือโดย
 ใช้ สิทธิร้ องขอให้ บริ ษั ทเรียกค่ าสิ นไหมทดแทนจาก
ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎบัตร (Charter) ของบริษัท หรือ
กรรมการคนนั้ นได้ หากการกระทํ าหรื อละเว้ นการ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กระทํ า นั้ น เป็ น เหตุ ใ ห้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ ความเสี ย หาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้แจ้งเป็นหนังสือ (2) คณะกรรมการใช้ ข้ อมู ลทางธุ รกิ จ ความรู้ ทางเทคนิ ค
ให้บริษัทดําเนินการเรียกร้องต่อบริษัทแล้ว แต่บริษัท
(Know-how) หรือใช้โอกาสในทางใดๆ ของบริษัทเพื่อ
ไม่ดําเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะนํา
ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ขององค์กรหรือบุคคล
คดีขึ้นฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทแทน
อื่น
ก็ได้
(3) กรรมการใช้ ตํ าแหน่ งหน้ าที่ ของตน หรื อทรั พย์ สินของ
 ใช้ สิ ทธิ ร้ องขอให้ ศาลระงั บการกระทํ าดั งกล่ าวของ
บริษัทโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์
กรรมการ และขอให้ศาลสั่งให้กรรมการคนนั้นออกจาก
ขององค์กรหรือบุคคลอื่น
ตําแหน่ง
(4) กรณีอื่ นๆ ตามที่ กําหนดไว้ ในกฎบั ตร (Charter) ของ
นอกจากนี้ กฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
บริษัท
กําหนดให้ในกรณีที่กรรมการบริษัทจดทะเบียนกระทําการ
หรื อละเว้นกระทํ าการใดอั นเป็ นการไม่ปฏิ บั ติหน้ าที่ ด้ วย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
หรื อไม่ ปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย วั ตถุ ประสงค์ ข้ อบั งคั บของ
บริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ประโยชน์โดยมิชอบนั้น ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่ง
ถื อหุ้ นและมี สิทธิ ออกเสี ยงนั บรวมกั นได้ ไม่ น้ อยกว่ า 5%
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ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิแจ้งเป็น
หนั งสื อให้ บริ ษั ทฟ้ อ งเรี ยกให้ กรรมการส่ งคื นประโยชน์
ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ หากบริษัทไม่ดําเนินการตามที่ผู้ถือ
หุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่แจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมี
สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์แทนบริษัทได้
(ฉ) สิทธิในการร้องขอต่อศาล
เพื่อเพิกถอนมติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น

หากปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดได้มีการจัดให้มีการ
ประชุม หรือลงมติในที่ประชุมโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัทมหาชน ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน
หรือนับจํานวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 20% ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติในการ
ประชุมครั้งนั้น โดยต้องร้องขอภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่
ประชุมลงมติ

ผู้ถือหุ้น กรรมการหรือกรรมการควบคุม มีสิทธิยื่นขอต่อศาล
หรืออนุญาโตตุลาการเพื่อให้มีคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นในกรณีที่การประชุมหรือมติที่ออกในที่ประชุมนั้นได้กระทํา
ไปโดยไม่ถู กต้ องตามขั้นตอนและวิธี การที่กฎหมายหรือกฎ
บั ตร (Charter) กํ าหนด ทั้ งนี้ การร้ องขอข้ างต้ นจะต้ อง
ดําเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประชุม
นั้นหรือวันที่ได้รับมติเวียนในกรณีที่มิได้มีการจัดประชุมขึ้น
จริง

กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดผู้ที่มีสิทธิร้อง
ขอและระยะเวลาในการร้อ งขอต่ อศาลเพื่ อเพิ ก
ถอนมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น กว้ า งกว่ า กฎหมาย
ประเทศไทย

(ช) สิทธิในการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษทั

งบดุล บัญชี กําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริษัทต้องทําเป็นภาษาไทยโดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย ในการ
นี้ ผู้ ถื อหุ้ นมี สิทธิ ขอตรวจงบดุ ล บั ญชี กํ าไรขาดทุ น และ
รายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนได้ในระหว่างเวลา
ทํ าการของบริ ษั ท และจะขอให้ บริ ษั ทส่ ง สํ า เนาเอกสาร
ดังกล่าวพร้อมด้วยคํารับรองว่าถูกต้องก็ได้ ในการนี้ บริษัท
อาจเรียกค่าใช้จ่ายได้ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ผู้ ถื อหุ้ นรายเดี ยวหรื อหลายรายซึ่ งถื อหุ้ นตั้ งแต่ 10% ของ
จํ านวนหุ้ นสามั ญทั้ งหมดของบริ ษั ทร่ วมหุ้ น เป็ นระยะเวลา
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กฎบัตร (Charter) ของบริษัท
ร่วมหุ้นอาจกําหนดจํานวนหุ้นน้อยกว่า 10%) มีสิทธิร้องขอให้
คณะกรรมการควบคุมดําเนินการตรวจสอบงบการเงิน และเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัทร่วมหุ้น

กฎหมายประเทศเวียดนามและกฎหมายประเทศ
ไทยให้ สิ ท ธิ ผู้ ถื อ หุ้ น ในการตรวจสอบเอกสาร
ทางการเงินของบริษัทได้เช่นเดียวกัน แต่กําหนด
วิธีการในการตรวจสอบไว้แตกต่างกัน

ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
กําหนดจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิร้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมต้องดําเนินการตรวจสอบตามที่ผู้ ขอต่อคณะกรรมการควบคุมไว้น้อยกว่าที่กําหนด
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย
(ถ้ามี)

กฎหมายประเทศเวียดนาม
ถือหุ้นร้องขอภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ได้รับคําร้องขอ
และคณะกรรมการควบคุมจะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้
ถือหุ้ นทราบภายใน 7 วั นทําการนั บจากวั นที่การตรวจสอบ
เสร็จสิ้น

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
ในกฎหมาย โดยกําหนดให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของ
หุ้ น สา มั ญ ทั้ งหม ดของบริ ษั ท แ ละถื อ เป็ น
ระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสิทธิ
ร้องขอให้คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบเรื่อง
ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัท
นอกจากนี้ กฎบัตร (Charter) ยังกําหนดให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบและทําสําเนางบการเงิน
ประจําปีและงบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน และ
6 เดือน ระหว่างเวลาทําการของอมตะ เวียดนาม

(ซ) ความรับผิดเป็นส่วนตัว
ของผู้ถือหุ้น

บริ ษั ท มหาชนเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ มี ส ภาพเป็ น บุ ค คลแยก ผู้ ถื อ หุ้ น จะต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ หนี้ สิน และความรั บ ผิ ด ใดๆ ของ
ต่ า งหากจากผู้ ถื อ หุ้ น และกฎหมายบริ ษั ท มหาชน บริ ษั ท ร่ วมหุ้ น เพี ย งไม่ เกิ น จํ า นวนเงิ น ค่า หุ้ น ที่ ตนยั ง ค้ า ง
กําหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องชําระค่าหุ้นเต็มจํานวน ดังนั้น ผู้ถือ ชําระ
หุ้ น จึ ง ไม่ ต้ อ งร่ ว มรั บ ผิ ด เป็ น การส่ ว นตั ว ร่ ว มกั บ บริ ษั ท
มหาชนในหนี้ของบริษัท

(ฌ) การทําธุรกรรมใดๆ กับผู้
ถือหุ้นทีม่ ีส่วนได้เสีย

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น หากปรากฏ กฎหมายวิสาหกิจกําหนดให้สัญญาหรือการทํารายการระหว่าง กฎหมายประเทศเวียดนามและกฎหมายประเทศ
ว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ผู้ บริ ษั ทร่ วมหุ้ นกั บผู้ ถื อหุ้ นหรื อผู้ แทนของผู้ ถื อหุ้ นที่ ถื อหุ้ น ไทยกําหนดให้ผู้ถือหุน้ ที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออก
ถือ หุ้น ดัง กล่ า วไม่มี สิท ธิ ออกเสีย งลงคะแนนในวาระนั้ น ตั้งแต่ 10% ขึน้ ไปของจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทร่วม เสียงลงคะแนนในการอนุมัติการทําธุรกรรมที่ตนมี
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ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ เนื่องจากหากผู้
ถือหุ้นของบริษัทร่วมหุ้นในประเทศเวียดนามได้
ชําระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นย่อมไม่มีความ
รับผิดเป็นการส่วนตัวร่วมกับบริษัทร่วมหุ้นในหนี้
ของบริษัท

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย
เว้ น แต่ เ ป็ น การออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง กรรมการ
นอกจกานี้ ในกรณีบริษัทจดทะเบียน บริษัทต้องปฏิบั ติ
ตามข้อกําหนดที่เกีย่ วกับการเข้าทําธุรกรรมกับผู้ถือหุน้ ทีม่ ี
ส่วนได้เสียของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่มี
สิทธลงคะแนนในวาระนั้น

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

หุ้นนั้น หรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ต้อง ส่วนเกี่ยวข้องไว้เช่นเดียวกัน
ได้ รั บความเห็ นชอบจากที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ น หรื อที่ ประชุ ม ทั้ งนี้ กฎบั ตร (Charter) ของอมตะ เวี ยดนาม
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของการทํารายการ กํ า หนดห้ า มไม่ ใ ห้ ผู้ ถื อหุ้ น มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
1) สําหรับสัญญาหรือการทํารายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า 35% ลงคะแนนในเรื่องการเข้าทําสัญญาหรือความตกลง
ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดมีที่มีการบันทึกในงบการเงิน ใดๆ ระหว่างอมตะ เวียดนามกับผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ฉบั บล่ าสุ ดของบริ ษั ทร่ วมหุ้ นนั้ น (หรื อมู ลค่ าอื่ นตามที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ในกรณี ดังนี้
กําหนดในกฎบัตร (Charter) ของบริษัท) ต้องได้รับความ - สั ญ ญามี มู ล ค่ า อย่ า งน้ อ ย 20% ของมู ล ค่ า
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษั ทโดยมติเสี ยงข้างมาก
ทรั พย์ สินทั้งหมดของอมตะ เวี ยดนามตามงบ
และกรรมการบริษั ทที่ มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสัญญาหรื อ
การเงินล่าสุด
การทํารายการดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ
- การขายหรือซื้อสินทรัพย์ ที่มีมูลค่าอย่างน้อย
2) สําหรับสัญญาหรือการทํารายการนอกเหนือจากที่กล่าวมา
35% ของของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของอมตะ
ข้างต้ น ต้ องได้ รั บความเห็นชอบจากที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ น
เวียดนามตามงบการเงินล่าสุด
โดยมติทั่วไปของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
กฎหมายวิสาหกิจและกฎบัตร (Charter) ของอมตะ
เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงแต่อย่างใด
เวียดนาม มีบทบัญญัติเรื่องการทําธุรกรรมกับผู้ถือ
หุ้นที่มีส่วนได้เสียไว้ชัดเจนเช่นเดียวกับกฎเกณฑ์
ก.ล.ต. ของประเทศไทย เนื่องจากการทําธุรกรรมกับ
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องมี
การควบคุมดูแลอย่างชัดเจน และเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและสอดคล้ องกั บกฎหมายและกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
ถือหุ้นของอมตะ เวียดนาม จึงได้มีมติทั่วไปอนุมัติ
ให้นํานโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการ
ดําเนิ นการของบริ ษั ทจดทะเบี ยนเมื่ อมี รายการที่
เกี่ ยวโยงกัน มาปรั บใช้ กับการดําเนินการในเรื่ อง
ดังกล่าวของอมตะ เวียดนาม

6. การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ
(ก) คุณสมบัติของกรรมการ

บริ ษัท มหาชนต้ องมีก รรมการคณะหนึ่ง ซึ่ง ประกอบด้ว ย กฎหมายวิสาหกิจกําหนดให้บริษัทร่วมหุ้นต้องมีกรรมการ ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
กรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 11 คน
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการบริษัทร่วมหุ้นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ทั้ ง นี้ กรรมการของบริ ษั ท มหาชนต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ (1) มีความสามารถในการดําเนินการใดๆ ทางแพ่งได้ตาม
ดังต่อไปนี้
กฎหมาย และไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องห้ามในการบริหาร
(1) บุคคลธรรมดา

จัดการวิสาหกิจตามที่กฎหมายกําหนด

(2) บรรลุนิติภาวะ

(2) เป็ นบุ คคลผู้ มี ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ในการ
บริหารจัดการธุรกิจหรือสายธุรกิจหลักของบริษัทร่วมหุ้น
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคน
หรื อมี คุ ณสมบั ติ ตามองค์ ประกอบและเงื่ อนไขอื่ นๆ ที่
เสมือนไร้ความสามารถ
กําหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น
(4) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(3) กรรมการบริษัทร่วมหุ้นสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทําโดยทุจริต
ของบริษัทอื่นได้
(5) ไม่ เ คยถู ก ลงโทษไล่ อ อกหรื อ ปลดออกจากราชการ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(6) ในกรณีที่เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน กรรมการ
ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่
จะได้ รั บ ความไว้ ว างใจให้ บ ริ ห ารจั ด การกิ จ การที่ มี
มหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
นอกจากนั้น กฎหมายบริษัทมหาชน ได้กําหนดห้ามมิให้
บริษัทกําหนดข้อจํากัดใดๆ อันมีลักษณะเป็นการกีดกันมิ
ให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการ
(ข) การแต่งตั้งกรรมการ

ที่ประชุ ม ผู้ ถือ หุ้นเป็น ผู้เ ลือ กตั้ง กรรมการบริ ษัท มหาชน
โดยวิธีการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting)
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ เว้นแต่บริษัทจะมี
ข้อบังคับกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทร่วมหุ้น โดยผู้ ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อตัวแทนของตนเองเพื่อเข้ารั บ
เลือกเป็นกรรมการบริษัทร่วมหุ้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎ
บัตร (Charter)

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตน ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมตั กิ ารแต่งตั้งกรรมการ
ถือคูณด้วยจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารออกเสี ย งลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม Voting) โดยผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะรายจะมี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั บ
ข้ อ (1) เลื อ กตั้ ง บุ ค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป็ น จํ า นวนหุ้ น ที่ ต นถื อ คู ณ ด้ ว ยจํ า นวนกรรมการที่ จ ะมี ก าร
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น แต่งตั้ง และผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง
กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการท่านใด กรรมการรายเดียวหรือหลายรายได้ ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทร่วมหุ้นจะพิจารณาจาก
มากน้อยเพียงใดก็ได้
บุคคลที่ได้รับการออกเสียงลงคะแนนสูงที่สุดและนับถัดลง
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

(3) บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนสู ง สุ ด ตามลํ า ดั บ ลงมาเป็ น ผู้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่
จะพึ ง มี ให้ เ ลื อ กโดยวิ ธี จั บ สลากเพื่ อ ให้ ไ ด้ จํ า นวน
กรรมการที่จะพึงมี

ไปจนกระทั่งได้กรรมการครบตามจํานวนที่ต้องการ ในกรณี
ที่มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการราย
สุดท้ายได้คะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่า 1 ราย ให้ทําการออก
เสี ย งลงคะแนนใหม่ ร ะหว่ า งบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ
ดังกล่าว

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

อย่ า งไรก็ ดี ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท มหาชนมี ข้ อ บั ง คั บ กํ า หนด
วิธีการเลือกกรรมการไว้เป็นอย่างอื่น ข้อบังคับนั้นจะต้อง
ไม่มีลักษณะเป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลื อก
กรรมการ
(ค) การพ้นจากตําแหน่ง
กรรมการ

กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาใน (1) ขาดคุณสมบัติแ ละเงื่ อนไขตามที่ กล่ าวมาในข้ อ 6(ก)
ข้อ 6(ก) (คุณสมบัติของกรรมการ)
(คุณสมบัติของกรรมการ)
(2) ที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นลงมติ ให้ ออกจากตํ าแหน่ งกรรมการ (2) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะเวลา
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้น
6 เดือนติดต่อกัน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้
(3) ยืน่ จดหมายลาออก
ไม่น้อยกว่า 50% ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยมติพิเศษให้
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ออกจากตําแหน่งกรรมการ
(3) ศาลมีคําสั่งให้ออกจากตําแหน่งกรรมการ
ส่วนที่ 2.2 -8 - หน้า 28

ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

(4) ยื่นจดหมายลาออก โดยการลาออกมีผลนับแต่วัน ที่ (5) กรณีอื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ของ
ใบลาออกไปถึงบริษัท
บริษัท

7. การจัดประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
(ก) การเรียกประชุม
คณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการเป็ นผู้ เรี ยกประชุ มคณะกรรมการ ใน ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
โดยต้องจัดให้มีการประชุมขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้
เวลาใดๆ ตามที่เห็นสมควร แต่อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
ทั้ ง นี้ กฎบั ต ร (Charter) ของอมตะ เวี ย ดนาม
(1) ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการอาจเรี ยกประชุ ม พิ เศษ กําหนดเงื่อนไขการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
สอดคล้ องกั บกฎหมายวิ สาหกิ จ และได้ กํ าหนด
(2) เมื่อกรรมการบริษัทตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียก คณะกรรมการในกรณีดังต่อไปนี้
เพิ่ มเติ มให้ คณะกรรมการสามารถประชุ ม ได้ โดย
ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนดวัน (1) ตามคําร้องขอของคณะกรรมการควบคุม
ประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีได้รับการร้องขอ (2) ตามคําร้องขอของระดับผู้จัดการทั่วไปหรือผู้จัดการอื่นๆ วิธีการ ดังต่อไปนี้
การประชุ ม ทางโทรศั พ ท์ ห รื อ วี ธี อื่ น ในกรณี ที่
อย่างน้อย 5 รายขึ้นไป
กรรมการทั้ ง หมดหรื อ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นสถานที่
(3) ตามคําร้องขอของกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
แตกต่ า งกั น แต่ สามารถรั บ ฟั ง และแสดงความ
(4) กรณีอื่นตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วม คิดเห็นในการประชุมทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่นได้
อย่างชัดเจนและทันที โดยมติที่ออกมาจากการ
หุ้น
ในกรณี ที่ มีการร้ องขอให้ เรียกประชุมคณะกรรมการข้างต้ น ประชุ ม ด้ ว ยวิ ธี ดั ง กล่ า วนี้ จ ะมี ผ ลทั น ที ที่ ก าร
ประธานคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมภายใน 7 วัน ประชุมได้สิ้นสุดลงและได้มีการยืนยันโดยการลง
นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ คํ า ร้ อ งขอดั ง กล่ า ว และหากประธาน นามของกรรมการทุกคนที่เข้าร่วมประชุม
การประชุ มโดยการรวบรวมการลงมติเ ป็น ลาย
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เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

คณะกรรมการมิ ได้ ดําเนิ นการตามเงื่ อนไขข้ างต้ น ประธาน ลักษณ์อักษร (มติเวียน) การอนุมัติกิจการโดยการ
คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ ใช้มติเวียนนั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
บริษัทร่วมหุ้น และบุคคลผู้ร้องขอให้มีการจัดประชุม
51% ของจํ า นวนกรรมการที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ทั้ งนี้ คณะกรรมการมี สิทธิ เรี ยกประชุ มคณะกรรมการแทน กรรมการต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่าจํานวน 3 ใน 4
ของกรรมการทั้งหมด โดยมติเวียนที่ได้จากการ
ประธานคณะกรรมการได้
ประชุ ม ดั ง กล่ า ว ต้ อ งได้ รั บ การลงนามโดย
กรรมการทุกคนซึ่งมีสิทธิลงคะแนนเสียงจึงจะมี
ผลและใช้ บั ง คั บ ได้ เ หมื อ นกั บ การประชุ ม
คณะกรรมการในลักษณะปกติ
(ข) การส่งหนังสือนัดประชุม
กรรมการ

(ค) องค์ประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการนั้น ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อ ยกว่ า 7 วันก่ อนวัน ประชุม เว้นแต่
กรณี จํ าเป็ น รีบ ด่ ว นเพื่ อ รัก ษาสิท ธิ ป ระโยชน์ ข องบริ ษั ท
จะแจ้งนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านั้นก็ได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการจะต้องมีการจัดส่งหนังสือนัด ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
ประชุมล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่กฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้นกําหนดไว้
เป็นประการอื่น
ในหนังสือนัดประชุมจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระ
การประชุมที่จะพิจารณาหารือ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
บัตรลงคะแนน โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวสามารถจัดส่ง
ด้วยวิธีใดๆ ก็ได้ แต่จะต้องส่งถึงกรรมการแต่ละรายตามที่อยู่ที่
ได้จดทะเบียนไว้กับบริษัทร่วมหุ้น

ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน ต้ อ งมี ก รรมการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของ กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดองค์ประชุ ม
จํานวนกรรมการทั้ งหมด ถ้าการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการไว้ สูง กว่ า ที่ กํ า หนดในกฎหมาย
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง
คณะกรรมการ

(ง) การมอบฉันทะให้บุคคล
อื่นให้เข้าประชุม
คณะกรรมการ

กฎหมายประเทศไทย
กรรมการทั้งหมด

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ข้างต้นไม่มีกรรมการมาประชุมครบถ้วนเป็นองค์ประชุม ให้ ประเทศไทย
เรียกนัดประชุมใหม่ภายใน 7 วัน และการประชุมครั้งหลังนี้ ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
กํ า หนดองค์ ป ระชุ ม ไว้ เ ช่ น เดี ย วกั บ กฎหมาย
วิ ส าหกิ จ คื อ ต้ อ งมี ก รรมการเข้ า ร่ ว มประชุ ม
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด ซึ่งคือ 5 คน

กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่อาจมอบฉันทะ กรรมการอาจมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดให้กรรมการ
ให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้
ตนได้ หากได้ รั บ อนุ มั ติ โ ดยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของที่ สามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุม แทน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมหุ้นในเวลาก่อนเริ่มประชุม ได้ ซึ่งแตกต่างจากฎหมายประเทศไทย อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการ
ซึ่ ง บ ริ ษั ท ฯ ส่ ง ไ ป เป็ น กรรม กา รใ นอม ต ะ
เวียดนาม สามารถมอบอํานาจให้ บุค คลอื่นเข้ า
ประชุมแทนได้ตามที่กําหนดในกฎหมายประเทศ
เวียดนาม แต่ผู้รับมอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียง
ตามที่ ก รรมการคนนั้ น กํ า หนดไว้ เ ท่ า นั้ น โดย
บริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดแบบฟอร์ ม การมอบฉั น ทะ
เพื่อให้กรรมการทุกคนปฏิบัติไปในทางเดียวกัน

8. การออกเสียงลงมติและมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
การออกเสียงลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบกิจการใดๆ ในที่ การออกเสียงลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบกิจการใดๆ ในที่ ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ประชุมคณะกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมากของกรรมการ
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมสามารถ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้

ประชุมคณะกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้า
ร่ ว มประชุ ม ในกรณี ที่ ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น ประธาน
คณะกรรมการมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออก ลงคะแนนในเรื่องนั้น
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9. อานาจหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการบริษัท
(ก) อํ า นา จ ใ น กา รดํ า เนิ น คณะกรรมการของบริษัท มหาชนมีอํานาจบริหารกิจการ คณะกรรมการบริษัทร่วมหุ้นต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
กิจการของบริษัท
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎหมาย กฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น สัญญาจ้าง ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แรงงาน และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด
กําหนดขอบอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้
ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการใดที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติ อย่างชัดแจ้งครอบคลุมตามที่กฎหมายวิสาหกิจ
แห่งกฎหมาย กฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น สัญญา กําหนด
จ้างแรงงาน และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และส่งผลให้
บริ ษั ท ร่ ว มหุ้ น ได้ รั บ ความเสี ย หาย กรรมการที่ พิ จ ารณา
อนุ มั ติ ก ารดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วจะต้ อ งรั บ ผิ ด และชดใช้
ค่าเสีย หายให้แก่บ ริษัทร่ว มหุ้น โดยกรรมการรายใดที่ ไ ด้
คั ด ค้ า นการลงมติ อ นุ มั ติ ก ารดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วจะได้ รั บ
ยกเว้นไม่ต้องร่วมรับผิดในค่าเสียหายดังกล่าว
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เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

(ข) อํ า นาจในการจํ า หน่ า ย ที่ประชุมคณะกรรมการไม่สามารถตัดสินใจในการขาย หรือ
ทรัพย์สินของบริษัท หรือ โอนกิ จการของบริษั ทมหาชนทั้งหมดหรือในส่วนที่ สําคั ญ
ของบริษัทในเครือ
ให้แก่บุคคลอื่น แต่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กฎหมายประเทศเวียดนาม
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการให้ความเห็นชอบการ
ทําสัญญาซื้อ ขาย กู้ยื ม ให้ ยืม และสัญญาใดๆ ที่ มี มูลค่ า
น้อยกว่า 35% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดตามที่ปรากฏ
ในงบการเงินของบริษัทฉบับล่าสุด
ในกรณีที่ธุรกรรมข้างต้นมี มูลค่าตั้งแต่ 35% ขึ้นไปของ
มูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดตามที่ปรากฏในงบการเงินของ
บริษัทฉบับล่าสุด (หรือมี มูลค่าอื่นหากกําหนดไว้ในกฎบัตร
(Charter) ของบริษัท) ต้องได้รับอนุมัติโดยมติทั่วไปของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีการได้มาหรือจําหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมการของอมตะ เวียดนาม
ต้ องดํ าเนิ นการตามที่ กํ าหนดไว้ ในนโยบายการ
ดํ า เนิ น การเมื่ อ มี ก ารได้ ม าหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ ง
สินทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลั กทรั พย์ เนื่ องจากที่ ประชุ มผู้ถื อหุ้ น
ของอมตะ เวียดนาม มีมติให้นํานโยบายข้างต้นมา
ปรับใช้กับการดําเนินของอมตะ เวีดยนาม

(ค) อํ า นาจของกรรมการใน อํานาจในการออกหุ้นใหม่ของบริษัทมหาชนเป็นอํานาจ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมหุ้น ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
การออกและจัดสรรหุ้น
ของผู้ถือหุ้น
นั้นจะทําได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการจะดําเนินการเสนอเรื่องการ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 65% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของผู้
ออกและเสนอขายหุ้ นใหม่ให้ ที่ประชุมผู้ ถือ หุ้ นพิจ ารณา ถือหุ้นที่เข้าประชุม เว้นแต่กฎบัตร (Charter) ของบริษัทจะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
อนุมัติโดยอาศัยมติพิเศษ
(ง) หน้ า ที่ ใ นการดู แ ลรั ก ษา กฎหมายบริษัทมหาชนและกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด กฎหมายวิสาหกิจ กําหนดหน้าที่ของกรรมการบริษัท ร่วม ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท หลั กทรั พย์ กํ าหนดให้ คณะกรรมการมี อํ านาจและหน้ าที่ หุ้น ดังนี้
(Fiduciary Duty)
จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจน (1) ต้ อ งใช้ สิท ธิ แ ละปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตาม
มติ ของที่ ประชุ มคณะกรรมการและที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นด้ วย
บทบัญญัติแห่งกฎหมายวิสาหกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความซื่ อสั ตย์ สุจริ ตและระมั ดระวั งรั กษาผลประโยชน์ ของ
บริ ษั ทเยี่ ยงวิ ญญู ณชนผู้ ประกอบธุ รกิ จเช่ นนั้ นพึ งกระทํ า
ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
(2)
ในกรณี ที่กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษั ท หรือขาย
ทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทําธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับ
บริษัท ไม่ว่าจะกระทําในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น (3)
ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขาย
หรือการทําธุรกิจนั้นย่อมไม่มีผลผูกพันบริษัท

อื่น ๆ กฎบั ตร (Charter)
ประชุมผู้ถือหุ้น

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ของบริษั ท และมติข องที่

ต้ อ งใช้ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายด้ ว ยความ
ซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร เพื่อให้เกิดประโยชน์อันชอบ
ด้วยกฎหมายสูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและต่อผู้
ถือหุ้น โดยไม่ใช้ข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการและโอกาสทาง
ธุรกิจ ไม่ใช้ตําแหน่งและอํานาจไปในทางที่ผิด และต้อง
ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนหรือของ
บุคคลอื่นใด

(4) ต้องแจ้งข้อมูลที่เพียงพอและถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทที่
ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีอํานาจควบคุ ม
โดยทันที ซึ่งประกาศแจ้งนี้ต้องติดไว้ ณ สํานักงานใหญ่
และสาขาของบริษัท
(จ) หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of
Interest)

กรรมการบริษัทมหาชนต้องไม่กระทําการใดอันเป็นการขัด
หรือแย้งกับ ผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ อัน
เป็ น ผลให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่น นอกเหนือจาก
ที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย
โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการกระทําดังต่อไปนี้เป็นการ

กฎหมายวิสาหกิจ ไม่ไ ด้กํ าหนดชั ดเจนในเรื่อ งหน้ าที่ ของ ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
กรรมการในส่วนที่เกี่ยวกับความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม ได้
อย่างไรก็ดี กฎหมายวิสาหกิจกําหนดดังนี้
กําหนดให้การเข้าทําสัญญาหรือความตกลงใดๆ
(1) การเข้าสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทร่วมหุ้น ระหว่างอมตะ เวียดนามกับกรรมการ ผู้จัดการ
และกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ซึ่งมีมูลค่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือนิติบุคคลใดๆ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

กระทํ า ที่ ขั ดหรื อ แย้ ง กับ ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท อย่ า งมี
นัยสําคัญ

น้อยกว่า 35% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดของ ที่บุค คลข้ างต้นมี ส่ว นได้ เสีย สามารถทํ าได้ ตาม
ตามที่ปรากฎในงบการเงินของบริษัทฉบับล่าสุด (หรือ เงือ่ นไขที่กําหนดไว้ ดังนี้
มูลค่ า น้ อ ยกว่ า ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎบั ต ร (Charter) - ในกรณี ที่มู ลค่า ตามสั ญญาไม่ เกิ นกว่ า 20%
(1) การทํ า ธุ ร กรรมระหว่ า งบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยกั บ
ของบริษัทร่วมหุ้น) ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุม
ก ร ร ม ก า ร ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ บุ ค ค ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
ของ มู ล ค่ าท รั พ ย์ สิ นทั้ ง หม ดของ อม ต ะ
คณะกรรมการ
นอกเหนื อ จากที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ ก ระทํ า ได้ โ ดย
เวี ย ดนาม ตามงบการเงิ น ล่ า สุ ด จะต้ อ ง
ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) การเข้าทําสัญญาหรือธุรกรรมอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้
เปิดเผยรายละเอี ยดและส่วนได้เสีย ที่สําคั ญ
ข้ า งต้ น ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ โ ดยมติ ทั่ ว ไปของที่
ข อ ง บุ ค ค ลผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ต่ อ ที่ ป ระ ชุ ม
(2) การใช้ ข้ อ มู ล บริ ษั ท ที่ ล่ ว งรู้ ม า เว้ น แต่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่
ประชุมผูถือหุ้น
คณะกรรมการ และได้มีการอนุมัติการเข้าทํา
เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
สัญญาดังกล่าว โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
(3) การใช้ทรั พย์สิน หรื อโอกาสทางธุร กิจของบริ ษัทใน
มิได้ออกเสียงลงคะแนนด้วย
ลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กําหนด
- ในกรณีที่มูลค่าตามสัญญาเกินกว่า 20% ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของอมตะ เวียดนาม
ตามงบการเงิ น ล่ า สุ ด จะต้ อ งเปิ ด เผย
รายละเอียดและส่วนได้เสียที่สําคัญของบุคคล
ผู้มีส่วนได้เสียต่อผู้ถือหุ้น และที่ประชุมผู้ถือ
หุ้ น โดยมติ ทั่ ว ไปอนุ มั ติ ก ารเข้ า ทํ า สั ญ ญา
ดังกล่าว
- องค์กรที่ปรึกษาอิสระให้ความเห็นว่าการทํา
ธุ ร กรรมดั ง กล่ า วเป็ น ธรรมและมี ค วาม
สมเหตุสมผลในทุกด้านต่อผู้ถือหุ้น
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

(ฉ) การให้กรรมการกู้ยืมเงิน

บริษัทมหาชนจะให้กู้ยืมเงิน (รวมทั้งการเข้าค้ําประกันการ
รับซื้อหรือซื้อลดตั๋วเงิน และการให้หลักประกันเกี่ยวกับเงิน
ที่กู้ยืม) แก่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทไม่ได้
เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

กฎหมายประเทศเวียดนาม

กฎหมายวิสาหกิจไม่มีบทบัญญัติใดๆ ที่ห้ามโดยชัดแจ้งมิให้
บริษั ทร่ วมหุ้น ที่ไ ม่ไ ด้เ ป็น บริ ษัท มหาชน (กรณี ของอมตะ
เวียดนาม) ให้กู้ ให้หลักทรัพย์หรือเข้าค้ําประกันกรรมการ
ของตน อย่างไรก็ดี กฎหมายวิสาหกิจถือว่ากิจกรรมเหล่านี้
(1) เป็นการกู้ยืมเงินตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงาน เป็นการทํารายการกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องได้รับความ
เห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท หรื อ ที่
และลูกจ้าง หรือ
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของรายการนั้นๆ
(2) เป็ น การให้ กู้ ยื ม เงิ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธนาคาร
พาณิ ช ย์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกั น ชี วิ ต หรื อ อย่างไรก็ดี กฎหมายวิสาหกิจไม่อนุญาตให้บริษัทร่วมหุ้นที่
เป็นบริษัทมหาชนให้กู้หรือค้ําประกันให้แก่กรรมการของตน
กฎหมายอื่นใด
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ การให้กู้ยืมเงินดังต่อไปนี้ ถือเป็นการให้กู้ยืมเงินแก่
กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
(1) การให้กู้ยืมเงินแก่คู่สมรส หรือบุตรที่ยั งไม่บรรลุนิ ติ
ภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
(2) การให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ ที่ ก รรมการ
พนักงานหรือลูกจ้าง คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของกรรมการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งนั้ น เป็ น
หุ้นส่วน
(3) การให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด ที่ ก รรมการ
พนักงานหรือลูกจ้าง คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิ ติ
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ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
อย่ างไรก็ ตาม กฎบั ตร (Charter) ของอมตะ
เวียดนาม ได้กําหนดห้ามมิให้อมตะ เวียดนามให้
กู้ยืมเงิน เข้าค้ําประกันหรือให้สินเชื่อแก่กรรมการ
ผู้จัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว หรือ
นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลข้างต้นมีส่วนได้เสีย เว้นแต่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกําหนดเป็นประการอื่น

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ภาวะของกรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างนั้นเป็นหุ้นส่วน
จําพวกไม่จํากัดความรับผิด
(4) การให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่ บ ริ ษั ท อื่ น หรื อ บริ ษั ท เอกชนที่
กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้าง คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้น
ถือหุ้ นรวมกั นเกิ นกึ่ งหนึ่ งของจํ านวนหุ้นทั้ งหมดของ
บริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น
(ช) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ทางการเงินในการซื้อหุ้น
ของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ใน
เครือ

ไม่มีบทบัญญัติใดภายใต้กฎหมายประเทศไทยที่กําหนดใน ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ดภายใต้ ก ฎหมายประเทศเวี ย ดนามที่ ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
เรื่ องนี้ อย่า งไรก็ต าม กรณี ที่ บุค คลยื มเงิน จากบริ ษั ท กําหนดในเรื่องนี้
มหาชนเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทนั้นถือเป็นนอมินี (Nominee)
ของบริษัท อันจะส่งผลให้ถือว่าบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของ
ตนเอง ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน

(ซ) การเปิ ด เผยส่ ว นได้ เ สี ย กรรมการต้ อ งแจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ทราบโดยมิ ชั ก ช้ า เมื่ อ เกิ ด
ของกรรมการในการเข้ า เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
ทําสัญญากับบริษัท
(1) กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททําขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดย
ต้อ งระบุ ข้อ เท็ จจริง เกี่ ย วกั บลั กษณะของสั ญญา ชื่ อ
ของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
(ถ้ามี)

กรรมการบริ ษั ท ร่ วมหุ้ นต้ องรายงานส่ วนได้ เสี ย ของตนที่ ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมหุ้นให้บริษัททราบภายใน 7 วันทําการ
นับแต่วันที่เกิดส่วนได้เสียนั้นขึ้น ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจใดๆ ที่กรรมการรายดังกล่าวถือ
หุ้น
(2) ข้อ มูลเกี่ย วกั บ วิสาหกิ จ ใดๆ ที่บุ คคลที่เ กี่ย วข้อ งของ
กรรมการรายดั ง กล่ า วร่ ว มกั น หรื อ แยกกั น ถื อ หุ้ น ใน
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

(2)
กรรมการคนใดถื อ หุ้ น หรื อ หุ้ น กู้ ใ นบริ ษั ท และ
จํานวนมากกว่า 10% ของทุนจดทะเบียนของวิสาหกิจ
บริษัทในเครือ โดยต้องระบุจํานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือ
นั้น
ลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
นอกจากนี้ นิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ทําขึ้นระหว่างบริษัทกับ
กรรมการของบริ ษั ท หรื อ กั บ วิ สาหกิ จ ตาม (1) และ (2)
ข้างต้นจะต้องรายงานต่อที่ ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นและต้อง
ประกาศและเก็บไว้ที่สํานักงานใหญ่ของบริษัท
(ฌ) ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร หากกรรมการคนใดประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน กฎหมายวิสาหกิจ ไม่ได้กําหนดห้ามไม่ให้คณะกรรมการ
แข่ ง ขั น กั บ บริ ษั ท ของ และเป็ น การแข่ ง ขั น กั บ กิ จ การของบริ ษั ท หรื อ เข้ า เป็ น บริษัทประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
กรรมการ
หุ้ นส่ วนในห้ างหุ้ นส่ วนสามั ญ หรื อเป็ นหุ้ นส่ วนไม่ จํ ากั ด แข่งขันกับกิจการของบริษัท
ความรั บผิ ดในห้ างหุ้ นส่ วนจํ ากั ด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษั ทเอกชนหรื อบริ ษั ทอื่ นที่ประกอบกิ จการอันมี สภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่
ว่าจะทําเพื่ อประโยชน์ ของตนหรือผู้อื่น โดยมิ ได้แจ้งให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการนั้น และ
หากปรากฎว่าบริษัทได้รับความเสียหายจากการนั้น และ
บริษัทไม่ดําเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการ
ดังกล่าว
ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่
น้อยกว่า 5% ของหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จะแจ้งเป็นหนังสือ
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แม้กฎหมายวิสาหกิจและกฎบัตร (Charter) ของ
อมตะ เวียดนาม ไม่ได้กําหนดเรื่องการประกอบ
กิ จ การแข่ ง ขั น ของกรรมการ อย่ า งไรก็ ต าม
กรรมการของอมตะ เวียดนาม จํานวน 5 คน เป็น
กรรมการซึ่งบริษัทฯแต่งตั้งให้ไปบริหารจัดการ
อมตะ เวี ย ดนาม ดั ง นั้ น กรรมการทั้ ง 5 คน
ดั ง ก ล่ า ว จึ ง ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง
กรรมการ (สํ าหรั บ บุ ค คลที่ ไ ม่ ได้ เ ป็ น กรรมการ
ของบริษัทฯ) ซึ่งอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้เข้าไปเป็น
กรรมการอมตะ เวียดนาม กําหนดขอบเขตหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ รวมถึ ง
กํ า หนดขอบเขตการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการบริ ห าร
จั ด การอมตะ เวี ย ดนาม ซึ่ ง ต้ อ งดํ า เนิ น การให้

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ให้บริษัทดําเนินการเรียกร้องก็ได้

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
เป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ ข องก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายใน
การกํ า กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การเปิ ด เผยและนํ า ส่ ง
ข้ อ มู ล ส่ ว นได้ เ สี ย ของกรรมการและบุ ค คลที่ มี
ความเกี่ ย วข้ อ งต่ อ คณะกรรมการของอมตะ
เวียดนาม ในแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct)
ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของอมตะ
เวี ย ดนามโดยแนวทางปฏิ บั ติ กํ า หนดให้ อ มตะ
เวี ย ดนามเปิ ด เผยและรายงานให้ ท ราบถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ และการทํ า ธุ ร กรรมกั บ บริ ษั ท ฯ
หรือ กรรมการ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัด แย้ งทางผลประโยชน์ และหลีก เลี่ ย งการทํ า
รายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์โดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวม
ของอมตะ เวียดนาม บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท
ย่ อ ย เป็ น สํ า คั ญ และกํ า หนดให้ ก รรมการหรื อ
ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการลงทุนหรือประกอบธุรกิจที่
แข่ ง ขัน กั บ อมตะ เวี ยดนาม บริษั ท ฯ และ/หรื อ
บริษัทย่อย

(ญ) ค ว า ม รั บ ผิ ด ข อ ง กรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น กฎหมายวิสาหกิจไม่ได้กําหนดความรับผิดของคณะกรรมการ กฎหมายวิสาหกิจและกฎบัตร (Charter) ของ
คณะกรรมการในกรณี ที่ รายงานการประชุมคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน ในกรณีที่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนไว้เป็นการ อมตะ เวียดนามไม่ได้กําหนดในเรื่องนี้ไว้เป็นการ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ รายงานประจําปีของบริษัท หรือจัดทําเอกสารดังกล่าวโดยมี เฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรือไม่ครบถ้วน
ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนนั้น คณะกรรมการต้องรับ หรื อไม่ ครบถ้ วนนั้ น ผู้ แทนโดยชอบด้ วยกฎหมาย (Legal
ผิดชําระค่าปรับไม่เกิน 20,000 บาท
Representative)4 และประธานฝ่ายบัญชี (Chief Accountant)
นอกจากนี้ กฎหมายหลั กทรั พย์ และตลาดหลั กทรั พย์ ยั ง ต้องร่วมกันรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น
กําหนดให้กรรมการบริษัทต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่ วไป
หากการแสดงข้อความดังกล่าวเป็นเท็จในสาระสําคัญ หรือ
ปกปิ ดข้ อความจริงอันควรบอกให้ แจ้ งในสาระสํ าคั ญ เช่ น
การให้ข้อมูลประกอบการขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับ ฐานะการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานของบริษัท

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
เฉพาะ ซึ่ ง แตกต่ า งจากฎหมายบริ ษั ท มหาชน
อย่ า งไรก็ ต าม กรรมการของอมตะ เวี ย ดนาม
จํานวน 5 คน เป็นกรรมการซึ่งบริษัทฯแต่งตั้งให้
ไปบริ ห ารจั ดการอมตะ เวี ย ดนาม ดั ง นั้ น
กรรมการทั้ ง 5 คนดั ง กล่ า วจึ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่บริษัท ฯ กําหนด โดยรวมถึ ง
การจั ด ทํ า ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร
จัดการบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการปลอมเอกสารข้างต้นขึ้นทั้งฉบั บ
หรื อ บางส่ ว นหรื อ แแก้ ไ ขหรื อ ทอนข้ อ ความในเอกสาร
ดังกล่าว โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น
หรือประชาชน เพื่อให้ผู้ใดผู้หนึ่งหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่
แท้จริง กรรมการอาจมีความผิดอาญาฐานปลอมเอกสารและ
ใช้เอกสารปลอมอีกด้วย
4

ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย (Legal Representative)4 คือ ผู้มีอํานาจในการเข้าทําสัญญาหรือกระทําการใดๆ ในฐานะผู้กระทําการแทนบริษัทร่วมหุ้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวคือประธานคณะกรรมการ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

10. ค่าตอบแทนกรรมการ
กฎหมายบริษัทมหาชนกําหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือ กฎหมายวิสาหกิจกําหนดให้บริษัทมีสิทธิจ่ายค่าตอบแทนหรือ ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใดให้ แ ก่ ก รรมการบริ ษั ท เว้ น แต่ จ่ า ยเป็ น เงินเดือนให้แก่กรรมการบริษัท ตามผลประกอบการและกําไร
ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท
ของบริ ษั ท เว้ นแต่ จะกํ าหนดไว้ เป็ นประการอื่ นในกฎบั ตร
ในกรณี ที่ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท มิ ไ ด้ กํ า หนดในเรื่ อ ง (Charter) ของบริษัท
ค่าตอบแทนของกรรมการ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดต้องได้รับ
เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องประกอบด้วย ความเห็นชอบโดยมติทั่วไปของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
11. คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการควบคุม (Inspection Committee)
กฎเกณฑ์ของก.ล.ต. กําหนดให้บริษัท จดทะเบียนต้องมี คณะกรรมการควบคุม (Inspection Committee)
กฎบั ต ร (Charter)
ของอมตะ เวี ย ดนาม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กฎหมายวิ สาหกิ จกํ าหนดให้ บริ ษั ทร่ วมหุ้ นที่ มี ลั กษณะใด กํ า หนดให้ มี ก รรมการควบคุ ม จํ า นวน 3-5 คน
และกํ า หนดการแต่ ง ตั้ ง และอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องมีคณะกรรมการควบคุม
คณะกรรมการควบคุ ม เป็ น ไปตามกฎหมาย
(1) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามากกว่า 11 คนขึ้นไป หรือ วิสาหกิจ
(2) มีผู้ถือหุ้นที่ เป็นนิติบุ คคลหนึ่งรายถื อหุ้นมากกว่า 50% นอกจากนี้ กฎบั ต ร (Charter)
ของอมตะ
ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
เวียดนาม กําหนดใหกรรมการควบคุมอย่างน้อย
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการควบคุ ม ตามกฎหมายวิ ส าหกิ จ มี 1 คนต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ลักษณะและอํานาจหน้าที่คล้ายกับคณะกรรมการตรวจสอบ อิสระซึ่งจะต้องมิใช่พนักงานในแผนกบัญชีและ
ตามกฎเกณฑ์ของก.ล.ต.
การเงินของ อมตะ เวียดนาม และมิใช่พนักงาน
ของบริษัทผู้สอบบัญชีอิสระที่ทําการตรวจสอบงบ
คณะกรรมการอิสระ
การเงินของอมตะ เวียดนาม
กฎหมายวิสาหกิจไม่ได้กําหนดเรื่องคณะกรรมการอิสระไว้
โดยเฉพาะ
(ก) การแต่งตั้งกรรมการ
อิสระ/ตรวจสอบ/ควบคุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนโดยมติทั่วไปมีอํานาจ ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มหาชนโดยมติทั่วไปมี ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
แต่งตั้งกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ
อํานาจแต่งตั้งกรรมการอิสระ/ควบคุม

(ข) จํานวนกรรมการและวาระ คณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมี จํานวนอย่า งน้อ ย 3 คน คณะกรรมการควบคุ ม ต้ อ งมี จํ า นวน 3-5 คนหรื อ ตามที่
การดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการอิสระ ต้องมีจํานวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ กําหนดในกฎบัตร (charter) บริษัท โดยมีระยะเวลาการ
จํานวนคณะกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
ดํารงตําแหน่งไม่เกิน 5 ปี และกรรมการที่ครบวาระแล้วอาจ
กฎเกณฑ์ของก.ล.ต. ไม่ได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง ได้รับเลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งได้
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระ
(ค) คุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ/ตรวจสอบ/ควบคุม

ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ

ก ฎ บั ต ร (Charter) ข อ ง อ ม ต ะ เ วี ย ด น า ม
กําหนดให้คณะกรรมการควบคุมมีจํานวน 3 คน
และมีร ะยะเวลาการดํา รงตํา แหน่ ง 5 ปี โดย
คณะกรรมการอิสระ กฎหมายวิสาหกิจไม่ได้กําหนดจํานวน กําหนดให้มี คุณสมบั ติต ามที่กฎหมายวิ สาหกิ จ
ของคณะกรรมการ
กําหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มี คณะกรรมการควบคุม คุ ณสมบั ติของกรรมการควบคุม มี ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
(2) ถือหุ้นไม่เกิน 1% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง

(1) มีค วามสามารถทางแพ่ ง ในการกระทํ า การใดๆ โดย
สมบู ร ณ์ รวมถึ ง ไม่ ถู ก ห้ า มในการจั ด ตั้ ง และจั ด การ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

วิสาหกิจตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายวิสาหกิจ
(3) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเคยเป็นพนักงาน
ลู ก จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษา เว้ น แต่ ไ ด้ พ้ น จากการมี ลั ก ษณะ (2) ไม่ เ ป็ น สามี ห รื อ ภรรยา บิ ด า บิ ด าบุ ญ ธรรม มารดา
ดั ง กล่ า วมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี ก่ อ นวั น ที่ ยื่ น คํ า ขอ
มารดาบุ ญ ธรรม บุ ต ร บุ ต รบุ ญ ธรรม และพี่ น้ อ งทาง
อนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
สายโลหิตกับสมาชิกรายใดๆ ของคณะกรรมการ และ
ผู้จัดการรายอื่นๆ ของบริษัทร่วมหุ้น
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว (3) ไม่ดํารงตําแหน่งด้านบริหารในบริษัทร่วมหุ้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
(4) ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ พนั ก งานของบริ ษั ท
สํานักงาน ก.ล.ต.
ร่วมหุ้น
(5) ไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นอกจากนี้ สมาชิกของคณะกรรมการควบคุมอย่างน้อยกึ่ง
(6) กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทใหญ่ หนึ่ ง จะต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นประเทศเวี ย ดนาม และหั ว หน้ า
บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็น คณะกรรมการควบคุมจะต้องเป็นนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชี
บริษัทจดทะเบียน
ประจําของบริษัทร่วมหุ้น เว้นแต่ได้กําหนดมาตราฐานที่สูง
กว่าในกฎบัตร (Charter)
คณะกรรมการอิ ส ระ คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระ มี
ลักษณะเช่นเดียวกับคุณสมบัติของกรรมการดังที่ระบุไว้ ใน
ข้อ 6(ก) (คุณสมบัติของกรรมการ)
(ง) อํานาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการอิสระ/
ตรวจสอบ/ควบคุม

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการควบคุม มีอํานาจตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดอํานาจหน้าที่
จากคณะกรรมการ และรวมถึง แต่ ไม่ จํ ากั ด เพีย งอํา นาจ วิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ของคณะกรรมการควบคุ ม ไว้ ก ว้ า งกว่ า อํ า นาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ค ว บ คุ ม ดู แ ล ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร กิ จ ก า ร ข อ ง หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่กําหนดไว้
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย
(1) สอบทานความถู ก ต้ อ งและเพี ย งพอของรายงาน
ทางการเงิน

กฎหมายประเทศเวียดนาม

คณะกรรมการบริษัทร่วมหุ้น และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ที่ ในกฎหมายประเทศไทย
ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

(2) สอบทานความเหมาะสมและประสิ ทธิ ผ ลของระบบ (2) ตรวจทานภาระหน้าที่ความชอบด้วยกฎหมาย ความ
ควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในรวมถึ ง
ถูกต้องในการบริหารจัดการธุรกิจ การบัญชี งานด้าน
พิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของบริ ษั ท โดยให้ ค วาม
การจัดทําข้อมูลสถิติ และการจัดทํางบการเงิน
เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน (3) จั ดทํ าและยื่ นรายงานการประเมิ นต่ อที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ น
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในได้
เกี่ ยวกั บงบการเงิ นและธุ รกิ จของบริ ษั ทร่ วมหุ้ น และ
(3) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอ
รายงานการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยจัดให้มีการประชุมรวมกัน (4) ตรวจสอบ ตรวจทาน และประเมินประสิทธิภาพของระบบ
1 ครั้งต่อปี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน การบริหารความ
(4) พิจารณาการเปิด เผยข้ อมูลของบริษัทในกรณี ที่เกิ ด
เสีย่ ง และการเตือนล่วงหน้า
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วาม (5) ตรวจสอบบัญ ชี เอกสารอื่นๆ และการบริหารจัด การ
ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้ มี ค วามถู ก ต้ อ งและ
ของบริษัทร่วมหุ้นตามจําเป็นหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือ
ครบถ้วน
หุ้น
(5) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกําหนด (6) ดําเนินการตรวจสอบกิจการใดๆ ที่ได้รับการร้องขอจากผู้
ที่เกี่ยวข้อง
ถื อ หุ้ น ที่ ถื อ หุ้ น เกิ น กว่ า 10% และถื อ เป็ น ระยะเวลา
(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท
คณะกรรมการอิสระ มีอํ านาจหน้าที่เ ช่นเดี ยวกับ อํานาจ

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ต่ อเนื่ องกั นไม่ น้ อยกว่ า 6 เดื อนหรื อตามที่ กฏบั ตร
(charter) บริษัทกําหนดให้ร้องขอได้ โดยคณะกรรมการ
ควบคุมจะต้องยื่นรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทร่วมหุ้ นและผู้ถือหุ้นผู้ ร้องขอภายใน 7 วันทําการ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทดังที่ระบุไว้ในข้อ 9 (อํานาจ
นับจากวันที่ได้รับการร้องขอดังกล่าว
หน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการบริษัท)
(7) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงองค์กรและธุรกิจของบริษัท
ร่วมหุ้นต่อคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(8) ในกรณี ที่ มี ก ารตรวจสอบพบว่ า กรรมการหรื อ
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้จัดการทั่วไปกระทําการใดๆ
อั น เป็ น การฝ่ า ฝื น กฎหมายวิ สาหกิ จ คณะกรรมการ
ควบคุมมีหน้าที่จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรไปยังคณะกรรมการเพื่อร้องขอให้ยุติการกระทํา
ดังกล่าวและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น
(9) มีสิทธิเข้าร่วมอภิปรายในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและที่
ประชุมกรรมการ
(10) ให้ที่ปรึกษาอิสระหรือแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท
ร่วมหุ้นปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
(11) คณะกรรมการควบคุมจะปรึกษากับคณะกรรมการก่อน
ส่ ง รายงาน ข้ อ สรุ ป หรื อ ข้ อ แนะนํ า ไปยั ง ที่ ป ระชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้นได้
(12) ใช้ สิ ท ธิ แ ละปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
กฎหมายวิสาหกิจ กฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วม
หุ้นและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

คณะกรรมการอิ สระ มี อํ า นาจหน้ า ที่ เ ช่ น เดี ย วกั บ อํ า นาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทดังที่ระบุไว้ ในข้อ 9 (อํานาจ
หน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการบริษัท)
12. การเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ/ผู้ถือหุ้น
กฎหมายบริษัทมหาชนกําหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดให้ บริษัทร่วมหุ้นต้องเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ไว้ที่สํานักงาน ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
มีทะเบียนกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ แห่งใหญ่
เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท
(1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนั้น กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยัง (2) รายนามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
กําหนดให้เลขานุการบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่ในการ
จั ด เก็ บ รั ก ษาทะเบี ย นกรรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม (3) มติ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น แล้ ว
รวมถึงหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน
ประจําปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน (4) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการรวมถึ ง เอกสาร
การประชุมผู้ถือหุ้น
ประกอบการประชุม
13. การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
กฎหมายบริ ษั ทมหาชนไม่ ได้ กํ าหนดเรื่ องการได้ มาหรื อ กฎหมายวิสาหกิจ กําหนดเพียงหลักเกณฑ์ในการอนุมัติใน
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ไว้ชัดเจน
กรณีที่บริษัทร่วมหุ้น ลงทุนหรือการขายสินทรัพย์ ไว้เท่านั้น
อย่างไรก็ดี ในกรณีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้มีการ (โปรดพิจารณาข้อ 9(ข) (อํานาจในการจําหน่ายทรัพย์สิน
ตกลงเข้ าทํารายการ กล่าวคื อ การเข้ าไปหรื อตกลงเข้ าทํ า ของบริษัท หรือของบริษัทในเครือ)) แต่ไม่ได้กําหนดเรื่อง
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กฎหมายประเทศเวี ยดนามและกฎบั ตร (Charter)
ของอมตะ เวี ย ดนามไม่ ไ ด้ กํ า หนดเรื่ อ งการ
ดําเนินการของบริษัทร่วมหุ้นเมื่อมีการได้มาหรื อ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ไว้ชัดเจน

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

สัญญา ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือ การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ไว้ชัดเจน
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือก่อให้เกิดสิทธิ หรือสละสิทธิใน
การได้ มาหรื อจํ าหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ บริ ษั ทจดทะเบี ยน
จะต้องจัดทํารายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทํารายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ และดําเนินการตามที่กําหนดในกฎเกณฑ์ขอ
งก.ล.ต.

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของอมตะ เวียดนาม
ได้มีมติอนุมัติให้นํานโยบายการดําเนินการเมื่อมี
การได้ ม าหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ตาม
กฎเกณฑ์ ใ นเรื่ องการได้ ม าหรื อจํ าหน่ า ยไปซึ่ ง
สิ น ทรั พ ย์ ของประเทศไทย (เช่ น ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ เรื่องการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบี ยนใน
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
และประกาศคณะกรรมการกํ ากั บตลาดทุนที่ ทจ.
28/2554 เรื่องข้อกําหนดเกี่ยวกับการรายงานการ
ได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น) มาปรับใช้
กับอมตะ เวียดนาม

บริษัทมหาชนอาจออกและเสนอขายหุ้นน้อยกว่าจํานวน
หุ้นที่จดทะเบียนได้ แต่ต้องมีผู้จองซื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 50%
ของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่กําหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องชําระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวจน
เต็มมูลค่า ไม่อาจชําระเพียงบางส่วนหรือขอหักกลบลบหนี้
ได้ เมื่อบริษัทมหาชนได้รับชําระค่าหุ้ นครบถ้วนแล้วจึงจะ
ดําเนินการจดทะเบียนตั้งบริษัทต่อไป

กฎหมายบริษัทมหาชนกําหนดให้ผู้ถือหุ้นชําระค่า
หุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ซึ่งแตกต่างจากกฎหมาย
วิสาหกิจ

14. การชาระเงินทุน
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทร่วมหุ้นจะต้องยื่นจดทะเบียน
กํ าหนดการชํ าระเงิ นทุ นของบริ ษั ทร่ วมหุ้ นและปฏิ บั ติ ตาม
กําหนดการดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทร่วม
หุ้นจะต้องร่วมกันชําระเงินทุนอย่างน้อย 20% ของจํานวนหุ้น
สามัญทั้งหมด และดําเนินการจดทะเบียนบริษัทภายใน 90 วัน
นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ ใบสิ ท ธิ บั ต รการลงทุ น (Investment
Certificate)
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อย่ า งไรก็ ดี ทุ น จดทะเบี ย นทั้ ง หมดของอมตะ
เวียดนามนั้นได้รับการชําระครบถ้วนแล้ว

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ในกรณีที่ผู้เริ่มก่อตั้งชําระค่าหุ้นที่ค้างไว้ไม่ครบ ผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผู้เริ่มก่อตั้งคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนรับผิดทั้ งจํานวนที่ค้าง
ชําระ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งทุกคนต้องร่วมกันรับผิด
ตามสั ด ส่ ว นของการถื อ หุ้ น ของตน หรื อ โอนสิ ท ธิ ไ ปให้
บุคคลภายนอกที่ตกลงรับผิดชอบค่าหุ้นทั้งหมด โดยบุคคลนั้น
จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งแทนคนเดิม
ภายหลัง 3 ปี นับแต่วันจัดตั้ งบริษัทร่วมหุ้น หากมีหุ้นจด
ทะเบียนที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลืออยู่ บริษัทร่วมหุ้นจะต้อง
ลดทุ น ให้ เ หลื อ เท่ า กั บ จํ า นวนหุ้ น ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ มี ก ารชํ า ระ
ราคาแล้ว
15. การโอนหุ้น
การโอนหุ้นในบริษัทมหาชนสามารถทําได้โดยเสรี โดยผู้
โอนหุ้นสลักหลังใบหุ้น ระบุชื่อผู้โอน และลงลายมือชื่อของ
ผู้โอนและผู้รับโอน พร้อมทั้งส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน
โดยการโอนหุ้นจะมีผลบังคับกับบริษัทและบุคคลภายนอก
เมื่ อ ได้ มี ก ารแจ้ ง การโอนหุ้ น ต่ อ บริ ษั ท และบริ ษั ท ได้
ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

การโอนหุ้นในบริษัทร่วมหุ้นสามารถทําได้โดยเสรี เว้นแต่
หุ้นบุริมสิทธิด้านการลงมติ (Voting preference shares)
และหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เริ่ มก่อตั้งบริษัทร่วมหุ้น
ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่น ที่มิใช่ผู้เริ่มก่อตั้ง ได้ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี นั บ จากวั นที่ ได้ รั บใบสิ ทธิ บั ตรการลงทุ น
(Investment Certificate) (เว้นแต่ได้รับอนุมัติโดยมติทั่วไป
การโอนหุ้นในบริษัทจดทะเบียน สามารถทําได้โดยเสรีใน ของที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป ระสงค์ จ ะโอนหุ้ น
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
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ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
กําหนดห้ามโอนหุ้นในกรณีที่หุ้นนั้นยังมิได้มีการ
ส่งใช้ค่าหุ้นจนครบถ้วน และหุ้ นดังกล่าวจะไม่มี
สิทธิได้รับเงินปันผลด้วย

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

(ประเทศไทย) จํ า กั ด จะทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น นายทะเบี ย น ทั้งนี้ การโอนหุ้นสามารถทําได้โดยทําเป็นลายลักษณ์อักษร
หลักทรัพย์ข องบริษัทจดทะเบียน บันทึ กข้อ มูลการโอน หรือโดยการส่งมอบใบหุ้น และลงลายมือชื่อของผู้โอนและ
หลักทรัพย์และจัดทําทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
ผู้รับโอนในใบหุ้น โดยการโอนหุ้นจะมีผลบังคับกับบริษั ท
ร่วมหุ้นและบุคคลภายนอกเมื่อได้มีการแจ้งการโอนหุ้นต่อ
บริษัทร่วมหุ้นและบริษัทร่ วมหุ้นบันทึกการโอนหุ้นดังกล่าว
ลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ผู้รับโอนเป็นชาวต่างชาติ การโอนหุ้นจะมีผลบังคับ
ต่ อ บุ ค คลภายนอกเมื่ อ ได้ มี ก ารบั น ทึ ก การโอนหุ้ น และ
เปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในใบสิ ท ธิ บั ต รการลงทุ น
(Investment Certificate) โดยบริษัทร่วมหุ้นเป็นผู้มีหน้าที่ยื่น
เปลี่ ย นแปลงรายการดั ง กล่ า วในใบสิ ท ธิ บั ต รการลงทุ น
(Investment Certificate) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16. การซื้อหุ้นคืน
บริษัทมหาชนเป็นเจ้าของหุ้นของตนเองไม่ได้ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นอาจถอนเงินทุนของตนเองได้หากหุ้นทั้งหมดถูกซื้อ
บริษัทมหาชนอาจซื้อหุ้นคืนได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไข คืนโดยบริษัทร่วมหุ้นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด (โปรด
ดังต่อไปนี้
พิจารณา กรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้านการควบรวมบริษัทในข้อ
1) บริษัทมหาชนอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่ 20 (ข)) หรือจําหน่ายไปยังบุคคลอื่น

กฎหมายประเทศไทยและกฎหมายประเทศ
เวียดนามกําหนดให้บริษัทซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น
ได้ แต่กําหนดเงื่อนไขในการซื้อหุ้นคืนไว้ต่างกัน

กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กําหนด
เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับ ในกรณีที่มีการออกหุ้นบุริมสิทธิ บริษั ทร่วมหุ้นจะต้องไถ่ เงื่อนไขให้บริษัทเรียกหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นได้ หาก
ของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ ถอนหุ้นบุริมสิทธิที่ไถ่ถอนได้ (Redeemable preference ผู้ถือ หุ้นรายดังกล่า วไม่ ชําระค่ าหุ้น ให้ ครบถ้ว น
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เรื่อง
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กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

สิทธิใ นการรับเงิ นปันผล เนื่ องด้ว ยผู้ถือ หุ้นดัง กล่า ว shares) ดังกล่าวเมื่อเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในใบหุ้นครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ โดย
เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
หุ้นที่เรียกคืนจะถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัทร่วม
หุ้ น และสามารถนํ า ไปจํ า หน่ า ยให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น
2) บริษัท มหาชนอาจซื้อหุ้น คืนเพื่อบริ หารทางการเงิ น
ต่อไป
เมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และ
การซื้อ หุ้นคืน นั้นไม่ เป็นเหตุให้ บริษัท ประสบปัญหา
ทางการเงิน
ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทมหาชนถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล และบริษัทมหาชน
จะต้องจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนออกไปเมื่อพ้นกําหนด 6 เดือน
นับ แต่ การซื้ อหุ้ นคื นในแต่ละคราว และต้ องจํา หน่ ายให้
หมดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้
ต้ อ งไม่ เ กิ น 3 ปี นั บ แต่ ก ารซื้ อ หุ้ น คื น เสร็ จ สิ้ น และต้ อ ง
จําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการจําหน่ายหุ้น
ใหม่ ถ้ า ไม่ จํ า หน่ ายหรื อ จํ าหน่ า ยไม่ ห มดภายในเวลาที่
กําหนด ให้บริษัทมหาชนลดทุนที่ชําระแล้วโดยวิธีตัดหุ้น
จดทะเบียนส่วนที่จําหน่ายไม่ได้
17. การจ่ายเงินปันผล
บริษั ทมหาชนจะจ่ายเงินปันผลได้เฉพาะกรณีที่บริษัทมี การจ่ายเงินปันผลทําได้เฉพาะกรณีที่บริษัทร่วมหุ้นมีกําไร กฎหมายประเทศเวี ย ดนามกํ า หนดให้ บ ริ ษั ท
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

กําไรเท่านั้น ทั้งนี้ หากปรากฎว่าบริษัทยังมียอดขาดทุน ในปีนั้นๆ หรือในกรณีมีกําไรสะสม และได้ชําระภาษีและหนี้
สะสมอยู่ก็ไม่อาจจ่ายเงินปันผลได้
ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยในการจ่ายเงินปันผลนั้น อาจชําระเป็น
เมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรก็ เงินสด หุ้น หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตร
ให้ เสนอต่ อที่ ป ระชุม ผู้ ถือ หุ้ นเพื่อ ให้พิ จารณาอนุ มั ติก าร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น
จ่ายเงินปันผลโดยมติทั่วไป ทั้งนี้ ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผล
เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งโฆษณาคําบอกกล่าว
การจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์
ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น คณะกรรมการอาจ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
หากข้อบังคับของบริษัทมหาชนให้ทําได้ และบริษัทมีกําไร
พอสมควร

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
จ่ายเงินปันผลเป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินสดได้
ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายประเทศไทย
อย่ า งไรก็ ต าม การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของอมตะ
เวียดนาม ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ในฐานะผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ที่ มี อํ า นาจ
ควบคุมอมตะ เวียดนาม ไม่มีนโยบายให้อมตะ
เวี ย ดนาม จ่ า ยเงิ น ปั น ผลเป็ น ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ
นอกจากเงินสดหรือหุ้น เว้นแต่จะพิจารณาแล้ ว
เห็นถึงความจําเป็น
นอกจากนี้ กฎบั ต ร (Charter)
ของอมตะ
เวียดนาม กําหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลไว้
ดังนี้
(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลของอมตะ เวียดนาม แต่จะต้องไม่เกิน
กว่าอัตราที่คณะกรรมการเสนอ
(2) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ได้ หากอมตะ เวียดนามมีกําไรพอที่จะจ่าย
ได้
(3) ห้ามจ่ายดอกเบี้ยสําหรับเงินปันผล
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง
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กฎหมายประเทศเวียดนาม

บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจําปี พร้อมสําเนางบดุลและ
บัญชีกําไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสําเนารายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกําไร และ
การแบ่ง เงิ นปัน ผล โดยผู้มี อํานาจลงนามแทนบริษั ทลง
ลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน สําหรับงบ
ดุ ล นั้ น บริ ษั ท ต้ อ งโฆษณาให้ ป ระชาชนทราบทาง
หนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 1 วัน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษั ทร่ วมหุ้ นมี หน้า ที่ยื่ นงบการเงิ นรายปี ต่อ หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยกฎหมายว่าด้วยการบัญชีได้กําหนดหน้าที่
ดังกล่าวไว้เพิ่มเติมให้บริษัทร่วมหุ้นมีหน้ าที่ยื่นงบการเงิน
ต่ อ หน่ ว ยงานทางภาษี หน่ ว ยงานทางสถิ ติ หน่ ว ยงานผู้
อนุญาต และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอื่นใดภายใน
90 วันนับจากวันสิ้นรอบปีบัญชี

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

18. หน้าที่ในการยื่นงบการเงิน
ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ

ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
กําหนดให้อมตะ เวียดนาม มีหน้าที่จัดเตรียมงบ
การเงิ น และตรวจทานโดยผู้ ส อบบั ญ ชี และมี
หน้ า ที่ ยื่ น งบการเงิ น ดั ง กล่ า วต่ อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องภายใน 90 วันนับ จากวันสิ้นสุดรอบปี
ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตาม บริษัทต้องรับผิดชําระค่าปรับ บัญชีซึ่งในที่นี้คือ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ในอัตรา 5,000,000 – 30,000,000 เวียดนาม ด่ง

ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม บริ ษั ท ต้ อ งรั บ ผิ ด ชํ า ระ
ค่าปรับในอัตราไม่เกิน 20,000 บาท
19. การเพิ่มทุนและลดทุน
(ก) การเพิ่มทุน

กฎหมายบริ ษั ท มหาชนได้ กํ า หนดให้ บ ริ ษั ท เพิ่ ม ทุ น จด บริษัทร่วมหุ้น สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้โดย ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
ทะเบียนได้โดยการออกหุ้นใหม่ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
การออกหุ้นใหม่ โดยบริษัท จะต้องได้รับมติของที่ ประชุ ม
(1) หุ้ นทั้ งหมดได้ ออกจํ าหน่ ายและได้ รั บชํ าระเงิ นค่ าหุ้ น สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า 65% ของ
ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่ยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบ หุ้นที่ จํานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
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ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

บริษัทร่วมหุ้น อาจลดลดทุนได้จากจํานวนที่จดทะเบียนไว้
แล้ว โดย (1) การลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ําลง หรือ (2)
การลดจํานวนหุ้นให้น้อยลง ในกรณีที่บริษัทต้องยังสามารถ
รับผิดชอบภาระทางการเงินและในกรณีดังต่อไปนี้

กฎหมายไทยเปิดโอกาสให้ลดทุนจดทะเบียนต่ํา
กว่ า จํ า นวน 1 ใน 4 ของทุ น ทั้ ง หมดได้ แต่
กฎหมายเวียดนามไม่ได้กําหนดทุนขั้นต่ําในการ
ลดทุนจดทะเบียนไว้

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
(3) ได้มีการนํามติที่ประชุมนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นลงมติดังกล่าว
อย่ า งไรก็ ต าม ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถมอบอํ า นาจให้
คณะกรรมการของบริษั ท กรรมการผู้ มีอํ านาจ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็น
ผู้มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและดําเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่นั้นได้
(ข) การลดทุน

บริษัทมหาชนอาจลดทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว
โดย (1) การลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ําลง หรือ (2) การ
ลดจํานวนหุ้นให้น้อยลง แต่จะลดทุนให้ต่ํากว่าจํานวน 1
ใน 4 ของทุนทั้งหมดไม่ได้

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสมและได้ มีการชดเชยขาดทุน ภายหลัง 3 ปี นับแต่วันจัดตั้งบริษัทร่วมหุ้น หากมีหุ้นจด
สะสมตามที่กฎหมายกําหนดแล้วยังคงมีผลขาดทุนสะสม ทะเบียนทีไ่ ม่ได้รับการจองซื้อเหลืออยู่ บริษัทร่วมหุ้นจะต้อง
เหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ํากว่าจํานวน 1 ใน 4 ลดทุ น ให้ เ หลื อ เท่ า กั บ จํ า นวนหุ้ น ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ มี ก ารชํ า ระ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย
ของทุนทั้งหมดก็ได้

กฎหมายประเทศเวียดนาม
ราคาแล้ว

ทั้งนี้ การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจํานวนหุ้นจะทําได้ต่อเมื่อที่ ทั้งนี้ ในการลดทุนจะทําได้เมื่อบริษัทได้รับมติของที่ประชุม
ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 65% ของจํานวนหุ้น
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
ออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะต้องนํามติไปจดทะเบียน
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ
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ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

20. การควบรวมบริษัท
(ก) การควบรวมบริษทั ตั้งแต่
สองบริษัทขึ้นไป

กฎหมายบริ ษัท มหาชนกําหนดว่า บริ ษัท มหาชนตั้ งแต่
สองบริษัทขึ้นไป หรือบริษัท มหาชนกับบริษัทเอกชนจะ
ควบกั นเป็น บริษั ทก็ ได้ โดยที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นของแต่ ละ
บริษัทที่จะควบกันลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิ ออกเสีย งลงคะแนน และในกรณีที่ เป็ นการควบกั บ
บริ ษั ท เอกชน จะต้ อ งมี ม ติ พิ เ ศษตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายวิสาหกิจ กําหนดให้มีทั้งการควบและรวมบริษั ท การควบรวมบริษัทตามกฎหมายประเทศไทย มี
ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนี้
ลั ก ษ ณ ะ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ก า ร ร ว ม บ ริ ษั ท
การควบบริษัท (Merger of Enterprises) หมายถึง การที่ (Consolidation of Enterprises) ตามที่กําหนดไว้
บริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในประเภทเดียวกัน (ซึ่งเรียกว่า ในกฎหมายประเทศเวียดนาม

“บริ ษั ท ที่ ถู ก ควบ”) ควบเข้ า กั บ บริ ษั ท อื่ น (ซึ่ ง เรี ย กว่ า
“บริษัทที่ควบ”) โดยการโอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่
และผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายของบริษัทที่ถูกควบ
ไปยังบริษัทที่ควบ โดยบริษัทที่ถูกควบจะสิ้นสุดความเป็น
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทได้มีมติให้ควบรวม บริษัทไปในเวลาเดียวกันด้วย
บริษัทแล้วนั้น บริษัทที่ควบรวมกันจะต้องมีการจัดประชุม
การควบบริษัทต้องดําเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ร่วมกัน องค์ประชุมของที่ประชุม
ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง (1) บริษัทที่เกี่ยวข้องจัดทําสัญญาการควบกิจการและกฎ
บัตร (Charter) ของบริษัทที่ควบใหม่
หนึ่งของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทที่จะ
ควบกันมาประชุม
(2) สมาชิ ก เจ้ า ของบริ ษั ท หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ที่
เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบต่อสัญญาการควบกิจการ
ทั้งนี้ บริษัทจะต้องมีหนังสือแจ้งมติ อนุมัติการควบรวมกับ
แ ล ะ ก ฎ บั ต ร ( Charter) ข อ ง บ ริ ษั ท ที่ ค ว บ แ ล ะ
บริษัทอื่นไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันที่
ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นควบบริ ษั ท ในกรณี ดั ง กล่ า ว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกําหนดเวลาให้ส่งคําคัดค้าน
เอกสารการจดทะเบี ยนควบบริษั ทต้ องประกอบด้ว ย
ภายใน 2 เดือน นับแต่วัน ที่ได้รับหนั งสือแจ้ง มตินั้น ใน
สั ญ ญาการควบกิ จ การ โดยต้ อ งส่ ง สั ญ ญาการควบ
กรณีที่มีการคัดค้าน บริษัทจะควบรวมไม่ได้จนกว่าจะได้
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย
ชําระหนี้หรือให้ประกันหนี้เพื่อหนี้นั้นแล้ว

กฎหมายประเทศเวียดนาม
กิจการให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมด และแจ้งให้พนักงานบริษัท
ที่ควบทราบภายใน15 วันนับแต่วันที่ให้ความเห็นชอบ

เมื่ อ นายทะเบี ยนรั บจดทะเบี ยนการควบบริ ษัท แล้ว ให้
บริษัทเดิมหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล บริษัทที่ควบ (3) หลังจากการจดทะเบียนควบบริษัทเสร็จสิ้น บริษัทที่ถูก
กันและจดทะเบียนแล้วย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ
ควบจะสิ้นสุดความเป็นบริษัททันที บริษัทที่ควบจะรับ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทเหล่านั้นทั้งหมด
เอาสิทธิและประโยชน์ทางกฎหมาย ตลอดจนความรับ
ผิดในหนี้ที่ค้างชําระ สัญญาจ้ างงาน และ/หรือความรับ
ผิดทางทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทที่ถูกควบดังกล่าวไป
ด้วย
หากบริ ษั ท ที่ ค วบมี ส่ว นแบ่ ง ของตลาดระหว่ า ง 30% ถึ ง
50% ในตลาดที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริษัทที่ถูกควบต้องรายงานให้หน่วยงานราชการผู้มีอํานาจ
หน้าที่กํากับดูแลทราบก่อนการควบบริษัท ทั้งนี้ ห้ามมิให้มี
การควบบริษัทที่ทําให้บริษัทที่ควบมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า
50% ในตลาดที่เกี่ยวข้อง
การรวมบริษัท (Consolidation of Enterprises) หมายถึง
บริษัทประเภทเดียวกันตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไป (ซึ่งเรียกว่า
“บริษัทที่ถูกรวม”) ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อตั้งเป็นบริษัทใหม่
(ซึ่ ง เรี ย กว่ า “บริ ษั ท ที่ มี ก ารรวม”) โดยการโอนบรรดา
ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หน้ า ที่ และผลประโยชน์ ท างกฎหมาย
ทั้งหมดของบริษัทที่ถูกรวมไปยังบริษัทที่มีการรวมซึ่งจัดตั้ง
ส่วนที่ 2.2 -8 - หน้า 56

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม
ขึ้นใหม่ โดยบริษัทที่ถูกรวมก็จะสิ้นสุดความเป็นบริษัทไปใน
เวลาเดียวกัน
การรวมบริษัทต้องดําเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1) บริษัทที่ถูกรวมจัดทําสัญญาการรวมกิจการ
(2) สมาชิก เจ้าของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ถูกรวม
ให้ความเห็นชอบต่อสัญญาการรวมกิจการและกฎบัตร
(Charter) ของบริษัทที่มีการรวม เลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง
ประธ านคณะกรรม กา ร (ป ระ ธ านของบ ริ ษั ท )
คณะกรรมการ กรรมการทั่วไปของบริษัทที่มีการรวม
เพื่อดําเนินการจดทะเบียนรวมบริษัท ในกรณีดังกล่าว
เอกสารการจดทะเบียนรวมบริษัท ต้องประกอบด้ว ย
สั ญ ญาการรวมกิ จ การ โดยต้ อ งส่ ง สั ญ ญาการรวม
กิจการให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมด และแจ้งให้พนักงาน
ของบริ ษั ท ที่ ร วมทราบภายใน 15 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ใ ห้
ความเห็นชอบ
(3) หากบริษัทที่รวมมีส่วนแบ่งของตลาดระหว่าง 30% ถึง
50% ในตลาดที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบริษัทที่ถูกรวม ต้องรายงานให้หน่วยงานราชการผู้
มีอํานาจบริหารจัดการทราบก่อนการรวมบริษัท
ห้ามมิให้มีการรวมบริษัทที่ทําให้บริษัทที่มีการรวม มีส่วน
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ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

แบ่งตลาดมากกว่า 50% ในตลาดที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจาก
การจดทะเบียนรวมบริษัทเสร็จสิ้น บริษัทที่ถูกรวมจะสิ้นสุด
ความเป็นบริษัททันที บริษัทที่มีการรวมจะรับเอาสิทธิและ
ประโยชน์ทางกฎหมาย ตลอดจนความรับผิดในหนี้ที่ค้าง
ชําระ สัญญาจ้างงาน และ/หรือความรับผิดทางทรัพย์สินอื่น
ใดของบริษัทที่ถูกรวมดังกล่าว
ทั้งนี้ กฎบัตร ของอมตะ เวียดนาม กําหนดว่าในการควบ
รวมกิจการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเท่ากับหรือมากกว่าร้อย
ละ 75 ของคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(ข) กรณีผู้ถือหุ้นคัดค้านการ ในกรณีที่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ควบบริษัทแล้ว แต่มีผู้ถือ
ควบรวมบริษัท
หุ้นคัดค้านการควบบริษัท บริษัทต้องจัดให้มีผู้ซื้อหุ้นของผู้
ถื อหุ้ นดั งกล่ าวในราคาที่ ซื้ อขายในตลาดหลั กทรั พย์ ครั้ ง
สุดท้ายก่อนวันที่มีมติให้ควบบริษัท ในกรณีที่ไม่มีราคาซื้อ
ขายในตลาดหลั กทรั พย์ ให้ ใช้ ราคาตามที่ ผู้ ประเมิ นราคา
อิสระที่ทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้กําหนด ถ้าผู้ถือหุ้นนั้นไม่
ยอมขายภายใน 14 วัน นับแต่ได้รับคําเสนอขอซื้อให้บริษัท
ดําเนินการควบบริษัทต่อไปได้ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าว
นั้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ควบกันแล้ว

กฎหมายวิสาหกิจกําหนดให้ ผู้ถือหุ้ นรายใดรายหนึ่งมีสิทธิ ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
ร้องขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นของตนได้ ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวต้อง
ยื่นหนังสือคัดค้านมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทภายใน 10 วันนับจากมีมติที่
ประชุม เมื่อบริษัทได้รับคําร้องขอจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัท
ต้องทําการไถ่ถอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นนั้นในราคาตลาดหรือราคา
ที่คํานวณตามข้อกําหนดที่กําหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ของ
บริ ษั ท ภายใน 90 วั น นั บแต่ วั นที่ บริ ษั ทได้ รั บคํ าร้ องขอ
ดังกล่าว หากไม่สามารถตกลงกันในราคาไถ่ถอนได้ ผู้ถือหุ้น
อาจขายหุ้นของตนให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัท และผู้ถือ
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หุ้นนั้นอาจร้องขอให้บริษัทประเมินราคาผู้มีวิชาชีพกําหนด
ราคา ทั้ งนี้ บริ ษั ทต้องเสนอรายชื่ อบริษั ทประเมิ นราคาผู้ มี
วิชาชีพอย่างน้อย 3 แห่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเลือก และ
การเลือกของผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด
21. การแปรสภาพบริษัท
การแปรสภาพบริษัทจํากัดเป็น บริษัทจํากัดอาจแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนได้เมื่อมีมติ
บริษัทมหาชน
พิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่ าวคื อ
ได้ รั บ คะแนนเสี ย งไม่ ต่ํ า กว่ า 3 ใน 4 ของจํ า นวนเสี ย ง
ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนามกําหนดให้บ ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ
ริษัที่ มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ งดั งต่อไปนี้ ต้ องจดทะเบี ยนเป็ น
บริษัทมหาชนกับคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งชาติ
(1) บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

(2) บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขาย
เมื่ อ นายทะเบี ย นรั บ จดทะเบี ย นการแปรสภาพแล้ ว ให้
หลักทรัพย์
บริษัทจํากัดเดิมหมดสภาพจากการเป็นบริษัทจํากัด บริษัท
จํากัดที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริ ษัทมหาชนแล้วย่อม (3) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 100 คน (ไม่รวมนักลงทุน
สถาบัน) และมีทุนจดทะเบียน 10,000 ล้าน เวียดนาม ด่ง
ได้ ไปทั้ งทรั พย์ สิน หนี้ สิ ทธิ และความรั บผิ ด ของบริ ษั ท
หรือมากกว่านั้น
จํากัดเดิมทั้งหมด
ภายใน 7 วันหลังจากได้รับเอกสารประกอบการจดทะเบียน
ครบถ้วน คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งชาติจะทําการประกาศ
ให้ สาธารณชนทราบถึ งสถานะของบริ ษัทมหาชนในสื่ อของ
คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งชาติ
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22. การดารงสถานะและการสิ้นสุดสถานะของบริษัท
กฎหมายไม่ได้กําหนดในเรื่องนี้ไว้

ในกรณี ที่ บริ ษั ทร่ ว มหุ้น ไม่ป ฏิ บัติ ต ามเงื่ อนไขที่ ก ฎหมาย
กําหนดดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้มีการเพิกถอนสิทธิบัตรการ
ลงทุน (Investment Certificate) และเป็นผลให้บริษัทร่วม
หุ้นต้องเลิกโดยอัตโนมัติได้
(1) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงในการจดทะเบียนธุรกิจ
(2) บุคคลที่เริ่มก่อตั้งบริษัทร่วมหุ้นจะต้องไม่เป็นบุ คคลซึ่ง
ต้องห้ามในการจัดตั้งวิสาหกิจ
(3) จดทะเบี ยนภาษี ภายใน 1 ปีนับ แต่วั นจดทะเบีย นตั้ ง
บริษัทร่วมหุ้น
(4) ดําเนินกิจการ ณ สํานักงานที่ได้มีการจดทะเบียน
(5) รายงานการดําเนินธุรกิจต่อหน่วยงานอนุญาต
(6) ในกรณีที่มีการระงับการประกอบกิจการ บริษัทร่วมหุ้น
จะต้ อ งยื่ น จดทะเบี ย นระงั บ การดํ า เนิ น กิ จ การต่ อ
หน่วยงานอนุญาตภายใน 1 ปี
(7) รายงานการดํ าเนินธุ รกิจต่อ หน่วยงานอนุญ าตตามที่
หน่วยงานอนุญาตร้องขอ
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(8) ประกอบกิจการต้องห้าม
23. การเลิกบริษัท
บริษัทมหาชน จะเลิกได้ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้

บริษัทร่วมหุ้น จะเลิกได้ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้

ไม่มีความแตกต่างในสาระสําคัญ

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้เลิกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย (1) ระยะเวลาในการดําเนินกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎ ทั้งนี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวีย ดนาม
กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
บัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น สิ้นสุดลงและไม่มี กํ า หนดเหตุ ข องการเลิ ก บริ ษั ท สอดคล้ อ งกั บ ที่
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
การขยายระยะเวลาออกไป
กฎหมายวิ สาหกิ จ กํ า หนด และได้ กํ า หนดเหตุ
(2) บริษัทล้มละลาย
(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย เพิ่มเติม กล่า วคือ บริ ษัทร่ว มหุ้น จะเลิกได้หาก
กว่ า 65% ของจํ า นวนหุ้ น ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ข้ า บริษัทร่วมหุ้นถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย
(3) ศาลมีคําสั่งให้เลิกบริษัท และคําสั่งนั้นต้องถึงที่สุดแล้ว
ประชุม
ตามข้อ (3) ข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดจะ (3) บริษัทร่วมหุ้นมีจํานวนผู้ถือหุ้นน้อยกว่าจํานวนผู้ถือหุ้น
ขั้นต่ําที่กําหนด (3 ราย) เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกิน 6
ร้ องขอให้ ศาลเลิ กบริ ษั ทก็ ได้ เมื่ อมี เหตุ ใดเหตุ หนึ่ ง
เดือน
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม (4) มี ก ารเพิ ก ถอนหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ /
สิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) ของบริษัท
บทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมจัดตั้งบริษัทหรือการ
ร่วมหุ้น
จัดทํารายงานการจัดตั้งบริษัท หรือคณะกรรมการ
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บั ติ ตามบทบั ญญั ติ เ กี่ ยวกั บการ
ชําระเงินค่าหุ้น การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหรือทํา
เอกสารหลักฐานการใช้สิทธิต่างๆ ให้แก่บริษัทเพื่อ
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ชําระค่าหุ้น การจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือการ
จดทะเบียนบริษัท
(2) ถ้าจํานวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึง 15 คน
(3) กิจการของบริษัท หากทําไปจะมีแต่ขาดทุนและไม่มี
หวังจะกลับฟื้นตัวได้อีก
เมื่อมีการร้องขอให้ศาลสั่งในกรณี ตาม (1) หรือ (2) ศาล
จะสั่งให้บริษัทแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ภายในเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน แทนการ
สั่งเลิกบริษัทก็ได้
24. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทมหาชนจะต้องได้รับการอนุมัติ การแก้ไขกฎบัตร (Charter) บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ ไม่มีความแตกต่างที่เป็นสาระสําคัญ
โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งต้องนําข้อบังคับ ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้น ด้ ว ยคะแนนเสี ยงไม่ น้อ ยกว่า 65%
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่ ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ
25. ผู้สอบบัญชี

การแต่ งตั้ งผู้ สอบบั ญชี ของบริ ษั ทจดทะเบี ยนจะกระทํ าได้ กฎหมายวิสาหกิ จ ไม่ไ ด้ กํา หนดถึ ง การแต่ง ตั้ ง คุณสมบั ติ
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติโดยมติทั่วไปของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ อํา นาจหน้ าที่ ของผู้ สอบบัญ ชี ไว้ เพีย งแต่ ระบุว่ า ต้อ งเป็ น
ผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ไว้ และไม่ เ ป็ น กรรมการ พนั ก งาน ลู กจ้ า ง หรื อ ผู้ ดํ า รง
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เรื่อง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ตําแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
บัญชีของอมตะ เวียดนามนั้นต้องได้รับการอนุมัติ
โดยมติ ทั่ ว ไปของที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้มีการกําหนดนโยบายการควบคุมและ
กลไกการกํากับดูแลบริษัทย่อยโดยให้การแต่งตั้ง
ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งสั ง กั ด สํ า นั ก
งานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ
(full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ซึ่งมติในการแต่งตั้งดังกล่าวต้อง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
ก่อน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะต้องจัดทําและเปิดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ด้วย
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8.1.3

การลงทุนจากต่างประเทศ
8.1.3.1 ข้อจากัดในการลงทุนจากต่างประเทศ
ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนต่างชาติอาจไม่ได้รับอนุญาตให้
ลงทุนในโครงการหรือในบางพื้นที่ หากการลงทุนในโครงการหรือในพื้นที่ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
การป้องกันประเทศ ความมั่นคงของประเทศ วัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี
ท้องถิ่นและศีลธรรมจรรยา และนิเวศน์สิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม มีกรณีที่ผลู้ งทุนต่างชาติได้รับอนุญาตให้เข้ามาลงทุนในโครงการบางประเภท แต่ก็ถูก
กําหนดให้อยู่ภายใต้ข้อจํากัดและเงื่อนไขบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงโครงการลงทุน
ดังต่อไปนี้
(1)

โครงการที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันประเทศ ความมั่นคง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
หรือความปลอดภัยของสังคม

(2)

การเงินและการธนาคาร

(3)

โครงการที่กระทบต่อการสาธารณะสุข

(4)

วัฒนธรรม ข้อมูล สื่อและการพิมพ์

(5)

บริการด้านความบันเทิง

(6)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(7)

การสํารวจแร่และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการด้านระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

(8)

โครงการอื่นๆ ที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ

ในการอนุญ าตให้ ดํา เนิ นโครงการลงทุน โดยผู้ ลงทุ นต่ างชาติใ นประเทศเวีย ดนาม ไม่ว่ าจะเป็ น
โครงการทั่ ว ไป หรื อ โครงการภายใต้ ข้ อ จํ า กั ด และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดตามที่ ไ ด้ ระบุ ข้ า งต้ น นั้ น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับโครงการลงทุนดังกล่าวได้ อาทิ เงื่อนไข
เกี่ยวกับรูปแบบในการลงทุน สัญชาติของผู้ลงทุน ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในโครงการที่จะ
ลงทุน ขนาดโครงการลงทุน ประเภทของสินค้าและบริการ ระยะเวลาในการลงทุน รวมถึงเงื่อนไขใน
การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ทั้งนี้ เงื่อนไขโดยทั่วไปสําหรับโครงการลงทุนจากต่างประเทศ มีดังต่อไปนี้
(1)

จํานวนเงินลงทุนขั้นต่ํา

(2)

สัญชาติของผู้ลงทุน (โครงการลงทุนบางประเภทจํากัดให้ผู้ลงทุนต้องมาจากประเทศที่เป็น
ภาคีสมาชิกของสนธิสัญญาที่ประเทศเวียดนามลงนามด้วยเท่านั้น)

(3)

ประสบการณ์และใบอนุญาตที่ผู้ลงทุนจะต้องมีเกี่ยวกับโครงการที่จะลงทุน

(4)

เงื่อนไขในการอนุญาตช่วง

(5)

การจํากัดอัตราส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าวิสาหกิจใดๆ ถือเป็นวิสาหกิจที่ลงทุนโดยผู้ลงทุนต่างชาติหรือไม่จะพิจารณา
จากสัดส่วนการถือหุ้นของวิสาหกิจนั้น โดยในกรณีที่ผู้ลงทุนต่างชาติไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย
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เป็ น เจ้ า ของทุ น มากกว่ า 49% ของทุ น จดทะเบี ย นของวิ สาหกิ จ นั้ น จะถื อ ว่ า เป็ น การลงทุ น จาก
ต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการยื่นคําขออนุญาตในการลงทุน
8.1.3.2 การโอนเงินออกนอกประเทศและการนาเงินปันผลออกนอกประเทศ
ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถนําเงินออกนอกประเทศเวียดนามได้ ซึ่งครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้
(1)

ส่งออกกําไรจากธุรกิจ
ผู้ลงทุนต่างชาติจะนําเงินปันผลออกนอกประเทศเวียดนามได้ปีละครั้ง หลังจากวิสาหกิจทีม่ ี
ผู้ ล งทุ น ต่ า งชาติ ร่ ว มลงทุ น นั้ น ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ การเงิ น ภายใต้ ก ฎหมายที่
เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น และวิสาหกิจดังกล่าวได้ ยื่นงบการเงินที่ได้ตรวจทานแล้วและยื่นแบบ
ชําระภาษีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(2)

ค่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
การโอนค่าสิทธิออกนอกประเทศเวียดนาม ต้องเป็นการให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมี
สัญญาให้สิทธิ และ/หรื อในบางกรณีต้องดํ าเนินการจดทะเบียนสัญญาการให้สิทธิ ตาม
เงื่อนไขของกฎหมายประเทศเวียดนามด้วย

(3)

เงินต้นและดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม
การโอนเงินต้นออกนอกประเทศเวียดนาม ในกรณีที่เป็นเงินกู้ระยะยาวหรือระยะกลาง
จะต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนต่อธนาคารกลางแห่งประเทศเวียดนาม (The State Bank
of Vietnam) ด้วย

(4)

เงินลงทุนและเงินที่ได้จากการชําระบัญชีของวิสาหกิจที่ลงทุน
ผู้ลงทุนต่างชาติจะนําเงินลงทุนและเงินที่ได้จากการชําระบัญชีออกนอกประเทศได้หลังจาก
วิ สาหกิ จ ที่ มี ผู้ ล งทุ น ต่ า งชาติ ร่ ว มลงทุ น นั้ น ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ การเงิ น ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น และวิสาหกิจดังกล่าวได้ยื่นงบการเงินที่ได้ตรวจทานแล้วและ
ยื่นแบบชําระภาษีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานอนุญาตได้
อนุมัติรายงานการชําระบัญชีแล้ว

ทั้งนี้ การส่งเงินออกนอกประเทศต้องดําเนินการผ่านบัญชีเงินทุน (Capital Contribution Account)
ที่ผู้ลงทุนต่างชาติเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตของประเทศเวียดนาม
การส่งเงินออกนอกประเทศเวียดนามไม่มีข้อจํากัดในเรื่องผู้รับเงิน สถานที่หรือประเทศที่จะส่งเงิน
ออกไป หรือสกุลเงิน หากเงินที่จะส่งออกดังกล่าวได้ชําระภาษีที่เกี่ยวข้องถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
8.1.4

ข้อกาหนดทางด้านภาษี
1.

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของวิสาหกิจในประเทศเวียดนามจะคิดคํานวณจากเงินได้พึงประเมินคูณด้วย
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
เงินได้พึงประเมิน:

เงินได้พึงประเมินสําหรับรอบระยะเวลาภาษีใดๆ จะเท่ากับรายได้ที่ต้อง
เสียภาษีหักด้วยผลรวมของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีและผลขาดทุน
สะสม
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รายได้ที่ต้องเสียภาษี:

ผลรวมรายได้จากธุรกิจและรายได้ พึงประเมิน อื่นๆ (รวมถึงรายได้ที่
ได้รับนอกประเทศเวียดนาม) ซึ่งมีจํานวนเท่ากับเงินได้ทั้งหมดหักด้วย
รายจ่ายที่อนุญาตให้หัก รวมด้วยรายได้อื่นๆ

เงินได้ทั้งหมด:

ผลรวมเงินที่ได้รับจากการขายสินค้าและให้บริการ ค่าธรรมเนียม เงินเพิ่ม
และเงินใดๆ ที่ผู้ชําระภาษีมีสิทธิได้รับ

รายจ่าย:

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ผู้ชําระภาษีมีสิทธิหักรายจ่ายภายใต้
เงื่อนไขว่ารายจ่ ายดังกล่าว (1) เป็นรายจ่ายจริงและเกี่ยวข้องกับ การ
ดําเนินกิจการของผู้เสียภาษี (2) เป็นรายจ่ายตามใบแจ้ งหนี้และ/หรือ
ใบสําคัญจ่าย และ (3) ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม

รายจ่ายต้องห้าม:

รายจ่ ายต่า งๆ ตามที่ก ฎหมายกํา หนดไว้ อาทิ ค่า ปรับทางปกครอง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่บริษัทต่างชาติเรีย กเก็บมายังสถาน
ประกอบการถาวรในประเทศเวียดนามเกินส่วนที่กฎหมายอนุญาต ค่า
วัตถุดิบ เชื้อเพลง พลังงาน และสินค้าต่างๆ ที่เกินกว่าอัตราที่กําหนด
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนด้านการตลาดซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
รวมของรายจ่ายอื่นๆ ที่อนุญาตให้หัก ฯลฯ

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล: ณ ปัจจุบัน เท่ากับร้อยละ 25
อย่างไรก็ตาม ประเทศเวียดนามได้ ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับวิสาหกิจบางประเภทลง
เหลืออัตราร้อยละ 20 และร้อยละ 10 แล้วแต่กรณีตามเงื่อนไขที่กําหนด เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้
ลงทุนต่างชาติ
2.

ภาษีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ภาษีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จัดเก็บโดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภาษีในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภาษีในการเช่าที่ดิน และภาษีในการใช้ที่ดินซึ่งมิได้ใช้ในการเกษตรกรรม
ภาษีในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดเก็บจากองค์กรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อขายหรือให้เช่า
ภาษีในการเช่าที่ดิน จัดเก็บจากผู้ลงทุนที่เช่าที่ดิน
ภาษีในการใช้ที่ดินซึ่งมิได้ใช้ในการเกษตรกรรม จัดเก็บ จากการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
หรือเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ
อัตราในการเก็บภาษีข้างต้น แตกต่างกันไปขึ้นกับสถานที่และหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งองค์กรธุรกิจจัด
ตั้งอยู่

3.

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จั ด เก็ บ จากสิ น ค้ า และบริ ก ารสํ า หรั บ การผลิ ต การค้ า และการอุ ป โภคบริ โ ภค
ภายในประเทศเวียดนาม รวมถึงสินค้าและบริการที่ได้รับจากผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเวียดนาม
(ยกเว้นสินค้าและบริการบางรายการที่ได้รับยกเว้น) ทั้งนี้ วิสาหกิจมีหน้าที่ชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย
คํานวณจากราคาที่ต้องชําระภาษีคูณด้วยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
ราคาที่ต้องชําระภาษี:

ราคาขายของสินค้าหรือการให้บริการก่อนชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม
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อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม:

อัตราที่เรียกเก็บทั่วไปคือ อัตรา 10%
อัตรา 5% สําหรับสินค้าและบริการบางประเภท เช่น หนังสือ ยาและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ การให้บริการทางด้านกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
ร้อยละ 0% สําหรับกรณีดังต่อไปนี้

จํานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม:
4.

-

การก่อสร้างและการจัดตั้งของวิสาหกิจในเขตอุตสาหกรรมส่งออก
(Export Processing Zone)

-

สินค้าที่ขายให้กับร้านค้าปลอดภาษี

-

การให้บริการขนส่ง

-

การส่งออกสินค้าและบริการ

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชําระจะคิดด้วยวิธีการคํานวณผลต่าง (Deduction
Method) โดยนําภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อที่เกิดขึ้นของกิจการ

ภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
(1)

ภาษีส่งออกและนําเข้า
ภาษีส่งออก
ประเทศเวียดนามส่งเสริมการส่งออก ดังนั้นสินค้าและบริการที่มีการส่งออกส่วนใหญ่จะ
ได้รับการยกเว้นการเก็บภาษี ภาษีส่งออกจะจัดเก็บเฉพาะสินค้าบางประเภทเท่านั้น เช่น
แร่ ของป่า ทั้งนี้ อัตราภาษีส่งออก ได้แก่ 0% - 45% โดยราคาที่ใช้การคํานวณภาษีส่งออก
คือ ราคา Free-On-Board (FOB) ที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้
ภาษีนําเข้า
โดยทั่วไปสินค้าทุกชนิดที่เข้ามาในเขตแดนของประเทศเวียดนามจะเสียภาษีนําเข้า
ทั้งนี้ ภาษีนําเข้า แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. อัตราทั่วไป (Ordinary rates)
2. อัตราพิเศษ (Preferential rates) ใช้สําหรับสินค้าที่นําเข้าจากประเทศที่ทําสัญญากับ
ประเทศเวี ย ดนามในลั ก ษณะหลั ก ปฏิ บั ติ อ ย่ า งชาติ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ เ คราะห์ ยิ่ ง (MostFavored Nation)
3. อัตราพิเศษเฉพาะ (Special Preferential rates) ใช้สําหรับสินค้าที่นําเข้าจากประเทศ
ที่ทําสัญญาทางการค้าเป็นพิเศษเฉพาะกับประเทศเวียดนาม เช่น ข้อตกลงทางการค้า
เสรี (Free Trade Agreement)
อย่างไรก็ดี การนําเข้าบางประเภทได้รับยกเว้นการเก็บภาษี เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่
ใช้ในการขนส่งและการก่อสร้างที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศเวียดนาม

(2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
โดยทั่วไปภาษีหัก ณ ที่จ่ายใช้สําหรับธุรกรรมดังต่อไปนี้
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(3)

-

นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินได้ของพนักงาน รวมถึงที่ปรึกษาและ/หรือผู้
ให้บริการส่วนบุคคล

-

บริษัทหลักทรัพย์หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในการโอน
หุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นนายหน้า

-

คู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติเวียดนามมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย สําหรับเงินที่จ่าย
ให้แก่ผู้รับเหมาจากต่างประเทศ (Foreign Contractor Tax) ตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กําหนด

ภาษีใบอนุญาต
ภาษีใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจจัดเก็บรายปีใน 4 อัตรา (3 ล้าน 2
ล้าน 1.5 ล้านและ 1 ล้านเวียดนาม ด่ง) โดยพิจารณาจากจํานวนเงินทุนของวิสาหกิจ

(4)

อากรแสตมป์
อากรแสตมป์หรือค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจะเรียกเก็บจากทรัพย์สินบางประเภทเมื่อมี
การจดทะเบียนที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว ในอัตราดังต่อไปนี้

5.

-

0.5% สําหรับบ้านและที่ดิน

-

1% สําหรับเรือ

-

2% สําหรับยานยนต์และรถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 1 สําหรับการจดทะเบียนครั้ง
ต่อไป)

ภาษีที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างชาติ ซึ่งในกรณีนี้คือ บริษัทฯ นั้น ไม่เสียภาษีจากเงินปันผลที่
ได้รับในประเทศเวียดนาม

6.

อนุสัญญาภาษีซ้อน
ประเทศเวียดนามได้เข้าทําสนธิสัญญาทางภาษีกับประเทศต่างๆ หลายประเทศรวมถึงประเทศไทย
โดยประเทศเวียดนามได้เข้าทําสนธิสัญญาทางภาษีกับประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ซึ่งได้แก่
ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อ
การยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีจาก
เงินได้ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “อนุสัญญาภาษีซ้อน” โดยในอนุสัญญาภาษีซ้อนดังกล่าวได้
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทยและ/หรือประเทศเวียดนาม

8.1.5

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการทาธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
8.1.5.1 สิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate)
ผู้ลงทุนต่างชาติมีหน้าที่จดทะเบียนโครงการลงทุนในประเทศเวียดนามไม่ว่า จะมีมูลค่าการลงทุน
มากน้อยเพียงใดก็ตาม โดยผู้ยื่นจดทะเบียนจะได้รับ สิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate)
ซึ่ ง ออกโดยหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การวางแผนและการลงทุ น ซึ่ ง สิ ท ธิ บั ต รการลงทุ น
(Investment Certificate) จะระบุรายละเอียดของบริษัท ทุนจดทะเบียน รายละเอียดของผู้ถือหุ้น
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ข้อมูลโครงการลงทุนของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติและสายธุรกิจที่ประกอบกิจการ เงื่อนไขการลงทุน
และระยะเวลาของโครงการ เป็นต้น
(1)

หลักเกณฑ์การพิจารณา
ในการพิจารณาการออกสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) ให้แก่ผู้ลงทุน
ต่างชาตินั้น หน่วยงานอนุญาตจะพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ของผู้ยื่นจด
ทะเบียนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเงื่อนไขดังต่อไปนี้
-

สถานะทางกฎหมายของนักลงทุน

-

วัตถุประสงค์การลงทุน มูลค่าการลงทุน และสถานที่ที่จะดําเนินโครงการลงทุน

-

เงินลงทุน แผนและกําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการลงทุน

-

ข้อเสนอในการชําระค่าธรรมเนียมตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ โครงการลงทุ น ที่ มี มู ลค่ า ตั้ ง แต่ 300 ล้ า น เวี ย ดนาม ด่ ง ขึ้ น ไปและลงทุ น
ประกอบธุ ร กิ จ บางประเภทที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ข้ อ จํ า กั ด ของกฎหมาย หน่ ว ยงานอนุ ญ าตจะ
ตรวจสอบเงื่อนไขของโครงการลงทุนในประการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ซึ่ง
ได้แก่ (1) การปฏิบัติตามแผนแม่บทสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน แผนแม่บทการใช้ที่ดิน
แผนแม่บทการก่อสร้าง แผนแม่บทการทําเหมืองแร่และทรัพยากรธรรมชาติ (2) เงื่อนไข
การใช้ที่ดิน (3) กําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการลงทุน และ (4) ผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไขปัญหา
(2)

กระบวนการในการยื่นขอ
นักลงทุนที่ประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) มีหน้าที่ยื่นคํา
ขอและเอกสารต่ า งๆ ต่ อ หน่ ว ยงานอนุ ญ าต ซึ่ ง ในกรณี ทั่ ว ไปประกอบด้ ว ยเอกสาร
ดังต่อไปนี้
-

คําขอรับสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate)

-

เอกสารแสดงสถานะทางกฎหมายของนั ก ลงทุ น ซึ่ ง ในกรณี ข องนิ ติ บุ ค คลได้ แ ก่
หนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล กรณี ข องบุ ค คลธรรมดา ได้ แ ก่ หนั ง สื อ
เดินทาง

-

รายงานแสดงฐานะทางการเงินของนักลงทุน

-

ข้อมูลโครงการลงทุน

หน่วยงานอนุญาตจะออกสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) ให้แก่นักลงทุน
ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ในกรณีโครงการลงทุนทั่วไป หรือภายใน
30 – 45 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ในกรณีโครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 300
ล้าน เวียดนาม ด่งขึ้นไป
(3)

การเพิกถอนและข้อกาหนดในการต่ออายุ
หน่วยงานอนุญาตอาจเพิกถอนสิทธิบตั รการลงทุน (Investment Certificate) ได้ในกรณีที่ผู้
ลงทุนไม่เริ่มการลงทุนในโครงการที่ได้รับ สิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate)
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ภายใน 12 เดือ นนับจากวันที่ ออกสิทธิบั ตรการลงทุน (Investment Certificate) หรื อ
กําหนดการในการดําเนินโครงการลงทุนดําเนินไปล่าช้าเป็นระยะเวลากว่า 12 เดือนขึ้นไป
เมื่อเปรียบเทียบกับกําหนดการในการดําเนินโครงการลงทุนตามที่ระบุไว้ในสิทธิบัตรการ
ลงทุน (Investment Certificate) เว้นแต่จะได้มีการขอระงับการดําเนินโครงการลงทุน
ชั่วคราว หรือขยายกําหนดระยะเวลาโครงการลงทุนต่อหน่วยงานอนุญาต
การขอขยายระยะเวลาและการดําเนินโครงการลงทุนไม่มีเงื่อนไขกําหนดไว้ชัดเจน แต่ ผู้
ลงทุ น สามารถยื่ น คํ า ขอต่ อ หน่ ว ยงานอนุ ญ าตเพื่ อ ขอขยายระยะเวลาและการดํ า เนิ น
โครงการลงทุนได้
8.1.5.2 กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม
1.

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติการจัดตั้งและกากับดูแลนิคมอุตสาหกรรม
กระทรวงการวางแผนและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment) ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนแม่บทเพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติ แผนแม่บทที่
ได้รับการอนุมัติจะใช้เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมี
อํานาจในการอนุมัติจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมตามแผนแม่บทที่ได้รับการอนุมัตินี้
และคณะกรรมการประชาชนท้องถิ่น (The Provincial People’s Committee) เป็นผู้
ตัดสินใจในการจัดตั้งหรือขยายเขตอุตสาหกรรมตามแผนแม่บทดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้แ ผน
แม่บท รัฐบาลจะจัดสรรและให้เช่าที่ดินแก่องค์กรหรือบุคคลธรรมดา เพื่อลงทุน ก่อสร้าง
และจัด การโครงสร้ างพื้ น ฐานในนิ ค มอุ ต สาหกรรม (เรี ยกบุ ค คลดั ง กล่ า วว่ า ‚ผู้พั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรม‛) โดยปกติ ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมจะได้รับ
การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการประชาชนท้องถิ่น (The Provincial People’s
Committee) และหน่วยงานที่มีอํานาจจัดการนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ อมตะ เวียดนาม ถือเป็นผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในนิคม Amata City (Bien Hoa)

2.

ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญในการประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรม มีสิทธิให้เช่าหรือให้เช่าช่วงที่ดินแก่บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม (“ผู้ได้รับอนุญาตให้
ลงทุน”) โดยผู้ใช้ที่ดินทุกรายในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
นิคมอุตสาหกรรมและผู้ ได้รับอนุญาตให้ลงทุน จะได้รับใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดิน และ
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ที่ยึดติดกับที่ดิน (Certificate of Land Use
Right, and ownership of house and other assets attached to land) (‚ใบรับรองสิทธิ
ในการใช้ที่ดิน‛) โดยอายุของใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดินจะเป็นไปตามระยะเวลาของ
โครงการลงทุน แต่ไม่เกิน 50 ปี ยกเว้นในกรณีโครงการลงทุนที่มีเงินลงทุนขนาดใหญ่แต่
อั ต ราการคื น ทุ น ช้ า หรื อ โครงการลงทุ น ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามยากลํ า บาก หรื อ มี
อุปสรรคทางสังคมและเศรษฐกิจ ระยะเวลาของใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดินอาจสูงสุดถึง
70 ปี
นอกจากนี้ ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ลงทุนมีสิทธิต่างๆ ดังต่อไปนี้
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3.

-

สิทธิในการเช่าหรือซื้อโรงงาน สํานักงาน และ/หรือโกดังที่ก่อสร้างอยู่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ

-

สิทธิในการใช้สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมโดยชําระค่าใช้จ่ายเป็นการตอบแทน เช่น การใช้ถนน กระแสไฟฟ้า
น้ําประปา ระบบระบายน้ํา ระบบสื่อสาร ระบบบําบัดนําเสีย ฯลฯ

-

สิทธิในการได้รับจัดสรรสิทธิในการใช้ที่ดิน หรือเช่าที่ดินจากรัฐ และสิทธิในการเช่า
หรือเช่าช่วงสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ในการประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม เจ้าของโครงการ ในกรณีนี้ คือ อมตะ เวียดนามมี
หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ เพื่อขออนุญาตหรือความเห็นชอบในการดําเนินโครงการ
ดังต่อไปนี้
(1)

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกําหนดให้ผลู้ งทุนต่างชาติจัดเตรียมรายงานประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report หรือ EIAR) หรือ
ข้อรับรองการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Undertaking หรือ
EPU) ซึ่งขึ้ นอยู่ กั บความสํ าคั ญหรือระดั บผลกระทบของโครงการลงทุ นที่ มี ต่ อ
สิ่งแวดล้อม
กรณี EIAR กฎหมายมิได้กําหนดไว้ชัดเจนว่านั กลงทุนมีหน้าที่ยื่น EIAR ต่ อ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเมื่ อ ใด (หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ คณะกรรมการประชาชนท้ อ งถิ่ น
(The Provincial People’s Committee) หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ) แต่ในทางปฏิบัติ
เจ้าของโครงการจะยื่น EIAR ภายหลังจากที่ได้รับสิทธิบัตรการลงทุน (Investment
Certificate)
กรณี EPU ให้ยื่นจดทะเบียนต่อคณะกรรมการประชาชนท้องถิ่น (The Provincial
People’s Committee) ประจําพื้นที่จังหวัดนั้นๆ โดยจะมีการออกหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนให้ไว้เป็นหลักฐานและในบางกรณี ผู้มีหน้าที่ยื่น EPU จะต้องจัดเตรียม
แผนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Scheme หรือ EPS) เพื่อ
ยื่นขอให้คณะกรรมการประชาชนท้องถิ่น (The Provincial People’s Committee)
ประจําเขตพื้นที่ให้การรับรองเพิ่มเติมด้วย
นอกจากนี้ โครงการลงทุ นทุ กประเภทในประเทศเวี ยดนามจะต้ องปฏิ บั ติ ตาม
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อได้แก่ ข้อกําหนดด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อกําหนด
ด้านของเสีย ทั้งนี้ หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมมีอํานาจในการตรวจสอบและตรวจตรา
การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจและบุคคลทั่วไปได้
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(2)

ใบอนุญาต/ความเห็นชอบอื่นๆ
ในการประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบธุรกิจอาจมีหน้าที่ในการยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ขอความเห็นชอบหรือจดทะเบียนในเรื่องดังต่อไปนี้
-

การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจซึ่งมีการปล่อยของเสียอันตราย

-

ใบอนุญาตการขนส่งของเสียอันตราย

-

ใบอนุญาตในการจัดการของเสียอันตราย

-

ใบอนุญาตการปล่อยน้ําเสียลงแหล่งน้ํา

นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมใน
กรณีดังต่อไปนี้
-

จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียที่เพียงพอ

-

แยกของเสียตามประเภทเพื่อการจัดการ

-

จัดให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ

-

จัดให้มีมาตรการในการบรรเทาการปล่อยมลพิษอันตราย มลภาวะด้านเสียง
ความสั่นสะเทือน แสง และรังสี

-

จัดให้มีมาตรการในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

-

ปฏิบัติตามข้อกําหนดในการจัดการและการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ

8.1.5.3 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน
1.

การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินสาหรับบุคคล/นิติบุคคลต่างชาติ และระยะเวลาการ
ครอบครองสิทธิ
ที่ดินในประเทศเวียดนามเป็นของประชาชนทุกคน และดําเนินการบริหารจัดการโดยรัฐ
ภายใต้ก ฎหมายที่ มี ผลบัง คับ ใช้ อยู่ ใ นปั จจุ บัน ผู้ ลงทุ นต่ างชาติซึ่ งต้ อ งการใช้ ที่ดิ นเพื่ อ
ดําเนินการโครงการลงทุนสามารถทําได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
1) เช่าที่ดินจากรัฐ
2) เช่าที่ดินจากบุคคลที่มีสิทธิให้เช่าที่ดินแก่คนต่างด้าว
3) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับนิติบุคคลเวียดนามซึ่งมีสิทธิในการใช้ที่ดินและสามารถให้สิทธิ
ในการใช้ที่ดินแก่บริษัทร่วมทุน
ทั้งนี้ ระยะเวลาการเช่าที่ดินขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโครงการลงทุน ระยะเวลาการเช่าสูงสุด
คือ 70 ปี แต่ส่วนใหญ่อยู่ที่ 50 ปี
ในการเช่าที่ดิน ต้องมีการทําสัญญาเช่าที่ดิน และผู้เช่าได้ชําระค่าใช้ที่ดินครบถ้วน ผู้เช่าจะ
ได้รับใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดินซึ่งแสดงสิทธิในที่ดินที่เช่า นอกจากนี้ ผู้ให้เช่าก็ต้องระบุ
การให้เช่าดังกล่าวในใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดินของผู้ให้เช่าด้วย
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ผู้ใช้ที่ดินทุกราย ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือบุคคลสัญชาติเวียดนามมีสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ที่ดินภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.

-

การได้รับใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดินเมื่อได้ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-

การได้รับผลประโยชน์จากแรงงานและการลงทุนในที่ดินที่จัดสรรให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

-

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการของรัฐในการลงทุนและคุ้มครองสิทธิในที่ดิน

-

การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

-

การได้รับความคุ้มครองจากรัฐจากการกระทําละเมิดสิทธิใดๆ ในการใช้ที่ดิน

-

สิทธิในการฟ้องร้องเมื่อมีการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิในการใช้ที่ดิน

-

หากได้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลงบนที่ดินที่ตนมีสิทธิใช้ เช่น โรงงาน บ้าน อาคาร สิ่งปลูก
สร้างดังกล่าวย่อมตกเป็นของผู้ใช้ที่ดิน โดย The Local Department of Natural
Resources and Environment ภายใต้อํานาจของคณะกรรมการประชาชนท้องถิ่น (The
Local People’s Committee) เป็นผู้ออกหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง (The
Certificate of Ownership of the Structures on Land) ซึ่งจะมีการระบุถึงหนังสือดังกล่าว
ในใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดิน

การใช้ประโยชน์จากสิทธิในการใช้ที่ดิน
ผู้ใช้ที่ดินสามารถใช้ประโยชน์จาก ‚สิทธิในการใช้ที่ดิน‛ เพื่อการใดๆ เช่น แลกเปลี่ยน โอน ให้
เช่า ให้เช่าช่วง ตกทอด ยกให้ หรือบริจาคสิทธิในการใช้ที่ดิน อย่างไรก็ดี สิทธิในการจํานอง
การนําไปเป็นหลักประกัน หรือการนําไปชําระเป็นเงินทุนนั้น ผู้ใช้ที่ดินจะต้องดําเนินการตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้

3.

-

ได้รับใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดิน

-

ที่ดินจะต้องปราศจากข้อพิพาท

-

จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิในที่ดินเพื่อรองรับการบังคับตามคําพิพากษา

-

ระยะเวลาในการใช้ที่ดินยังไม่ครบกําหนด

ข้อจากัดในการโอนสิทธิในการใช้ที่ดิน
แม้ว่ารัฐจะรับรองสิทธิในการใช้ที่ดินสําหรับที่ดินที่จัดสรรให้แก่บุคคลใดๆ หรือผู้ได้รับอนุญาต
ให้ลงทุนก็ตาม แต่เฉพาะผู้ใช้ที่ดินที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้นจึงจะสามารถโอนสิทธิ
ในการใช้ที่ดินได้
-

ผู้ใช้ที่ดินที่ได้รับการจัดสรรสิทธิในการใช้ที่ดินโดยถูกต้อง

-

ได้มีการชําระค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินสําหรับที่ดินได้รับการจัดสรรให้โดยรัฐ

-

สิทธิในการใช้ที่ดินได้มาโดยธุรกรรมทางกฎหมาย หรือรัฐให้เช่าที่ดินดังกล่าวและได้มีการ
ชําระค่าเช่า สําหรับระยะเวลาการเช่าทั้งหมด หรือในกรณีที่มีการชําระค่าเช่าล่วงหน้าเป็น
จํานวนปีที่กําหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และระยะเวลาการเช่าจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 5
ปี
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ทั้งนี้ ผู้รับโอนสิทธิในการใช้ที่ดินจะต้องใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ระบุไว้ใน
ใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดินด้วย เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใน
การใช้ที่ดินจากหน่วยงานราชการที่มีอํานาจ
4.

การเรียกคืนที่ดินและกระบวนการในการชดเชย
กฎหมายที่ดินได้ให้อํานาจแก่รัฐในการเรียกคืนที่ดินที่ได้จัดสรรและ/หรือให้เช่าแก่บุคคลใดๆ
ได้ ในกรณีต่างๆ ได้แก่
-

รัฐจําเป็นต้องใช้ที่ดินเพื่อการป้องกันประเทศ ความมั่นคง ประโยชน์สาธารณะ หรือ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

-

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิในการใช้ที่ดิน หรือเช่าที่ดินไม่ได้ชําระค่ าธรรมเนียมการใช้
ที่ดิน หรือค่าเช่า หรือเลิกกิจการ ล้มละลาย หรือย้ายสถานที่ตั้งไปยังสถานที่อื่น ฯลฯ

-

ผู้ใช้ที่ดินจงใจทําลายที่ดิน

-

ผู้ใช้ที่ดินสมัครใจคืนที่ดินให้แก่รัฐ

-

สิทธิในการใช้ที่ดินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการขยายระยะเวลาในการให้สิทธิออกไป

ในกรณีที่ รัฐเป็น ฝ่า ยเรี ยกคืน ที่ดิ น นั้น ผู้ ใช้ ที่ ดิน จะได้ รั บชดเชยความเสีย หายตามจริ ง
รวมถึงกําไรจากการลงทุนซึ่งได้เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน
8.1.6

สรุปเอกสารบริษัทที่สาคัญ ใบอนุญาตที่สาคัญ และข้อตกลงที่สาคัญของอมตะ เวียดนาม
8.1.6.1 สรุปสาระสาคัญของสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) ของอมตะ เวียดนาม
สิทธิบัตรการลงทุน หมายเลข 472022000132
อมตะ เวียดนาม ดํารงอยู่และดําเนินธุรกิจภายใต้ สิทธิบัตรการลงทุน หมายเลข 472022000132
ซึ่งออกโดย Dong Nai Industrial Zones Authority (“DIZA”) วันที่ 29 เมษายน 2552 (รวมที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)
สาระสําคัญของสิทธิบัตรการลงทุน หมายเลข 472022000132 มีดังนี้
1.

ทุนจดทะเบียนของอมตะ เวียดนาม คือ 365,996,400,000,000 เวียดนาม ด่ง (เทียบเท่า
กับ 20,400,000 เหรียญสหรัฐ) แบ่งออกเป็นหุ้นได้ 36,599,640,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10,000 เวียดนาม ด่ง โดยหุ้นทั้งหมดของอมตะ เวียดนามเป็นหุ้นสามัญ

2.

ผู้ถือหุ้นในอมตะ เวียดนาม ได้แก่

3.

2.1

บริษัทฯ ถือหุ้นจํานวน 25,619,648 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 69.999727% ของหุ้น
ทั้งหมด)

2.2

Sonadezi ถือหุ้นจํานวน 10,979,892 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 30% ของหุ้นทั้งหมด)

2.3

อมตะ วอเตอร์ ถือหุ้นจํานวน 100 หุ้น (คิด เป็นสัดส่วน 0.000273% ของหุ้น
ทั้งหมด)

ขอบเขตของธุรกิจ
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3.1

สนับสนุนการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ

3.2

ออกแบบ จัดการ และยกระดับที่ดิน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความ
สะดวกและสาธารณู ป โภค ก่ อ สร้ า งโรงงานมาตรฐาน คลั ง สิ น ค้ า ลาน
เอนกประสงค์ โครงการเพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อม ดํารงสภาพการป้องกันอัคคีภัย
ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด เพื่อ
-

ให้เช่าที่ดินภายในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน และให้
เช่าหรือขายโรงงานที่พร้อมใช้งานให้กับผูล้ งทุน

-

ดําเนินธุรกิจคลังสินค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม

-

ดําเนินการให้บริการด้านอนามัยในนิคมอุตสาหกรรม

-

ดํ า เนิ น การให้ บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ภายในนิ ค มอุ ต สาหกรรม จากนิ ค ม
อุ ต สาหกรรมถึ ง ศู น ย์ เ ก็ บ สิ น ค้ า อื่ น ๆ และถึ ง ตั ว แทนอื่ น ๆ นอกนิ ค ม
อุตสาหกรรม และในทางตรงกันข้าม ภายใต้กฎเกณฑ์ ของคณะกรรมการ
ประชาชนดองไน (Dong Nai People’s Committee) ในเรื่องการขนส่งสินค้า

3.3

เสนอ DIZA เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงานขององค์กรและบุคคลต่างชาติ/ เวียดนาม
ภายในนิคมอุตสาหกรรม

3.4

กําหนดอัตราค่าเช่าที่ดิน ค่าบริหารจัดการ ค่าสาธารณูปโภค และค่าน้ํา ค่าไฟ
ภายใต้การอนุมัติของ DIZA

3.5

ลงทุนในโครงการทางพาณิชย์ การให้บริก าร และที่อยู่อาศัยในที่ดิน ซึ่งมีพื้นที่
19.066 เฮกตาร์ ในตําบลลองบินห์ เมืองเบียน หัว จังหวัดดองไน เพื่อขายและให้
เช่า

3.6

ดําเนินการ Real Estates Trading Floors ใน Amata Commercial Complex
เพื่อส่งเสริมการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของอมตะ เวียดนาม (รวมถึงการให้
เช่าที่ดินซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ให้เช่าและขายโรงงานที่พร้อมใช้งาน
ภายในนิคมอุตสาหกรรม ก่อสร้าง Amata Commercial Complex ให้บริการอื่นๆ
และขายและให้เช่าบ้าน) และดําเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

4.

ผู้แทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของอมตะ เวียดนาม คือ นางสมหะทัย
พานิชชีวะ

5.

รายละเอียดของโครงการ
สถานที่ตั้งของโครงการ: ตําบลลอง บินห์ เมืองเบียน หัว จังหวัดดองไน
พื้นที่ทั้งหมดและระยะเวลาของโครงการ: 513.01 เฮกตาร์ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
-

เฟส 1 และ 2 ของนิคม Amata City (Bien Hoa): พื้นที่ 346.96 เฮกตาร์ และมี
ระยะเวลา 50 ปี นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2537 (ครบกําหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2587)

ส่วนที่ 2.2 -8 - หน้า 75

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

-

เฟส 2 ส่วนขยายของนิคม Amata City (Bien Hoa): พื้นที่ 101.56 เฮกตาร์ และมี
ระยะเวลา 50 ปี นับ แต่วั นที่ 5 กุม ภาพัน ธ์ 2551 (ครบกําหนดวัน ที่ 5 กุมภาพัน ธ์
2601)

-

เฟส 3 ส่วนขยายบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของนิคม Amata City (Bien Hoa):
พื้นที่ 64.49 เฮกตาร์ และมีระยะเวลา 50 ปี นับแต่วันที่ 9 กันยายน 2555 (ครบ
กําหนดวันที่ 9 กันยายน 2604)

ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของโครงการลงทุน: 826,593,719,490 เวียดนาม ด่ง (เทียบเท่ากับ
46,072,890 เหรียญสหรัฐ)
ทุนที่ได้มีชําระเพื่อการปฏิบัติ ตามโครงการ: 304,997,000,000 เวียดนาม ด่ง (เทียบเท่า
กับ 17,000,000 เหรียญสหรัฐ)
6.

ประโยชน์และสิทธิทางภาษี
ก) สําหรับกิจกรรมทางธุรกิจในเฟส 1 และ 2 อมตะ เวียดนามได้รับการยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสําหรับ 4 ปีแรกนับจากปีที่เกิดรายได้ และส่วนลด 50% สําหรับ 4 ปี
ต่อไป ทั้งนี้ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับกรณีนี้ คือ 10%
ข) สําหรับกิจกรรมทางธุรกิจในเฟส 2 ส่วนขยาย อมตะ เวียดนามจะต้องชําระภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตรา 25%
ค) สําหรับกิจกรรมทางธุรกิจในเฟส 3 ส่วนขยาย อมตะ เวียดนามจะต้องชําระภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตรา 25%
ง) สําหรับกิจกรรมทางธุ รกิจของ Amata Commercial Complex อมตะ เวียดนาม
จะต้องชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 25%
จ) สําหรับกิจกรรมทางธุรกิจ Real Estates Trading Floor อมตะ เวียดนามจะต้องชําระ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 25%
ฉ) ภาษีนําเข้าและส่งออก ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่นําเข้าและส่งออก

สิทธิบัตรการลงทุน หมายเลข 47122000050
อมตะ เวียดนาม ได้เข้าลงทุนในโครงการ Amata Commercial Complex และได้รับสิทธิบัตรการลงทุน
หมายเลข 47122000050 ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2550 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งออกโดย
คณะกรรมการประชาชนดองไน (Dong Nai People’s Committee)
1.

ชื่อโครงการ: Amata Commercial Complex

2.

วัตถุประสงค์ของโครงการ: ลงทุนและก่อสร้างโครงการทางพาณิชย์ บริการ และที่อยู่อาศัย เพื่อ
ขายและให้เช่า

3.

พื้นที่ของโครงการ: 19.006 เฮกตาร์

4.

สถานที่ตั้งของโครงการ: ตําบลลอง บินห์ เมืองเบียน หัว จังหวัดดองไน

5.

ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของโครงการลงทุน: 272,177,319,785 เวียดนาม ด่ง (เทียบเท่ากับ
16,963,373 เหรียญสหรัฐ)
ส่วนที่ 2.2 -8 - หน้า 76

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ทุนที่ ได้ มีชําระเพื่อการปฏิ บัติ ตามโครงการ: 56,100,000,000 เวียดนาม ด่ง (เทียบเท่ ากั บ
3,400,000 เหรียญสหรัฐ)
6.

ระยะเวลาการปฏิบัติตามโครงการ: 5 ปี ตั้งแต่ 2550-2555

7.

เงื่อนไขของโครงการ
ก) อมตะ เวียดนาม ต้องปฏิบัติตามกําหนดการส่งเสริมการลงทุนและก่อสร้างตามที่กําหนด
ข) อมตะ เวียดนาม ต้องก่อสร้าง จัดการ และรักษาโครงการที่อยู่อาศัยตลอดระยะเวลาดําเนิน
โครงการตามกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนด
ค) การก่ อสร้ าง จั ดการ และรั กษาโครงสร้ างพื้ นฐานต้ องปฏิ บั ติ ตามแบบโครงการและ
กฎเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนด
ง) อมตะ เวียดนาม ต้องรับผิดชอบแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโครงการตามกฎเกณฑ์ ที่
รัฐบาลกําหนด
จ) หน่วยงานการบริหารจัดการที่ดินของรัฐบาลเป็นผู้มีอํานาจในการให้สิทธิการใช้ที่ดินและ
ความเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ซื้อ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนด
ฉ) อมตะ เวียดนาม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายก่อสร้างและการเคหะ
ช) อมตะ เวียดนาม ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อม

8.

ประโยชน์และสิทธิทางภาษี
ก) ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 25% ต่อปี การยกเว้นภาษีให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ ใช้
บังคับ
ข) การได้รับยกเว้นภาษีสําหรับสินค้านําเข้า

8.1.6.2 สรุปสาระสาคัญของสัญญาเช่าที่ดินจากรัฐบาล (Land Lease Agreement)
ในการดําเนินการนิคม Amata City (Bien Hoa) และ Amata Commercial Complex นั้น อมตะ เวียดนาม
ได้ เช่ าที่ ดิ นจากหน่ วยงานย่ อยของรั ฐบาลหลายหน่ ว ยงานซึ่ งอยู่ ภายใต้ อํ านาจและกระทํ าการแทน
คณะกรรมการประชาชนดองไน (Dong Nai People’s Committee) ภายใต้สัญญาเช่า จํานวน 11 ฉบับ
ซึ่งสัญญาเช่าทั้งหมดอยู่ในรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงสรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่า
ทั้งหมดรวมกันดังนี้
คู่สัญญา

คณะกรรมการประชาชนดองไน (Dong Nai People’s Committee) (ผู้ให้
เช่า) และ อมตะ เวียดนาม (ผู้เช่า)

ระยะเวลาการเช่า

30 - 50 ปี
ระยะเวลาการเช่าอาจขยายได้โดยผู้เช่าร้องขอต่อผู้ให้เช่า และผู้ให้เช่า
ยินยอมให้ขยายระยะเวลา

ที่ดินที่ให้เช่า

พื้นที่รวมในสัญญาเช่าทั้งหมดคือ 405.24 เฮกตาร์
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

สิทธิของผู้ให้เช่า

1) การเช่ าที่ ดิ นไม่ ทํ าให้ รั ฐเสี ยสิ ทธิ ความเป็ นเจ้ าของที่ ดิ นและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใต้ที่ดินดังกล่าว
2) รัฐมีสิทธิเวนคืนที่ดินที่ให้เช่าได้ หากมีเหตุตามที่กฎหมายกําหนด

ค่าเช่า

การคิดค่าเช่าส่วนใหญ่คํานวณเป็นรายปีต่อเฮกตาร์ หรือต่อตารางเมตร
ทั้งนี้ ในบางสัญญาคิดค่าเช่าครั้งเดียวตลอดอายุการเช่า

การเลิกสัญญา

1) ครบกําหนดระยะเวลาเช่า
2) รัฐเรียกคืนที่ดินที่ให้เช่า
3) ผู้เช่าล้มละลาย ควบกิจการ ปรับโครงสร้าง
4) ผู้เช่าคืนที่ดินที่ให้เช่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยให้ถือว่าสัญญาเช่า
ที่ดินสิ้นสุดนับแต่วันที่ส่งคืนที่ดิน

หมายเหตุ สําหรับสัญญาให้เช่าช่วงที่ดินระหว่างอมตะ เวียดนามและลูกค้า (ผู้ได้รับอนุญาตให้
ลงทุน) นั้น มีลักษณะเป็นรูปแบบสัญญาที่เป็น มาตรฐานซึ่งมีข้อกําหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตาม สัญญาที่อมตะ เวียดนามทํากับลูกค้าอาจจะมีความแตกต่างในเรื่อง
ทางธุรกิจบางเรื่องตามแต่ข้อตกลงของลูกค้าซึ่งเป็นคู่สัญญาแต่ละรายไป เช่น ค่าเช่า พื้นที่เช่า และ
ระยะเวลาเช่า เป็นต้น
8.1.6.3 สรุปสาระสาคัญของสัญญา/ข้อตกลงที่สาคัญอื่นๆ
1.

สัญญาร่วมลงทุน ระหว่าง Sonadezi และ อมตะ คอร์ป (“สัญญาร่วมลงทุน”)
วันที่

16 มีนาคม 2537

คู่สัญญา

1) Sonadezi และ
2) บริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จํากัด (ปัจจุบัน คือ อมตะ
คอร์ป)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อ ‘Joint Venture Corporation for the
Development of Long Binh Modern Industrial Park’ (ปัจจุบัน คือ
อมตะ เวียดนาม) โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทร่วมทุน คือ เพื่อก่อตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม (นิคม Amata City (Bien Hoa)) ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เช่าที่ดิน สิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ สาธารณูปโภค รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ ผู้ลงทุน
ภายในนิคม Amata City (Bien Hoa)

สัดส่วนการร่วมทุน

1) Sonadezi ลงทุน 30% ของทุนทั้งหมด โดยการให้สิทธิในการใช้
ที่ดิน
จํ า นวน 100 เฮกตาร์ ภายในเวลา 50 ปี และ
Sonadezi จะรั บผิ ด ชอบค่ าเช่ าที่ ดิ น และค่ าใช้ ที่ดิ น ดั งกล่ า ว
ส่วนที่ 2.2 -8 - หน้า 78

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ตลอดเวลา 50 ปี
2) อมตะ คอร์ ป ลงทุ น 70% ของทุ น ทั้ ง หมด ในรู ป ของเงิ น สกุ ล
เหรียญสหรัฐ
ทั้ง นี้ คู่ สัญ ญาทั้ ง สองฝ่ า ยต้ อ งคงสัด ส่ ว นการลงทุ นข้ า งต้ น ไว้ ต ลอด
ระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน
สิทธิและหน้าที่ของ
Sonadezi

1) รับผิดชอบชําระค่าชดเชยในกรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ที่อาศัย
ในบริเวณที่จะดําเนินการนิคมอุตสาหกรรม
2) ดําเนินการให้บริษัทร่วมทุนได้รับใบอนุญาต และการอนุมัติใน
การประกอบกิจการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
3) ดําเนินการให้บริษัทร่วมทุนได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ให้มากที่สุด
เช่น สิทธิทางภาษี

สิทธิและหน้าที่ของ
อมตะ คอร์ป

1) ดําเนินการจัดหาเงินทุนในกรณีที่บริษัทร่วมทุนต้อ งการเงินทุน
เพิ่ม
2) ให้ความช่วยเหลือบริษัทร่วมทุนในงานออกแบบและงานที่ต้องใช้
เทคนิค
3) ทําการตลาดเพื่อดึงดูดให้ผู้ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในนิคม
Amata City (Bien Hoa)
4) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ บริ ษั ท ร่ ว มทุ น เพื่ อ ฝึ ก อบรมบุ ค คลสั ญ ชาติ
เวี ย ดนาม เพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วสามา รถทํ า งานที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะได้

ระยะเวลาของสัญญา
ร่วมลงทุน

50 ปีนับจากวันที่ได้รับสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) (วันที่
29 เมษายน 2552) กรณีที่ครบกําหนดเวลา บริษัทร่วมทุน (ซึ่งก็คือ อมตะ
เวียดนาม) อาจขอขยายเวลาได้โดยต้องได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จาก
คณะกรรมการของอมตะ เวียดนามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเลิกสัญญาร่วม
ลงทุน

1) บริษัทร่วมทุน (อมตะ เวียดนาม) สิ้นสุดเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่
ระบุไว้ในสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate) และไม่ได้ร้อง
ขอขยายระยะเวลา หรือขอขยายเวลาแล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมตั ิ
2) การสิ้ นสุ ดของสั ญญาเกิ ดขึ้ นก่ อนวั นครบกํ าหนดโดยมาจากเหตุ
ต่างๆ เช่น อมตะ เวียดนาม ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง เหตุ
สุดวิสัยต่างๆ เช่น สงคราม ภัยธรรมชาติ จลาจล ไฟไหม้ ซึ่งทําให้
อมตะ เวียดนามไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้
ในกรณี ที่ เกิ ดเหตุ ข้ างต้ น ให้ ทรั พย์ สิ นของอมตะ เวี ยดนามเป็ นของ
คู่สัญญาทุกฝ่ายตามสัดส่วนที่ได้ลงทุน
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
แม้ว่าสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้นยังคงมีผลผูกพันคู่สัญญา เนื่องจากยังมิได้มีการบอกเลิกสัญญา
ตามเงื่อนไขที่กําหนด รวมถึ งสัญญาร่ วมลงทุ นยังไม่สิ้นผลใช้ บังคั บ อย่างไรก็ ดี กฎหมายประเทศ
เวียดนามที่บังคับใช้ในขณะที่สัญญาร่วมทุนได้ทําขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลายประการ อันมีผลให้
ข้อตกลงตามสัญญาเฉพาะในข้อที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขตกเป็นโมฆะและไม่
อาจใช้ บั งคั บได้ เช่ น ข้ อกํ าหนดและเงื่ อนไขในการบริ หารจั ดการบริ ษั ทร่ วมทุ นอั นได้ แก่ อมตะ
เวียดนาม ดังนั้นสัญญาร่วมลงทุน จึงมีผลบังคับในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายประเทศเวียดนาม
ในปัจจุบันเท่านั้น เช่น สัดส่วนการลงทุน โดยอมตะ คอร์ปและ Sonadezi ยังคงต้องผูกพันตามสัญญา
ร่วมลงทุนอยู่ โดยสัญญาร่วมลงทุนกําหนดให้ Sonadezi ถือหุ้นในสัดส่วน 30% และอมตะ คอร์ป ถือ
หุ้นในสัดส่วน 70% แม้จะปรากฏว่าอมตะคอร์ปไม่ได้ถือหุ้นทางตรงในอมตะเวียดนามแล้วก็ตาม
เนื่องจากหลังจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในอมตะเวียดนามเสร็จสมบูรณ์ อมตะ คอร์ป ถือหุ้นโดย
อ้อมผ่านทางบริษัทฯ แทน
2.

สัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตั้ง Amata Power
วันที่

1 ตุลาคม 2542

คู่สัญญา

1) อมตะ เวียดนาม
2) บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จํากัด (‚อมตะ เพาเวอร์‛)
3) Electrowatt Engineering (‚อีเล็คโทรวัตต์‛)
4) Bayernwerk AG (‚เบเยิร์นเวิร์ค เอจี‛)
5) Energie Baden-Wuttemberg (‚เอเนอร์จี เบเดน-วูท
เทมเบิร์ก‛) และ
6) Deutsche Invetitions- und Entwicklungsgesellechft mbH (‚ดีเอจี‛)

วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมทุนในการจัดตั้งบริษัทจํากัด “Amata Power (Bien Hoa)
Limited‛ (‚Amata Power‛) ในประเทศเวียดนาม โดยวัตถุประสงค์ของ
Amata Power คือ เพื่อก่อสร้างและดําเนินการโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า
ขนาด 20 เมกะวัตต์ (ใบอนุญาตระดับกลาง) ซึ่งจัดตั้งอยู่ในนิคม Amata
City (Bien Hoa)
ทั้งนี้ Amata Power ได้รับใบอนุญาตลงทุนขนาด 120 เมกะวัตต์ ซึ่งอาจ
สร้างหรือดําเนินการสร้างโรงงานไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 120 เมกะวัตต์

ระยะเวลาของ Amata
Power

Amata Power เริ่มดําเนินการตั้งแต่ 29 มิถุนายน 2539 ซึ่งเป็นวันที่
ได้รับสิทธิบัตรการลงทุน (Investment License) และสิทธิบัตรการลงทุน
ดังกล่าวจะครบกําหนดในเวลา 50 ปีนับแต่วันที่ได้รับ สิทธิบัตรการลงทุน

สัดส่วนการร่วมทุน

 อมตะ เวียดนาม
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10%

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

 อมตะ เพาเวอร์

25%

 อีเล็คโทรวัตต์

30%

 เบเยิร์นเวิร์ค เอจี

12.5%

 เอเนอร์จี เบเดน-วูทเทมเบิร์ก

12.5%

 ดีเอจี

10%

ทั้งนี้ คู่สัญญาจะชําระเงินลงทุนตามสัดส่วนการร่วมทุนข้างต้น
ระยะเวลาของสัญญา

50 ปี นับจากวันที่ได้รับสิทธิบัตรการลงทุน (Investment Certificate)
(วันที่ 29 เมษายน 2552) ภายใน 3 ปี ก่ อนที่ระยะเวลาข้างต้นจะ
หมดอายุ Amata Power อาจขอขยายเวลาสิทธิบัตรการลงทุนโดยได้รับ
มติอนุมัติ เป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการของ Amata Power และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเข้าทาข้อตกลงทาง คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงว่า Amata Power มีสถานะแยกต่างหากจาก
คูส่ ัญญาทุกฝ่าย นอกจากนี้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ
ธุรกิจ
ของ Amata Power คู่สัญญา หรือ บริษัทย่อยของคู่สัญญารายใด หรือ
กรรมการท่านใดท่านหนึ่งในคณะกรรมการของ Amata Power ไม่อาจเข้า
ทําข้อตกลงทางธุรกิจใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม กับ Amata Power
โดยไม่ได้แจ้งให้คู่สัญญารายอื่นทราบเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อตกลงและ
เงื่อนไขนั้ นล่ วงหน้ า ทั้งนี้ เว้ นแต่ได้รั บการอนุ มัติ เป็ นกรณี พิเศษจาก
คณะกรรมการ ซึ่ง Amata Power จะไม่อนุญาตให้คู่สัญญา หรือ
บุคคลภายนอกใด ๆ ใช้ทรัพยากรของ Amata Power เว้นแต่ได้รับ
ค่าตอบแทนทางการค้าตามปกติทั่วไป
หน้าที่ของอมตะ
เวียดนาม

1) ให้เช่าที่ดินแก่ Amata Power (ภายใต้สัญญาเช่าลงวันที่ 10
เมษายน 2540)
2) ดําเนินการจัดหาสิ่งที่จําเป็นใด ๆ เพื่อการประกอบธุรกิจของ Amata
Power ภายใต้ ข้อตกลงที่ จะได้ตกลงกั นภายหลังระหว่างอมตะ
เวียดนามและ Amata Power
3) ช่วยเหลื อ Amata Power ในการดํ าเนิ นการหาแหล่ งน้ํามันที่
น่าเชื่อถือได้เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการจัดหาน้ํามันภายใต้
สัญญาจัดหาน้ํามันและการจัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้า
4) ช่วยเหลือตามที่ Amata Power ร้องขอ ในการดําเนินการใด ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Amata Power รวมถึงดําเนินกิจการที่
เกีย่ วกับภาครัฐและกิจการภายในในการช่วยเหลือให้ Amata Power
มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐหรือบริษัทอื่น
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ส่วนแบ่งกาไร

คณะกรรมการของ Amata Power อาจมีมติให้แบ่งกําไรภายหลังจากการ
หักภาษี ในลักษณะเป็นเงินปันผลให้แก่คู่สัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น

การเลิกสัญญา

1) ครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา (หรือที่มีการขยายระยะเวลาใดๆ )
2) คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้เลิกสัญญา
3) สิ ท ธิ บั ต รการลงทุ น ถู ก เพิ ก ถอนได้ โ ดยเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อํ า นาจ
ซึ่งได้แก่ นายกรัฐมนตรี กระทรวงการวางแผนและการลงทุน หรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐอื่นใดที่มีอํานาจ

การเลิกสัญญาเฉพาะ
คู่สัญญาบางราย

การเลิ กสั ญญาของคู่ สัญญาบางรายไม่ กระทบกั บสิ ทธิ และหน้ าที่ ของ
คู่สัญญารายอื่นๆ
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