บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

9.1. หลักทรัพย์
9.1.1. บมจ. อมตะ วีเอ็น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 384,315,000 บาท มีทุนที่ออกและเรียกชาระแล้วจานวน
384,315,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวนทั้งสิ้น 38,431,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
สามัญจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ทาให้หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 768,630,000 หุ้น และมีมติ
อนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั จานวน 151,370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
เสนอขายต่อ กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย บุคคลในวงจากัด และประชาชนทั่วไป จานวน
9,326,200 หุ้น 2,211,400 หุ้น และ 139,832,400 หุ้น ตามลาดับ ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายต่อ กรรมการและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย และ บุคคลในวงจากัด โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญส่วนดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชน
ทั่วไป ทาให้หุ้นสามัญออกใหม่ทั้งหมดจานวน 151,370,000 หุ้น จะจัดสรรเพื่อเสนอประชาชนทั่วไปทั้งหมด
และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
467,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยให้จัดสรร
หุ้นสามัญส่วนดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ภายใต้
สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครบทั้งจานวน) บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนที่ออกและ
ชาระแล้วเพิ่มเป็น 467,500,000 บาท แบ่งออกเป็น 935,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
9.1.2. Amata (Vietnam) Joint Stock Company
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 อมตะ เวียดนาม มีทุนจดทะเบียน 365,996,400,000 ด่ง หรือเทียบเท่ากับ
548,994,600 บาท มีทุนที่ออกและชาระแล้วจานวน 365,996,400,000 ด่ง หรือเทียบเท่ากับ 548,994,600 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวนทั้งสิ้น 36,599,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ด่ง หรือเทียบเท่ากับ 15 บาท
9.2. ผู้ถือหุ้น
9.2.1. บมจ. อมตะ วีเอ็น
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ ก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สามารถ
สรุปได้ดังนี้
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ลาดับ

ก่อนการเสนอขายหุ้น

หลังการเสนอขายหุ้น

ต่อประชาชน

ต่อประชาชน

ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้อยละ

จานวนหุ้น

ร้อยละ

1
1.1

กลุ่มอมตะ
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)

681,714,580
340,378,360

88.69
44.28

681,714,580
340,378,360

72.91
36.40

1.2

บริษัท อมตะ เอเซีย จากัด1/

338,536,220

44.04

338,536,220

36.21

1.3

นางสมหทัย พานิชชีวะ2/

2,800,000

0.36

2,800,000

0.30

2

บริษัท อี.ซี.ไอ. กรุ๊ป จากัด

23,058,080

3.00

23,058,080

2.47

3

กลุ่มสหพัฒน์

23,058,000

3.00

23,058,000

2.47

3.1

บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)3/

7,686,000

1.00

7,686,000

0.82

3.2

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) 3/

7,686,000

1.00

7,686,000

0.82

3.3

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) 3/

7,686,000

1.00

7,686,000

0.82

4

Mr. Harald Link

7,686,000

1.00

7,686,000

0.82

5

นายอนุกรณ์ เวชไพศาลพิพัฒน์

7,686,000

1.00

7,686,000

0.82

6

Dr. Lin Wei Tong

7,686,000

1.00

7,686,000

0.82

7

Dr. Huynh Ngoc Phien

6,249,760

0.81

6,249,760

0.67

8

Ms. Tue Anh Huynh Ngoc

2,080,000

0.27

2,080,000

0.22

9

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ

1,668,400

0.22

1,668,400

0.18

10

นางสาวปิยนันท์ จรัญรัตนศรี

1,317,580

0.17

1,317,580

0.14

11

อื่นๆ

6,559,600

0.85

6,559,600

0.70

รวม

768,630,000

100.00

768,630,000

82.21

-

-

166,370,000

17.79

768,630,000

100.00

935,000,000

100.00

12

ประชาชนทั่วไป
รวม หลังการเสนอขาย

หมายเหตุ

1/ บริษัท อมตะ เอเซีย จากัด (ชื่อเดิม บริษัทอมตะ ฮ่องกง จากัด) เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท อมตะ คอร์
ปอเรชัน จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
2/ นางสมหทัย พานิชชีวะเป็นน้องสาวของนายวิกรม กรมดิษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) ทั้ งนี้ การจัดกลุ่ม นี้เพื่อ ให้เป็นไปตามนิยามผู้ที่ เกี่ยวข้องตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
เท่ านั้น มิใช่การจัดกลุ่ม ตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด
3/ บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และ บริษัท
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮ
ลดิ้ง จากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท สหพัฒนพิบู ล จากัด (มหาชน) และบริษัท ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

9.2.2. Amata (Vietnam) Joint Stock Company (บริษัทย่อย)
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นของ อมตะ เวียดนาม สามารถสรุปได้ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้อยละ

1. บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

32,939,576

89.9997**

2. Sonadezi Corporation

3,659,964

10.000

100

0.0003

36,599,640

100.00

3. บริษัท อมตะ วอเตอร์ จากัด*
รวม
หมายเหตุ:

*ตามกฎหมายเวียดนาม นิติบุคคลที่เป็น Joint Stock Company จะต้องมีผู้ถือหุน้ ขั้นต่าสามราย
**บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นในอมตะ เวียดนามเพิ่มจาก Sonadezi ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ใน
เดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งทาให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 90
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว

9.3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาปีของบริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้ง
คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควรพอจะทาเช่นนั้นได้ แล้ วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
9.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บมจ. อมตะ วีเอ็น
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสารองตามกฎหมายตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม หรือ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน บริษัทฯ
9.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company
อมตะ เวียดนาม จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสารองตาม
กฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการตามมาตราฐานการบัญชีเวียดนามของ อมตะ เวียดนาม อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการบริษัทของอมตะ เวียดนาม และ/หรือผู้ถือหุ้นของอมตะ เวียดนาม จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของอมตะ
เวียดนาม เป็นต้น
ทั้งนีเ้ นื่องจากงบการเงินของ อมตะ เวียดนาม จัดทาตามมาตราฐานการบัญชีเวียดนามซึ่งมีความแตกต่างจาก
มาตราฐานการบัญชีไทยจึงทาให้กาไรสุทธิตามงบการเงินของ อมตะ เวียดนาม มีความแตกต่างจากกาไรสุทธิที่
นามาบันทึกในงบการเงินรวมของบริษัทฯ กล่าวคือ แม้ว่าอมตะเวียดนามจะเก็บค่าเช่าครั้งเดียวตอนเริ่มต้น
สัญญาเช่าที่ดินแต่การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตราฐานบัญชีเวียดนามจะทยอยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน ในขณะที่ตามมาตราฐานการบัญชีไทยสามารถรับรายได้และค่าใช้จ่ายได้ทั้งจานวนครั้ง
เดียวตอนเริ่มต้นสัญญาเช่าที่ดินได้ ส่งผลให้กาไรสุทธิทางบัญชีตามมาตราฐานการบัญชีเวียดนามต่ากว่ากาไร
สุทธิตามมาตราฐานการบัญชี ไทย ทั้งนี้ เงินปันผลของ อมตะ เวียดนามจะจ่ายตามกาไรสุทธิหลังหักภาษีและ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

หลังหักสารองตามกฎหมายตามงบการเงิน อมตะ เวียดนามตามมาตราฐานการบัญชีเวียดนาม (รายละเอียด
เรื่องความแตกต่างของมาตราฐานการบัญชีและผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลจะอธิบายไว้ในส่วนที่ 2.3 หัวข้อ
15.4)
นอกจากนี้ กฎหมายประเทศเวียดนามก าหนดให้ บริษัท เวีย ดนามสามารถจ่ายเงินปั นผลเป็นทรัพย์ สินอื่ น
นอกจากเงินสดหรือหุ้นได้ แตกต่างจากกฎหมายประเทศไทยที่กาหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดหรือ
หุ้น เท่ านั้ น ดัง นั้ น หากอมตะ เวี ย ดนาม มีก ารจ่า ยเงิ นปั น ผลเป็ น ทรั พ ย์ สิน อื่ น อาจท าให้ เ งิน สดที่บ ริ ษั ท ฯ
สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมีจานวนน้อยลง อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลของอมตะ เวียดนาม
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอานาจควบคุมอมตะ เวียดนาม ไม่มี
นโยบายให้อมตะ เวียดนาม จ่ายเงินปันผลเป็นทรัพย์สินอื่นๆ นอกจากเงิน สดหรือหุ้น เว้นแต่จะพิจารณาแล้ว
เห็นถึงความจาเป็น (รายละเอียดความแตกต่างระหว่างกฎหมายประเทศเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและ
การประกอบธุรกิจของอมตะ เวียดนาม กับกฎหมายประเทศไทย ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8.1 เรื่องข้อสรุปและข้อ
เปรียบเทียบทางกฎหมาย)
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