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8.

ข้อมูลสาคัญอื่น

8.1

ข้อสรุปและข้อเปรียบเทียบทางกฎหมาย

เนื่องจากบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปจั จุบนั บริษัทฯ มีการ
ลงทุนโดยการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยเพียงแห่งเดียวคือ อมตะ เวียดนาม ซึง่ จัดตัง้ และประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศเวียดนาม ดังนัน้ เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบและมีความเข้าใจถึงโครงสร้างโดยรวมของระบบกฎหมายประเทศ
เวียดนาม รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของประเทศเวียดนามทีอ่ าจมีผลต่อการดําเนินธุรกิจและสิทธิของบริษทั ฯ
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในอมตะ เวียดนาม และสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ บริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ซึง่
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั ฯ ในประเทศไทย และสํานักงานกฎหมายรัสสินแอนด์เวคชิ (Russin &
Vecchi, LLC) ซึง่ มีความเชีย่ วชาญด้านกฎหมายประเทศเวียดนามและมีสาํ นักงานประจําอยู่ในประเทศเวียดนาม จึงได้
ร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างและจัดทําสรุปข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายระหว่างกฎหมายประเทศไทยและกฎหมาย
ประเทศเวียดนามในประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสรุปประเด็นข้อสังเกตอันมี
นัยสําคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุ้น และแนวทางการแก้ไขปญั หาต่อประเด็นดังกล่าว (หากมี) โดยในการจัดทําสรุป ข้อ
เปรียบเทียบทางกฎหมายนี้ ที่ปรึกษากฎหมายได้วเิ คราะห์จากตัวบทกฎหมายประเทศไทยและกฎหมายประเทศ
เวียดนามทีม่ ผี ลใช้บงั คับ ณ วันจัดทําข้อมูล ซึง่ ไม่รวมถึงการแก้ไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายในอนาคตหรือการตีความ
กฎหมายของศาลแห่งประเทศไทยหรือศาลแห่งประเทศเวียดนามที่อาจเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
8.1.1

โครงสร้างของกฎหมายประเทศเวียดนาม
8.1.1.1 ระบบกฎหมาย (Legal System) และระบบศาลยุติธรรม
ระบบกฎหมายของประเทศเวียดนาม มีลกั ษณะเช่ นเดียวกับระบบกฎหมายของประเทศไทย คือ
เป็ นระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นการรวบรวมเอาจารีตประเพณีหรือกฎเกณฑ์
ต่างๆ หรือบัญญัตกิ ฎหมายขึน้ ใหม่ โดยบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดไว้เป็ นหมวดหมู่อย่างเป็ น
ระเบียบ โดยมีรฐั สภา (National Assembly) เป็ นผูม้ อี าํ นาจในการบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ ประมวลกฎหมาย
และกฎหมายฉบับหลักต่ างๆ ทัง้ นี้ นอกจากรัฐสภาแล้ว ยังมีหน่ วยงานอื่นๆ ที่มีอํานาจในการตรา
กฎหมายฉบับรองและกฎเกณฑ์ต่ างๆ เช่ น รัฐบาล มีอํานาจในการออกกฎข้อบังคับในการปรับใช้
กฎหมายหลักทีต่ ราโดยรัฐสภา
ระบบศาลยุตธิ รรมของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ศาลฎีกา (People’s Supreme
Courts) 2) ศาลระดับจังหวัดหรือเมือง (Provincial or City People’s Courts) ซึง่ ขึน้ ตรง และรายงาน
ต่อศาลฎีกา และ 3) ศาลท้องถิน่ ระดับอําเภอ (District’s People’s Courts) ซึ่งขึน้ ตรงและรายงานต่อ
ศาลระดับจังหวัดหรือเมือง นอกจากนี้ ยังมีศาลพิเศษที่จดั ตัง้ เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภท
โดยเฉพาะ ได้แก่ ศาลปกครอง (Administrative Courts) ศาลเศรษฐกิจ (Economic Courts)
ศาลแรงงาน (Labor Courts) และศาลทหาร (Military Courts)
8.1.1.2 การขัดกันของกฎหมาย (Conflict of Laws)
ระบบกฎหมายของประเทศเวียดนาม ไม่ได้บญ
ั ญัติเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมายเช่นเดียวกันกับ
ประเทศไทยที่มีก ารบัญ ญัติก ฎหมายขัด กัน โดยการตราพระราชบัญ ญัติว่ า ด้ว ยการขัด กัน แห่ ง
กฎหมาย พ.ศ. 2481
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8.1.1.3 การยอมรับและการปรับใช้กฎหมายต่างประเทศ
กฎหมายประเทศเวียดนามได้ยอมรับการปรับใช้กฎหมายต่างประเทศสําหรับคดีทางแพ่งซึง่ มีความ
เกีย่ วพันกับต่างประเทศ เช่น ความสัมพันธ์ทางแพ่งซึง่ คู่สญ
ั ญาฝ่ายหนึ่งเป็ นชาวต่างประเทศ หรือ
คู่สญ
ั ญาฝา่ ยหนึ่งเป็ นบุคคลสัญชาติเวียดนามซึง่ อาศัยอยู่ในต่างประเทศ หรือทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องอยู่ใน
ต่างประเทศ รวมถึงกรณีดงั ต่อไปนี้
(1)

ในกรณีท่ปี ระมวลกฎหมายแพ่งของประเทศเวียดนาม (The Civil Code of Vietnam)
กฎหมายอื่นของประเทศเวียดนาม หรือสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศซึ่ง ประเทศเวียดนาม
เป็ นภาคีสมาชิก มีขอ้ กําหนดให้ปรับใช้กฎหมายต่างประเทศ ทัง้ นี้ การปรับใช้กฎหมาย
ต่างประเทศหรือผลของการปรับใช้นนั ้ จะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับหลักกฎหมายพืน้ ฐานของ
กฎหมายประเทศเวียดนาม

(2)

คู่สญ
ั ญากําหนดในสัญญาให้บงั คับใช้กฎหมายต่างประเทศ โดยที่กฎหมายต่ างประเทศ
ดัง กล่ า วต้อ งไม่ ข ดั หรือ แย้ง กับ หลัก กฎหมายพื้น ฐานของกฎหมายประเทศเวีย ดนาม
ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศเวียดนาม (The Civil Code of Vietnam) และกฎหมาย
อื่นๆ ของประเทศเวียดนามด้วย

8.1.1.4 การยอมรับและบังคับตามคาพิ พากษาของศาลต่างประเทศ
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งของประเทศเวียดนาม (The Civil Procedure Code of
Vietnam) กําหนดหลักการในการยอมรับและบังคับ ตามคําพิพากษาหรือคําตัดสินทางแพ่งของศาล
ต่างประเทศ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1)

เมื่อ ประเทศนัน้ ๆ และประเทศเวีย ดนามได้ลงนามและยอมรับ ในสนธิสญ
ั ญาระหว่ า ง
ประเทศ เรียกว่า “สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ในทางแพ่งและพาณิชย์ (Civil and Commercial Judicial Assistance Treaty)” (“สนธิ
สัญญาฯ”) ซึง่ เป็ นความตกลงทวิภาคีระหว่างรัฐบาลประเทศเวียดนามและประเทศต่างๆ
ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในทางแพ่งและพาณิชย์ ซึง่ รวมถึงการยอมรับและ
บังคับตามคําพิพากษาทางแพ่ง โดยคู่ความต้องยื่นคําร้องขอต่อศาลในประเทศเวียดนาม
เพื่อบังคับตามคําพิพาษาหรือคําตัดสินทางแพ่งของศาลในประเทศทีเ่ ป็ นภาคีสมาชิกของ
สนธิสญ
ั ญาฯ ทัง้ นี้ ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 ประเทศเวียดนามได้เข้าทําสนธิสญ
ั ญาฯ
กับประเทศต่างๆ รวมจํานวน 17 ประเทศ เช่น ไต้หวัน ลาว ฝรังเศส
่
จีน ฮังการี เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยไม่ได้เข้าทําสนธิสญ
ั ญาฯ ดังกล่าวกับประเทศเวียดนาม ดังนัน้
ประเทศไทยและประเทศเวียดนามจึงไม่มภี าระผูกพันต่อกันในการยอมรับและบังคับตาม
คําพิพาษาทางแพ่ง

(2)

การพิจ ารณา ยอมรับ และบัง คับ ตามคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า ตัด สิน ทางแพ่ ง ของศาล
ต่างประเทศเป็ นในลักษณะต่างตอบแทนกัน (Reciprocal Basis) ในลักษณะเฉพาะ โดย
ปราศจากการเข้าลงนามหรือยอมรับสนธิสญ
ั ญาใดๆ โดยคู่ความต้องยื่นคําร้องขอต่อศาล
ในประเทศเวียดนามเพื่อบังคับตามคําพิพาษาหรือคําตัดสินทางแพ่งของศาลในประเทศทีม่ ี
การต่างตอบแทนกันกับประเทศเวียดนาม
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(3)

กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดไว้โดยเฉพาะให้ยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาหรือ
คําตัดสินทางแพ่งของศาลต่างประเทศ

8.1.1.5 การใช้สิทธิ ทางศาลของคนต่างด้าวในประเทศเวียดนาม
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาทางแพ่งกําหนดให้ คนต่ างด้าวสามารถใช้สทิ ธิทางศาลในประเทศ
เวียดนามได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)

จําเลยเป็ นหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ ซึง่ หน่ วยงานหรือองค์กรนัน้ มีสถานทีท่ ําการ
อยู่ในประเทศเวียดนาม หรือจําเลยมีสาขา หรือตัวแทนในประเทศเวียดนาม

(2)

จําเลยเป็ นคนต่างด้าว หรือเป็ นผูไ้ ร้สญ
ั ชาติ ซึง่ มีภูมลิ ําเนา ถิน่ ทีอ่ ยู่ หรือประกอบอาชีพใน
ประเทศเวียดนาม หรือมีทรัพย์สนิ อยู่ในประเทศเวียดนาม

(3)

ในการใช้สทิ ธิทางศาลในคดีแพ่ง การเรียกค่าอุปการะเลีย้ งดู หรือการรับรองบุตร ในกรณีท่ี
โจทก์เป็ นคนต่างด้าว หรือเป็ นผูไ้ ร้สญ
ั ชาติ ซึง่ มีภูมลิ ําเนา ถิน่ ทีอ่ ยู่ หรือประกอบอาชีพ ใน
ประเทศเวียดนาม

(4)

คดีแ พ่ง ซึ่งมีก ารก่อ ให้เกิด สิท ธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ หรือ การยกเลิกสิทธิซ่งึ เป็ น ไปตาม
กฎหมายประเทศเวียดนาม หรือเป็ นคดีแพ่งซึ่งเกิดขึน้ ในประเทศเวียดนาม โดยคู่ความ
ฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งเป็ นคนต่างด้าว หรือนิตบิ ุคคลต่างด้าว

(5)

คดีแ พ่ง ซึ่งมีก ารก่อ ให้เกิด สิท ธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ หรือ การยกเลิกสิทธิซ่งึ เป็ น ไปตาม
กฎหมายเวียดนาม หรือเป็ นคดีแพ่งซึ่งเกิดขึน้ ในต่างประเทศ หากแต่ คู่ความทัง้ หมดที่
เกี่ยวข้องเป็ นบุคคลสัญชาติเวียดนาม หรือเป็ นนิตบิ ุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศเวีย ดนาม
และโจทก์หรือจําเลยฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศเวียดนาม

(6)

ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามสัญญาซึ่งกําหนดให้คู่สญ
ั ญาต้องปฏิบตั ิตามสัญญาทัง้ หมดหรือ
บางส่วนในประเทศเวียดนาม

(7)

คดีหย่าร้างทีโ่ จทก์ หรือจําเลยมีสญ
ั ชาติเวียดนาม

8.1.1.6 การระงับข้อพิ พาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution)
นอกจากการระงับข้อพิพาททางศาลแล้ว ระบบกฎหมายประเทศเวียดนามได้ยอมรับการระงับข้อ
พิพาทโดยวิธกี ารอื่นๆ ดังนี้
การไกล่เกลีย่
กฎหมายประเทศเวียดนามสนับสนุ นให้ค่คู วามไกล่เกลีย่ กันทัง้ ในระหว่างการพิจารณาของศาลและ
ในกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณีท่คี ู่กรณีตกลงยุติขอ้ พิพาทสําเร็จ หน่ วยงานตุลาการที่มี
อํานาจ (ศาลหรืออนุ ญาโตตุลาการ แล้วแต่กรณี) จะพิจารณาตัดสินให้เป็ นไปตามเงื่อนไขทีค่ ่คู วาม
ตกลงกัน
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

การอนุญาโตตุลาการ
ภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการอนุ ญาโตตุลาการทางพาณิชย์ (Law on Commercial Arbitration) ของ
ประเทศเวี ย ดนาม คู่ ส ัญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถนํ า ข้ อ พิ พ าทดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ข้ า สู่ กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการได้ ซึง่ ได้แก่ (1) ข้อพิพาททางแพ่ง หรือ (2) ข้อพิพาทซึง่ กฎหมายกําหนดให้ระงับโดย
วิธกี ารอนุญาโตตุลาการ ทัง้ นี้ ประเทศเวียดนาม มีศูนย์อนุ ญาโตตุลาการหลายแห่งซึง่ รวมถึง Vietnam
International Arbitration Centre (‚VIAC‛) โดยคําชีข้ าดของอนุ ญาโตตุลาการถือเป็ นที่สุดและผูกพัน
คู่พพิ าท และบังคับตามคําชี้ขาดได้โดยหน่ วยงานบังคับคดีด้วยวิธกี ารเช่นเดียวกับการบังคับตามคํา
พิพากษาของศาล
นอกจากนี้ ประเทศเวียดนาม ได้ยอมรับอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการบังคับ ตามคําชี้
ขาดของอนุ ญาโตตุ ล าการต่างประเทศ ฉบับนครนิวยอร์ก ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2501 (1958 –
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) (“อนุสญ
ั ญา
ฉบับนครนิ วยอร์ก”) เช่นเดียวกับประเทศไทยทีย่ อมรับและอนุ วตั กิ ารอนุ สญ
ั ญาฉบับนครนิวยอร์ก
ดังกล่าว ซึง่ มีผลให้คําชีข้ าดซึง่ ตัดสินโดย VIAC สามารถนําไปใช้บงั คับในประเทศต่างๆ ทีย่ อมรับ
อนุสญ
ั ญาฉบับนครนิวยอร์กโดยผ่านทางศาลในประเทศนัน้ ๆ ดังนัน้ คําชีข้ าดของอนุ ญาโตตุลาการ
ของประเทศไทยสามารถนํ า ไปใช้บ ัง คับ ในประเทศเวีย ดนามได้ ในทางกลับ กัน คํา ชี้ข าดของ
อนุญาโตตุลาการของประเทศเวียดนาม ก็สามารถนํามาใช้บงั คับในประเทศไทยได้เช่นเดียวกัน
8.1.2

กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิ จของประเทศเวี ยดนาม (พิ จารณาเฉพาะ
กฎหมายหลักที่บงั คับใช้กบั อมตะ เวียดนาม)
บริษัท ฯ ประกอบธุ ร กิจ โดยการถือ หุ้น ในอมตะ เวีย ดนาม เพีย งอย่ า งเดีย ว โดยมีลักษณะเป็ น Holding
Company โดยทีอ่ มตะ เวียดนามเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ดังนัน้ ในการพิจารณากรอบ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องจําต้องพิจารณากฎหมายประเทศไทยที่บงั คับ ใช้กบั บริษทั ฯ และกฎหมายประเทศ
เวียดนามที่บงั คับใช้กบั อมตะ เวียดนาม (ซึ่งรวมถึงกฎ ประกาศ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) ทัง้ นี้ เพื่อ
ความสะดวกในการพิจารณาของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงจัดทําตารางข้อเปรียบเทียบ
ทางกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องระหว่างกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับในประเทศไทยและกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับในประเทศ
เวียดนาม รวมถึงความแตกต่าง ผลกระทบและมาตรการแก้ไข (หากมี) ดังต่อไปนี้
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบกฎหมายประเทศเวียดนามทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจของอมตะ เวียดนาม1 กับกฎหมายประเทศไทย สามารถสรุปได้ดงั นี้
เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

กฎหมายที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษทั
1. ประเภทและโครงสร้างบริษทั
นิติบุค คลในรูป แบบของบริษัท ภายใต้ก ฎหมายประเทศ นิ ติบุ ค คลในรูป แบบของบริษัท ภายใต้ ก ฎหมายประเทศ อมตะ เวียดนาม เป็ นองค์กรธุรกิจประเภทบริษทั
ไทยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
เวียดนาม แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทหลัก ได้แก่
จํากัดโดยการร่วมหุน้ (Joint stock company)
(1) บริษทั จํากัด ต้องมีผเู้ ริม่ ก่อการอย่างน้อย 3 คน และ (1) บริษทั จํากัดทีม่ สี มาชิกคนเดียว (one member limited โดยมีผถู้ ือหุน้ จํานวน 3 ราย ได้แก่ อมตะ คอร์ป
อมตะ วอเตอร์ และ Sonadezi
ต้ อ งดํ า รงไว้ ซ่ึ ง ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งน้ อ ย 3 รายตลอด
liability company)
ระยะเวลาของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายจะจํากัดความ (2) บริษั ท จํ า กัด ที่มี ส มาชิก หลายคนแต่ ไ ม่ เ กิน 50 คน
รับผิดของตนเพียงไม่เกินจํานวนเงินในส่วนทีต่ นยัง
(limited liability company with two or more
ส่ง ใช้ไ ม่ ค รบมูลค่ า หุ้น ที่ถือ อยู่เ ท่ า นัน้ ทัง้ นี้ บริษัท
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
ประชาชนโดยทัวไป
่
shareholding company or a joint stock company)
(2) บริษัทมหาชนจํากัด ต้องมีผู้เริม่ จัดตัง้ อย่างน้อย 15
บริษัท ร่ ว มหุ้น ต้ อ งมีผู้ ถือ หุ้น อย่ า งน้ อ ย 3 ราย โดย
คน และต้องดํา รงไว้ซ่ึง ผู้ถือ หุ้นอย่า งน้ อ ย 15 ราย
กฎหมายวิ ส าหกิ จ 2ซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่ บ ัง คับ ใช้ ก ับ
ตลอดระยะเวลาของบริษัท ทัง้ นี้ บริษัทมหาชนเป็ น
1
2

อมตะ เวียดนาม จัดตัง้ ในรูปแบบของบริษทั ร่วมหุน้ ดังนัน้ รายละเอียดต่างๆ ทีส่ รุปในตารางในส่วนของกฎหมายประเทศเวียดนามทัง้ หมดจึงกล่าวเฉพาะรายละเอียดและลักษณะของบริษทั ร่วมหุ้นเท่านัน้
กฎหมายวิสาหกิจ (National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam (No. 68/2014/QH13) เป็ นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตัง้ และการดําเนินการของวิสาหกิจเอกชนในทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษทั จํากัด บริษทั ร่วมหุ้น วิสาหกิจ
ของรัฐ กิจการร่วมค้า และวิสาหกิจทีค่ นต่างด้าวเป็ นเจ้าของทัง้ หมด
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย
บริษทั ทีต่ งั ้ ขึน้ ด้วยความประสงค์ทจ่ี ะเสนอขายหุน้ ต่อ
ประชาชนโดยทัว่ ไป โดยบริษัท จะต้อ งขออนุ ญ าต
เสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ต่ อก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีก่ าํ หนดไว้

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

วิสาหกิจ ไม่ได้จํากัดจํานวนสูงสุดของผู้ถือหุ้นไว้ แต่
หากมีผู้ถือหุ้นเกิน 100 คน บริษัทร่ว มหุ้น จะมีสภาพ
เป็ นบริษัทมหาชนและสามารถจดทะเบียนหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนามได้

2. การออกและเสนอขายหุ้น
(ก) ประเภทหุน้

บริษทั มหาชนสามารถออกหุน้ ได้ 2 ประเภท ได้แก่

บริษทั ร่วมหุน้ สามารถออกหุน้ ได้ 2 ประเภท ได้แก่

ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ

ทัง้ นี้ กฎบัตร (Charter)3 ของอมตะ เวียดนาม ได้
กํ า หนดให้ อ มตะเวี ย ดนามสามารถออกหุ้ น
(2) หุ้ น บุ ริ มสิทธิ ผู้ ถื อ หุ้ น ประเภทนี้ มีสิทธิ พิเ ศษตามที่ (2) หุน้ บุรมิ สิทธิ มี 4 ประเภท ได้แก่
บุรมิ สิทธิประเภทต่างๆได้ หากได้รบั การอนุ มตั ิ
กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งหากมีการกําหนด
(ก) หุ้นบุรมิ สิทธิด้านการลงมติ (Voting preference จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ สอดคล้องกับทีก่ ฎหมาย
ลั ก ษณะของหุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ไ ว้ แ ล้ ว จะเปลี่ ย นแปลง
shares) ส่ ว นใหญ่ จ ะออกให้ ก ับ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ น ประเทศเวียดนามกําหนด
บุรมิ สิทธิในภายหลังไม่ได้
หน่ ว ยงานของรัฐหรือ ผู้ถือ หุ้น ที่เ ป็ น ผู้เ ริ่ม ก่ อ ตัง้
ั
ทัง้ นี้ บริษทั มหาชนอาจกําหนดในข้อบังคับของบริษทั ให้
บริษัท หากเป็ นหุ้น บุรมิ สิทธิด้านการลงมติท่อี อก ในป จ จุ บ ัน อมตะ เวีย ดนามไม่ มีก ารออกหุ้ น
หุน้ บุรมิ สิทธิแปลงเป็ นหุน้ สามัญได้
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูเ้ ริม่ ก่อตัง้ บริษทั จะมีอายุ 3 ปี บุรมิ สิทธิ
นับจากวันทีบ่ ริษทั ได้รบั ใบอนุญาตจดทะเบียน หล้
งจากนัน้ หุน้ บุรมิ สิทธิดา้ นการลงมติจะแปรสภาพ
ไปเป็ นหุน้ สามัญ
(1) หุน้ สามัญ

3

(1) หุน้ สามัญ

กฎบัตร (Charter) ของบริษทั ร่วมหุน้ มีลกั ษณะคล้ายกับข้อบังคับของบริษทั มหาชน ซึ่งกําหนดเกี่ยวกับการบริหารและจัดการบริษทั เช่น การออกหุ้นและการโอนหุ้น การประชุมผูถ้ อื หุ้น วิธกี ารเลือกตัง้ กรรมการ อํานาจหน้าที่ของกรรมการ การประชุม
กรรมการ การบัญชี การเงิน การเลิกบริษทั การจ่ายเงินปนั ผล เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ใช้ขอ้ บังคับในการกําหนดการบริหารและจัดการบริษทั ฯ และอมตะ เวียดนาม ใช้กฎบัตร (Charter) ในการบริหารและจัดการอมตะ เวียดนาม
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

(ข) หุน้ บุรมิ สิทธิดา้ นเงินปนั ผล (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) หุ้น บุ ริม สิท ธิป ระเภทอื่น ตามที่ร ะบุ ใ นกฎบัต ร
(Charter) ของบริษทั ร่วมหุน้
ทัง้ นี้หุน้ สามัญไม่สามารถแปลงสภาพเป็ นหุน้ บุรมิ สิทธิ
ได้ แต่ ในทางตรงกันข้าม หุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลง
สภาพเป็ น หุ้น สามัญ ได้เ มื่อ ได้ ร ับ การอนุ ม ัติ โ ดยมติ
ทัวไปจากที
่
ป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
(ข) การออกเสนอขายหุน้ ต่อ
ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน
(Right Offering)

บริษัทมหาชนอาจเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมได้
โดยได้รบั อนุ มตั ิจากมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท
ดําเนินการกําหนดราคา ระยะเวลาการเสนอขาย และเงื่อนไข
ในการเสนอขายตามสมควรต่อไป

บริษัทร่วมหุ้นอาจเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ถือเดิมตาม กฎหมายประเทศไทยและกฎหมายประเทศ
สัด ส่ ว นจํ า นวนหุ้น ที่ผู้ถือ หุ้น แต่ ละรายถือ อยู่ก่ อ น โดยมี เวียดนามกําหนดให้บริษทั อาจออกและเสนอขาย
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
หุน้ ใหม่ต่อผู้ถอื หุน้ เดิมได้เช่นเดียวกัน แต่วธิ ใี น
1. บริษัทร่วมหุน้ ต้องแจ้งให้ผู้ถอื หุ้นทราบเป็ นลายลักษณ์ การดําเนินการเสนอขายแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
อักษร ด้วยวิธกี ารที่สามารถรับประกันได้ว่าจะส่งถึงที่ การโอนสิท ธิใ นการจองซื้อ หุ้ น ที่อ อกใหม่ ซึ่ง
ทัง้ นี้ ในการเสนอขายหุ้นต่ อผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่ าว บริษัท
อยู่ท่เี ป็ นทีพ่ ํานักถาวร หรือทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในทะเบียนผู้ กฎหมายประเทศเวีย ดนามกํา หนดให้ผู้ถือ หุ้น
ได้ร ับยกเว้นไม่ ต้องขออนุ ญาตและยื่นแบบแสดงรายการ
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันสิ้นสุดการขายหุ้นที่ สามารถโอนสิท ธิใ นการจองซื้อ หุ้น ที่อ อกใหม่
ให้แก่บุคคลอื่นได้
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อก.ล.ต.
ชําระแล้ว
2. ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะจองซือ้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่แจ้งขอใช้สทิ ธิ อย่ า งไรก็ดี แม้ก ฎหมายประเทศเวีย ดนามจะ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย
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ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

จองซือ้ หุน้ ภายในกําหนดเวลาทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบอก กําหนดให้ผถู้ อื หุน้ สามารถโอนสิทธิในการจองซือ้
กล่าว ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ เดิมสามารถโอนสิทธิในการจองซือ้ หุน้ ให้แก่บุคคลอื่นได้ แต่บริษัทฯ จะไม่โอนสิทธิ
หุน้ ทีอ่ อกใหม่ดงั กล่าวให้แก่บคุ คลอื่นได้
ดังกล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ มีนโยบายในการดํารง
3. ในกรณี ท่ีมีหุ้น เหลือ จากการจองซื้อ คณะกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ทําให้มอี ํานาจ
บริษทั ร่วมหุน้ มีสทิ ธิจดั สรรหุน้ ทีเ่ หลือให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม คว บคุ มกิ จ การของ บริ ษั ท ย่ อ ยนั ้ น ตลอด
ทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิจองซื้อหุ้นทีเ่ หลือนัน้ ได้ หรือเสนอ ระยะเวลาที่ บ ริษั ท ฯ มีห น้ า ที่ต้ อ งปฏิบ ัติ ต าม
ขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่ ไม่ดีไป 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 ทัง้ นี้ ราคา หลักทรัพย์
ค่าหุน้ ที่ออกใหม่ซ่งึ เสนอขายให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิม อาจตํ่า
กว่าราคาตลาดได้
3. การจัดประชุมและองค์ประชุมผูถ้ ือหุ้น
(ก) การประชุมผูถ้ อื หุน้

การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท มหาชน แบ่ ง ออกเป็ น 2 การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ร่วมหุน้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท การประชุมผู้ถอื หุน้ ในประเทศไทยและเวียดนาม
ประเภท ได้แก่
ได้แก่
มี 2 ประเภทเช่นเดียวกัน คือ การประชุมสามัญ
1. การประชุมสามัญ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มกี าร 1. การประชุมสามัญ (Annual General Meeting) ต้องจัด และการประชุมวิสามัญ โดยมีความแตกต่ างใน
ประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่ วนั สิ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของ
ให้มีเป็ นประจําทุกปี ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุด ส่วนของผู้มีสทิ ธิร้องขอให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ จิ การต่างๆ ดังต่อไปนี้
รอบปี บญ
ั ชี เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ จิ การต่างๆ ดังต่อไปนี้ วิสามัญ ซึง่ กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดให้
ผูม้ สี ทิ ธิเรียกประชุมผู้ถอื หุน้ มากกว่าทีก่ ําหนดใน
(1) รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั
(1) พิจารณาแผนธุรกิจประจําปี
ประเทศไทย
(2) อนุมตั งิ บการเงินประจําปี
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี
ทัง้ นี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม ได้
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย
(3) จัดสรรเงินกําไร และพิจารณาการจ่ ายเงินป นั ผล
(ถ้ามี)
(4) เลือกตัง้ คณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ
(5) กําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
(6) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
2. การประชุมวิสามัญ การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจาก
การประชุมสามัญประจําปี
ทัง้ นี้ การประชุมวิสามัญ เกิดขึน้ ได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

(3) รายงานของคณะกรรมการบริห ารซึ่ ง เป็ น การ กําหนดเพิม่ เติมจากกฎหมายวิสาหกิจในกรณีท่ี
ประเมินการบริหารจัดการธุรกิจของบริษทั
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมวิสามัญผูถ้ อื
(4) รายงานของคณะกรรมการควบคุมซึง่ เกีย่ วข้องกับ หุน้ ซึง่ ได้แก่กรณีดงั ต่อไปนี้
การบริ ห ารจั ด การของคณะกรรมการ และ (1) หากปรากฎในงบดุ ล ประจํา ปี งบการเงิน
กรรมการ
ระหว่างกาล งบการเงินรายไตรมาส หรือ
รายงานการตรวจสอบบัญชีในรอบปี ระบุว่า
(5) การจ่ายเงินปนั ผลสําหรับหุน้ ในแต่ละประเภท
บริษัท มีทุน คงเหลือ อยู่เ พีย งครึ่งหนึ่ งของ
(6) ประเด็นอื่นภายใต้ขอบอํานาจ เช่น การอนุ มตั แิ นว
ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น ที่ กํ า ห น ด ใ น ก ฎ บั ต ร
ทางการพัฒ นาบริษัท การแต่ ง ตัง้ และถอดถอน
(Charter)
กรรมการและกรรมการควบคุม การพิจารณาและ
ดํ า เนิ น การในกรณี ท่ีค ณะกรรมการบริห ารและ (2) จํานวนกรรมการลดลงตํ่ากว่า 5 คน
คณะกรรมการควบคุ ม กระทํ า ละเมิด ก่ อ ให้ เ กิด
ความเสียหายต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้

(2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตามสัดส่วนที่กําหนดในข้อ 3 (ค)
(การเรียกประชุ มผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น) อาจร้อง 2. การประชุมวิสามัญ (Extraordinary General Meeting)
การประชุ มผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุ มสามัญ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญ
ประจําปี
ทัง้ นี้ การประชุมวิสามัญ เกิดขึน้ ได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ าจําเป็ นต่ อประโยชน์
ของบริษทั

(2) จํ า นวนกรรมการของบริ ษั ท ตํ่ า กว่ า จํ า นวนที่
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

กฎหมายกําหนด (ตํ่ากว่า 3 คน)
(3) ผูถ้ อื หุน้ หรือกลุ่มของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ ตามสัดส่วนที่
กําหนดร้องขอ
ทัง้ นี้ บริษัทอาจกําหนดจํานวนหุ้นที่ถอื โดยผู้ถือหุ้น
ให้แตกต่างจากกฎหมายวิสาหกิจ โดยกําหนดให้ชดั
แจ้งในกฎบัตร (Charter) (โปรดพิจารณารายละเอียด
ในข้อ 3(ค) การเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ )
(4) คณะกรรมการควบคุม (Inspection Committee) ร้อง
ขอ
(5) เรื่องอื่นๆ ตามทีก่ ฎบัตร (Charter) กําหนด
(ข) การบอกกล่าวเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้

กฎหมายบริษทั มหาชนกําหนดให้ในการเรียกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ของบริษทั มหาชนนัน้ คณะกรรมการต้องจัดทําหนังสือ
นัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และรายละเอียดอื่นๆ ตามสมควร โดยจัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุ้น
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และยื่นต่อนายทะเบียน
ไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วัน ก่ อ นวั น ประชุ ม พร้ อ มทัง้ ประกาศ
โฆษณาการบอกกล่า วการนัดประชุม ในหนัง สือ พิม พ์ไ ม่
น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

กฎหมายวิสาหกิจกําหนดให้ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้
ต้องส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารต่างๆ ทีก่ ฎหมายกําหนด
ให้แก่ผู้ถอื หุ้นแต่ละรายที่มสี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม โดยการส่งหนังสือนัดประชุมนัน้
จะจัด ส่ ง โดยวิธีท่ีผู้ถือ หุ้น จะได้ร ับ หนั ง สือ ดัง กล่ า วอย่ า ง
แน่ นอน และประกาศโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษทั ร่วมหุ้น
และ ในหนังสือพิมพ์กลาง หรือ หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ รายวัน
(central or local daily newspaper) ในช่วงเวลาเดียวกับที่
นอกจากนี้ กฎหมายหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้
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กฎหมายประเทศไทยกําหนดให้ต้องส่งหนังสือ
นัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน
วัน ประชุ ม ส่ ว นกฎหมายประเทศเวี ย ดนาม
กําหนดให้ตอ้ งส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้
ไม่ น้ อ ยกว่ า 10 วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม โดยทั ง้
กฎหมายประเทศเวียดนามและกฎหมายประเทศ
ไทยกําหนดให้ต้อ งประกาศโฆษณาหนัง สือ นัด
ประชุ ม ในหนั ง สือ พิม พ์ อย่ า งไรก็ดี กฎหมาย
ประเทศเวียดนามกําหนดให้ต้องประกาศหนังสือ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

กําหนดหลักเกณฑ์เพิม่ เติมจากกฎหมายบริษทั มหาชนใน ทัง้ นี้ หากกฎบัตร (Charter) กําหนดในเรื่องระยะเวลาเป็ นอย่าง
การเรีย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริษั ท มหาชนที่มีหุ้ น จด อื่น ก็ให้เป็ นไปตามทีก่ ฎบัตร (Charter) กําหนด
ทะเบียนขายในตลาดหลักทรัพย์ (“บริ ษัทจดทะเบียน”)
ดังนี้
 วาระการประชุ มทัวไป
่ ต้องจัดส่ง หนังสือนัดประชุ ม
และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม
 วาระการประชุมที่สําคัญอื่นๆ เช่น การทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน รายการได้ม าจํา หน่ า ยไปซึ่ง สิน ทรัพ ย์
รายการขอเพิ ก ถอนหลั ก ทรั พ ย์ อ อกจากตลาด
หลักทรัพย์ เป็ นต้น ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนวันประชุม
(ค) การเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
โดยผูถ้ อื หุน้

ผูถ้ อื หุ้นอาจใช้สทิ ธิรอ้ งขอให้มกี ารเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้
ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ จะใช้สทิ ธิดงั กล่าวได้ตอ้ งมีจาํ นวนหุน้ นับรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้ทงั ้ หมด
หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้ อ ยกว่ า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ า ยได้ท งั ้ หมด
เข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรีย กประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
นัดประชุมบนเว็บไซต์ในกรณี ท่บี ริษัทมีเว็บไซต์
ซึง่ อมตะ เวียดนาม มีเว็บไซต์ของตนเอง ดังนัน้
ในการส่ ง หนั ง สือ นัด ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น นัน้ อมตะ
เวียดนามจะส่งโดยวิธใี ดการก็ได้ทท่ี ําให้ผู้ถอื หุ้น
ได้ ร ั บ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม อย่ า งแน่ นอน และ
ประกาศบนเว็บ ไซต์ ข องตนเอง
และใน
หนั ง สือ พิม พ์ก ลาง หรือ หนั ง สือ พิม พ์ ท้อ งถิ่ น
รายวันในช่วงเวลาเดียวกับทีส่ ง่ หนังสือนัดประชุม
ให้แก่ผถู้ อื หุน้
ทัง้ นี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
กําหนดให้ตอ้ งส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้
ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันตัง้ แต่ 10%
ขึ้นไปของจํานวนหุ้นสามัญทัง้ หมดของบริษัท ร่ วมหุ้น เป็ น
ระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กฎบัตร (Charter)
ของบริษัทร่วมหุ้นอาจกําหนดจํานวนหุ้นในอัตราที่น้อยกว่า
10%) มีสิทธิร้องขอให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ในกรณี
ดังนี้
ส่วนที่ 2.2 -8 - หน้า 11

กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดให้ผู้ถือหุ้นที่
ถือหุ้นในจํานวนทีน่ ้อยกว่าที่กําหนดในกฎหมาย
ประเทศไทยมีสทิ ธิรอ้ งขอให้เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
อย่ า งไรก็ต าม ผู้ ถือ หุ้ น ดัง กล่ า วต้ อ งถื อ หุ้น ใน
บริษทั เวียดนามเป็ นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อย
กว่า 6 เดือน

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว (1) คณะกรรมการบริษทั กระทําผิดอย่างร้ายแรงต่อสิทธิของผู้ ทัง้ นี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
ด้วย
ถือหุน้ หรือต่อหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การ หรือตัดสินใจในเรื่องที่ กําหนดสิทธิผู้ถอื หุ้นในการร้องขอให้จดั ประชุมผู้
อยู่นอกเหนืออํานาจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ถื อ หุ้ น แตกต่ า งจากกฎหมายวิ ส าหกิ จ โดย
เมื่อมีการขอให้เรียกประชุมตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
แล้ว คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามวาระ (2) วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการบริษัทสิน้ สุดไป กําหนดให้ผู้ถือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือ
ที่ได้มีการร้องขอ หากคณะกรรมการไม่ดําเนินการเรียก
แล้วเป็ นระยะเวลา 6 เดือนหรือมากกว่านัน้ แต่ยงั ไม่มกี าร หุน้ รวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของหุน้ สามัญทัง้ หมด
ของบริษทั และเป็ นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อย
ประชุมตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ร้องขอ คณกรรมการต้องรับผิดชําระ
เลือกตัง้ คณะกรรมการบริษทั ชุดใหม่
กว่ า 6 เดื อ น มี สิ ท ธิ ท่ี จ ะ ร้ อ งข อใ ห้ อมต ะ
ค่าปรับไม่เกิน 20,000 บาท
(3) มีเหตุ การณ์ อ่ืนๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) เวียดนาม จัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ในทุกกรณี
ของบริษทั
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ร่วมหุน้ ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คําร้องขอ
หากคณะกรรมการบริษทั ไม่จดั ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้
(ก) ประธานคณะกรรมการบริษัทต้ องรับผิดชอบในกรณี ท่ี
ไม่ได้จดั การประชุมนัน้ และต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือ
ความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ต่อบริษทั ร่วมหุน้ ดังกล่าว
(ข) คณะกรรมการควบคุมต้องเป็ นผู้จดั ให้มกี ารประชุมผู้ถือ
หุน้ แทนคณะกรรมการบริษทั ภายใน 30 วัน
หากคณะกรรมการควบคุมไม่ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้
(ก) ประธานคณะกรรมการควบคุมต้องรับผิดชอบในกรณี
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ดังกล่าว และต้องรับผิดต่ อความสูญเสียหรือความ
เสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ต่อบริษทั ร่วมหุน้
(ข) ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ร้องขอมีสทิ ธิจดั ประชุม
แทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการควบคุม
ในกรณีดงั กล่าว ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว
อาจร้องขอให้หน่ วยงานจดทะเบียนธุรกิจกํากับดูแล
การจัดประชุมและการดําเนินการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น หากผู้ถือหุ้นหรือกลุ่ มผู้ถือหุ้นดังกล่ าวเห็นว่ า
จําเป็ น
นอกจากนี้ ผู้ดําเนิ นการจัดการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ต้อง
จัดทํารายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ หา
ข้อมูล จัดทํากําหนดการและวาระการประชุม เตรียมเอกสาร
ต่ างๆ กํ าหนดเวลาและสถานที่ประชุ ม และส่ งหนั งสือ นั ด
ประชุ มไปยังผู้ถือหุ้นแต่ ละรายที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุ มโดย
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ บริษทั ต้องป็ นฝา่ ยรับผิดชอบ
(ง) องค์ประชุมผูถ้ อื หุน้

ต้องมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบ
ฉั น ทะไม่ น้ อ ยกว่ า 25 คน หรือ ไม่ น้ อ ยกว่ า 50% ของ
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของจํ า นวนหุ้ น ที่ จํ า หน่ า ยได้ ท ัง้ หมดของบริษั ท
มหาชน

ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบ กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดจํานวนขัน้ ตํ่า
ฉัน ทะอย่ า งน้ อ ย 51% ของหุ้น ทัง้ หมดที่มีสิท ธิอ อกเสีย ง ขององค์ประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้สงู กว่าองค์ประชุมตาม
ลงคะแนน
กฎหมายประเทศไทย อย่ างไรก็ดี การกํา หนด
ในกรณี ท่ีไ ม่ ค รบองค์ป ระชุ ม อาจมีก ารเรีย กประชุ ม ใหม่ องค์ป ระชุ ม ดัง กล่ า วของประเทศเวีย ดนาม ไม่
ภายใน 30 วัน นับจากวันจัดประชุมครัง้ แรกที่ไม่ครบองค์ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ เนื่ อ งจาก
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย
ในกรณีท่ไี ม่ ครบองค์ป ระชุมและเป็ นการประชุมที่จดั ขึ้น
ตามคําร้องขอของผูถ้ ือหุน้ ให้การประชุมคราวนัน้ เป็ นอัน
ระงับไป แต่หากการประชุมนัน้ มิใช่การประชุมเพราะผูถ้ ือ
หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
ผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยการประชุม
ครัง้ หลังนี้ไม่ตกอยู่ใต้บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุมตามที่
กําหนดข้างต้น

(จ) การมอบฉันทะเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุ มและออกเสียงลงคะแนนในการ
ผูถ้ อื หุน้
ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ แต่ ผู้ถือหุ้นไม่ สามารถมอบ
ฉันทะให้มากกว่าหนึ่งคน

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ประชุมนัน้ โดยในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ทีส่ องนี้ หากผูถ้ ือ บริษัท ฯ ถือ หุ้น ในอมตะ เวีย ดนาม ในสัด ส่ ว น
หุ้น มาเข้า ร่ว มประชุ มด้วยตนเองหรือ โดยการมอบฉัน ทะ 89.99% ของทุ น จะทะเบีย นทัง้ หมดของอมตะ
อย่างน้อย 33% ของหุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เวียดนาม
จะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม ทัง้ นี้ หากการประชุมครัง้ ทีส่ อง
ไม่ครบองค์ประชุม สามารถจัดประชุมใหม่อกี ครัง้ ภายใน 20
วัน นับจากวันประชุมครัง้ ทีส่ องทีไ่ ม่ครบองค์ประชุม โดยใน
การประชุ มครัง้ ที่สามนี้ไ ม่ต กอยู่ใต้บงั คับ ว่า ต้อ งครบองค์
ประชุมตามทีก่ าํ หนดข้างต้น
ผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดาหรือผูร้ บั มอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ้นนิติ ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
บุคคลมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

ทัง้ นี้ การมอบฉันทะดังกล่าว ต้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทัง้ นี้ การมอบฉันทะ ต้องทําเป็ นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ
มอบฉันทะ

(ฉ) การประชุ มผู้ ถื อหุ้ น โดย กฎหมายไทยไม่มขี อ้ กําหนดในเรื่องนี้แต่อย่างใด ดังนัน้ การ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจมีมติโดยการลงคะแนนเสียงในการประชุม แม้กฎหมายประเทศเวียดนามจะกํ าหนดให้การ
มิ ไ ด้ มี ก ารจัด ประชุ ม ขึ้ น ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ผูถ้ อื หุน้ จะต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง ทีเ่ กิดขึน้ จริง หรือโดยการรวบรวมหนังสือข้อคิดเห็นของผู้ถือ ประชุมผู้ถือหุน้ สามารถกระทําได้โดยรวบรวมผ่าน
จริง
หรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าประชุมแทน
หุน้ (มติเวียน)
ทางหนังสือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น (มติเวียน) ซึ่ง
การอนุมตั กิ จิ การโดยใช้มติเวียนนัน้ จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่ แตกต่ างจากกฎหมายไทยที่ไม่ อนุ ญาตให้มีการ
น้อยกว่า 51% ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด หรือตาม ประชุ มโดยใช้ มติ เวียนก็ตาม แต่ ตามกฎหมาย
วิสาหกิจกําหนดให้มติท่ีได้ร ับการอนุ ม ัติโดยการ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม
คะแนนเสียงทีร่ ะบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกฎบัตร (Charter)

(ช) วันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ช้มติเวียนนัน้ ต้องใช้คะแนนเสียง
อย่างน้ อย 51% ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมด นอกจากนั ้น ในเรื่ อ งที่ สํ า คัญ และการ
ประชุมสามัญประจําปี ของอมตะ เวียดนาม นัน้ ไม่
สามารถอนุ มตั ิได้โดยการใช้มติเวียน ดังนัน้ การ
กําหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมิได้มีการจัด
ประชุ มจริงจึงไม่ ส่ งผลกระทบใดๆ ต่ อสิทธิของ
บริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของอมตะ เวียดนาม

กฎหมายบริษทั มหาชนไม่ได้กําหนดเรื่องวันกําหนดรายชื่อผู้ กฎหมายวิสาหกิจกําหนดหลักการในเรื่องของวันกําหนดรายชื่อ ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
ถือหุน้ ไว้
ผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมหุ้นว่าให้จดั เตรียมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
อย่ างไรก็ตาม กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สิทธิเข้าประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ระบุในสมุ ด
กําหนดให้มวี นั กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ซึง่ คือ วันทีผ่ ถู้ อื หุน้ ที่ ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมหุ้น โดยรายชื่อดังกล่าวต้อง
มีช่อื ปรากฏในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันนัน้ เป็ นผู้มสี ทิ ธิต่างๆ จัดเตรียมไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือ
เช่น สิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนน รับเงิน หุ้น เว้นแต่ กฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้นจะกําหนด
ปนั ผล และมีสทิ ธิซอ้ื หุน้ เพิม่ ทุนตามจํานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ ระยะเวลาไว้นานกว่า ก็ให้เป็ นไปตามนัน้
ละรายมีอยู่
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ต้องเป็ นวันที่ล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น 2 เดื อ น แต่ ต้ อ งไม่ ก่ อ นวั น ที่
คณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้มกี ารเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ และเมื่อได้
กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ แล้วจะเปลีย่ นแปลงมิได้
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ทัง้ นี้ ในการกําหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัทจดทะเบียน
จะต้องแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงน้อยไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อน
วันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้

4. การออกเสียงลงมติ และมติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น

(ก) มติทวไป
ั่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุม
แทนได้ โดยหุ้นสามัญแต่ ละหุ้นมีสทิ ธิออกเสียง 1 เสียง
เว้นแต่ กรณีท่บี ริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกําหนดให้มี
สิทธิออกเสียงเป็ นอย่างอื่นแตกต่างจากหุน้ สามัญ

ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ร่วมหุน้ มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
ตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทนได้
โดยหุน้ สามัญแต่ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียง 1 เสียง ในกรณีผถู้ อื
หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องแต่ งตัง้ ตัวแทนที่
เป็ นบุคคลธรรมดาอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็ นตัวแทนในการ
เข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้

การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั เิ รื่อง
ใดๆจะต้อ งได้ร ับ คะแนนเสีย งข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นกรณีทก่ี ฎหมายหรือ
ข้อบังคับของบริษทั มหาชนกําหนดไว้ชดั แจ้งว่า เรื่องนัน้ ๆ
จะต้องได้รบั อนุมตั โิ ดยมติพเิ ศษ

การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นเพื่ออนุ มตั ิเรื่อง
ใดๆ จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 51% ของคะแนน
เสีย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม เว้ น แต่ ก ฎบัต ร
(Charter) ของบริษทั ร่วมหุน้ จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น

ในกรณี ท่ีท่ีประชุ มมีคะแนนเสียงเท่ ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิม่ ได้อกี หนึ่งเสียงเป็ นเสียงชึข้ าด
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กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดคะแนนเสียง
ของผู้ถือ หุ้น ในการอนุ ม ัติเ รื่อ งใดๆ มากกว่ า ที่
กฎหมายประเทศไทยกํ า หนด อย่ า งไรดี การ
กําหนดคะแนนเสียงดังกล่าวไม่มผี ลกระทบใดๆ
ต่อบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของอมตะ เวียดนาม
เนื่องจากบริษัทฯ มีคะแนนเสียง 89.99% ของ
คะแนนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง สามารถ
ลงคะแนนเสีย งเพื่อ อนุ ม ัติกิจ การใดๆ ได้โ ดย

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
อาศัยคะแนนเสียงของบริษทั ฯ โดยลําพัง

(ข) มติพเิ ศษ

ในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รบั
มติพเิ ศษจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยอาศัยคะแนนเสียงไม่ต่ํา
กว่า 75% ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รบั มติ กฎหมายประเทศไทยและกฎหมายประเทศ
พิเศษจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยอาศัยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า เวียดนามกําหนดคะแนนเสียงในกรณีมติพิเศษ
65% ของคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และ เรื่อ งที่ ต้ อ งได้ ร ับ อนุ ม ัติ โ ดยมติ พิเ ศษไว้
(1) การกําหนดประเภทและจํานวนของหุน้ แต่ละประเภทที่ แตกต่ า งกั น โดยที่ ก ฎหมายประเทศไทย
กําหนดให้มติพเิ ศษต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า
จะเสนอขาย
การเพิม่ หรือลดทุนจดทะเบียน
75% ของคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นที่มา
(2) การเปลีย่ นประเภทและการดําเนินงานธุรกิจ
ประชุม แต่กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดไว้
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(3) การเปลี่ยนรูป แบบโครงสร้า งองค์กรและรูปแบบการ ที่ 65% ของคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ของบริษทั
ประชุม
จัดการองค์กร
การควบบริษทั
(4) การแก้ไขหรือเพิม่ เติมกฎบัตร (Charter) ของบริษัท ทัง้ นี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
การออกหุน้ กู้
กําหนดเรื่องทีจ่ ะต้องได้รบั มติพเิ ศษดังต่อไปนี้
ร่วมหุน้
การขายหรื อ โอนกิ จ การของบริ ษั ท ทั ง้ หมดหรื อ
(1) การแก้ไ ขหรือ เพิ่ม เติม กฎบัต ร (Charter)
(5) การฟื้นฟูกจิ การหรือการเลิกกิจการของบริษทั ร่วมหุน้
บางส่วนทีส่ าํ คัญ
ของบริษั ท ร่ ว มทุ น การกํ า หนดประเภท
(6) การลงทุนหรือการขายสินทรัพย์ซ่งึ มีมูลค่าตัง้ แต่ 35%
การซื้ อ หรื อ รั บ โอนกิ จ การของบริ ษั ท อื่ น หรื อ
และจํานวนหุน้ ทีเ่ สนอขาย
ขึน้ ไปของมูลค่าสินทรัพย์รวมทัง้ หมดตามที่ปรากฏใน
บริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
งบการเงินของบริษทั ร่วมหุน้ ฉบับล่าสุด เว้นแต่ กฎบัตร (2) การควบรวม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้า ง
การทํ า แก้ ไ ข หรือ เลิก สัญ ญาเกี่ย วกับ การให้ เ ช่ า
กิจการ และการชําระบัญชีของบริษทั
(Charter) จะกําหนดมูลค่าไว้ต่ํากว่านี้กใ็ ห้เป็ นไปตามนัน้
กิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สําคัญ การ
(3) การขายทรัพย์สนิ ของบริษทั หรือสาขาของ
(7) การเพิม่ หรือลดทุนจดทะเบียน
มอบหมายให้บุ ค คลอื่น เข้า จัด การธุ ร กิจ ของบริษัท
บริษัท การซื้อ ทรัพ ย์สิน โดยบริษั ท หรือ
หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ (8) การจัดโครงสร้างองค์กรและการเลิกบริษทั
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
(8) กรณีอ่นื ใดทีร่ ะบุในข้อบังคับของบริษทั มหาชน

กฎหมายประเทศเวียดนาม
(9) กิจการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร (Charter) ของ
บริษทั ร่วมหุน้

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
สาขาของบริษัทที่มีมูลค่าตัง้ แต่ ร้อยละ 35
หรือมากกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่ารวมของ
ทรัพ ย์สิน ของบริษัท และสาขาของบริษัท
ตามทีไ่ ด้พจิ ารณามูลค่าทางบัญชีทไ่ี ด้ตรวจ
สิบล่าสุด
(4) แผนการผลิต หรือแผนธุรกิจ การยืม หรือ
การงบประมานของบริษทั และ
(5) การแต่ ง ตัง้ การถอดถอน การแต่ ง ตัง้ ให้
ดํ า รงตํ า แหน่ ง แทนสมาชิก ของผู้ บ ริห าร
และคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั ้ง กรรมการผู้ จ ั ด การ หรื อ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารโดยคณะกรรมการ
บริษทั

(ค) มติเวียน

กฎหมายบริษัทมหาชนไม่ได้กําหนดเรื่องมติเวียน ดังนัน้ จึง ในกรณีทม่ี กี ารขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุ มตั กิ จิ การใดๆ โปรดพิจารณา ข้อ 3. (ฉ) การประชุมผูถ้ อื หุน้ โดย
ไม่มกี ารขอมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธอี อกเสียงลงคะแนน โดยวิธอี อกเสียงลงคะแนนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งมิได้มี มิได้มกี ารจัดประชุมขึน้ จริง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อออกเสียงลงคะแนนตามจริง (มติ
เวียน) จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 51% ของคะแนน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ร่วมหุน้ หรือตามคะแนน
เสียงทีร่ ะบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกฎบัตร (Charter)
อย่างไรก็ดี กฎหมายวิสาหกิจได้กําหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ไม่
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม
สามารถอนุ มตั ิโดยใช้มติเวียน แต่ จะต้องได้รบั อนุ ม ัติโดยที่
ประชุมทีจ่ ดั ขึน้ จริงเท่านัน้
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมกฎบัตร (Charter)
(2) แผนการพัฒนาบริษทั
(3) ชนิดของหุ้นและจํานวนหุ้นทัง้ หมดในแต่ละประเภทที่จะ
เสนอขาย
(4) การเปลีย่ นประเภทและภาคการดําเนินงานธุรกิจ
(5) การเปลี่ย นรูปแบบโครงสร้างองค์ก รและรูปแบบการ
จัดการองค์กร
(6) การเลื อ กตั ้ง ถอดถอนกรรมการหรื อ สมาชิ ก ของ
คณะกรรมการควบคุม
(7) การลงทุนหรือการขายสินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าไม่น้อยกว่า 35%
ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัททีบ่ นั ทึกในงบการเงินฉบับ
ล่าสุด
(8) งบการเงินประจําปี
(9) การปรับโครงสร้างหรือการเลิกบริษทั

5. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดของผูถ้ ือหุ้น
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ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

(ก) สิท ธิใ นการร้อ งขอให้จ ัด โปรดพิจารณาข้อ 3(ค) (การเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื โปรดพิจารณาข้อ 3(ค) (การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือ โปรดพิจารณาข้อ 3(ค) (การเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
ประชุมผูถ้ อื หุน้
หุน้ )
หุน้ )
โดยผูถ้ อื หุน้ )
(ข) สิท ธิใ นการเข้า ร่ ว มและ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ ผู้ถือ หุ้น แต่ ละรายมีสิท ธิเ ข้า ร่ ว มประชุ ม ผู้ถือ หุ้น และออก ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยถือว่าหุน้ หนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ในกรณี เสีย งลงคะแนนในกิจ การใดๆ ในที่ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ตาม
ประชุมผูถ้ อื หุน้
ทีบ่ ริษทั มหาชนได้ออกหุน้ บุรมิ สิทธิและกําหนดให้มสี ทิ ธิออก สัดส่วนของหุน้ ทีต่ นเองถืออยู่
เสียงลงคะแนนแตกต่างจากหุน้ สามัญ
(ค) สิทธิในการเสนอวาระการ
ประชุม

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้ผู้ถอื หุ้น
รายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนั บ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 5% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษทั จดทะเบียน อาจทําหนังสือเสนอเรื่องทีป่ ระสงค์จะ
บรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ โดยต้องเสนอเรื่องที่
จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
ต้องระบุว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อ
พิจารณา

ผูถ้ อื หุน้ หนึ่งรายหรือหลายรายซึง่ ถือหุน้ รวมกันมากกว่า 10%
ของจํานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ร่วมหุน้ ซึง่ ถือหุน้ เป็ น
ระยะเวลาต่ อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสทิ ธิทําหนังสือ
เสนอเรื่องและรายละเอียดพอสมควรทีป่ ระสงค์จะบรรจุเข้าเป็ น
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยต้องส่งหนังสือดังกล่าวไปยัง
บริษัทร่วมหุ้นล่วงหน้าไมน้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุน้

นอกจากนัน้ กฎหมายบริษทั มหาชน กําหนดให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้
เสนอวาระในการประชุมได้ หลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระ
ตามทีก่ าํ หนดในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว โดยผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่ น้ อยกว่ า 1 ใน 3 ของจํ านวนหุ้นที่
จํ าหน่ ายได้ท ัง้ หมด จะขอให้ ท่ีประชุ มพิจารณาเรื่องอื่น

กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดจํานวนของผู้
ถื อ หุ้ น ในการเสนอวาระการประชุ ม สู ง กว่ า ที่
กฎหมายประเทศไทยกําหนด
ทัง้ นี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
กํ า หนดแตกต่ า งจากกฎหมายวิ ส าหกิจ โดย
กําหนดให้ผถู้ อื หุน้ หนึ่งรายหรือหลายรายซึง่ ถือหุน้
รวมกันมากกว่า 5% ของจํานวนหุ้นสามัญทัง้ หมด
ของบริ ษั ท ร่ ว มหุ้ น ซึ่ ง ถื อ หุ้ น เป็ นระยะเวลา
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสทิ ธิในการเสนอ
วาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
อย่ า งไรดี การกํา หนดจํา นวนหุ้น ดัง กล่ า วไม่ มี
ผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ
อมตะ เวี ย ดนาม เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น

ส่วนที่ 2.2 -8 - หน้า 20

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

(ง) สิทธิในการเสนอชื่อ
ตัวแทนเพื่อเข้ารับเลือก
เป็ นกรรมการ

(จ) สิทธิในการฟ้องร้อง
กรรมการ

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

นอกจากทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

89.99% ของหุ้ น สามัญ ทัง้ หมดของอมตะ
เวียดนาม ซึง่ มีสทิ ธิเสนอวาระการประชุมได้ โดย
ลําพัง

กฎหมายบริษทั มหาชน ไม่ได้กําหนดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการ ผูถ้ อื หุน้ หนึ่งรายหรือหลายรายซึง่ ถือหุน้ รวมกันมากกว่า 10%
เสนอชื่อตัวแทนเพื่อเข้ารับเลือกเป็ นกรรมการไว้
ของจํานวนหุ้นสามัญทัง้ หมดของบริษัทร่วมหุ้น และถือหุ้น
เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนมีสทิ ธิเสนอชื่อ
ตั ว แทนของตนเองเพื่ อ เข้ า รั บ เลื อ กเป็ นสมาชิ ก ของ
คณะกรรมการบริษทั ร่วมหุน้ และคณะกรรมการควบคุมตาม
เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษทั ร่วมหุน้

กฎหมายประเทศเวียดนามให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ในการ
เสนอชื่อตัวแทนเพื่อเข้ารับเลือกเป็ นกรรมการ ซึง่
แตกต่ า งจากกฎหมายประเทศไทยซึ่ ง ไม่ ไ ด้
กําหนดเรื่องนี้

กฎหมายบริษทั มหาชนกําหนดให้ในกรณีทก่ี รรมการบริษทั
มหาชนคนใดกระทําการหรือละเว้นกระทําการใดอันเป็ นการ
ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษทั มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติ
ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นและด้วยความซื่อสัตย์สุ จริตและความ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั มหาชน ผูถ้ อื หุน้ ราย
เดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของ
หุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด อาจดําเนินการได้ดงั ต่อไปนี้

กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดให้สทิ ธิผู้ถือ
หุน้ สามารถเรียกร้องให้คณะกรรมการรับผิดโดย
ผ่ า นคณะกรรมการควบคุ ม ซึ่ง แตกต่ า งจาก
กฎหมายประเทศไทย ซึ่ง กํ า หนดให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
เรียกร้องผ่านบริษทั

ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งหรือหลายรายและถือหุน้ รวมกันมากกว่า 10%
ของจํานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ร่วมหุ้น ซึ่งถือหุ้นเป็ น
ระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนสามารถเรียกร้องต่อ
กรรมการในกรณีทก่ี รรมการทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
ร่วมหุ้นได้ โดยกฎหมายวิสาหกิจกําหนดให้อํานาจผู้ถอื หุน้ ใน
การเรียกร้ องให้ ค ณะกรรมการควบคุ มดํ าเนิ น คดีแพ่ งกับ
กรรมการได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรรมการบริษัทไม่ใช้สทิ ธิและ/หรือปฏิบตั ิหน้าที่ท่ไี ด้รบั
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ทัง้ นี้ ภายใต้ ก ฎบัต ร (Charter) ของอมตะ
เวียดนาม บริษทั ฯ มีสทิ ธิเสนอตัวแทนเพื่อเข้ารับ
เลื อ กเป็ น กรรมการจํ า นวนสู ง สุ ด 5 คน จาก
จํานวนกรรมการทัง้ หมด 5 คน

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

มอบหมายตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือโดย
 ใช้สิทธิร้องขอให้บริษัทเรียกค่ าสินไหมทดแทนจาก
ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎบัตร (Charter) ของบริษัท หรือ
กรรมการคนนั น้ ได้ หากการกระทํ าหรือละเว้นการ
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
กระทํ า นั ้น เป็ น เหตุ ใ ห้ บ ริ ษั ท ได้ ร ับ ความเสีย หาย
อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวได้แจ้งเป็ นหนังสือ (2) คณะกรรมการใช้ข้อมู ลทางธุ รกิจ ความรู้ ทางเทคนิ ค
ให้บริษทั ดําเนินการเรียกร้องต่อบริษัทแล้ว แต่บริษัท
(Know-how) หรือใช้โอกาสในทางใดๆ ของบริษัทเพื่อ
ไม่ดําเนินการตามทีผ่ ถู้ ือหุน้ แจ้ง ผูถ้ อื หุน้ รายนัน้ จะนํ า
ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ขององค์กรหรือบุคคล
คดีขน้ึ ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั แทน
อื่น
ก็ได้
(3) กรรมการใช้ตํ าแหน่ งหน้ าที่ของตน หรือทรัพย์สินของ
 ใช้สิทธิร้องขอให้ ศาลระงับการกระทํ าดังกล่ าวของ
บริษทั โดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์
กรรมการ และขอให้ศาลสังให้
่ กรรมการคนนัน้ ออกจาก
ขององค์กรหรือบุคคลอื่น
ตําแหน่ง
(4) กรณีอ่ืนๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ของ
นอกจากนี้ กฎหมายหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
บริษทั
กําหนดให้ในกรณีท่กี รรมการบริษัทจดทะเบียนกระทําการ
หรือละเว้นกระทําการใดอันเป็ นการไม่ปฏิบ ัติหน้ าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
หรือไม่ ปฏิบ ัติตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้น
จนเป็ นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ประโยชน์โดยมิชอบนัน้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่ง
ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่ น้ อยกว่ า 5%
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ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั มีสทิ ธิแจ้งเป็ น
หนั งสือให้บริษัทฟ้ องเรียกให้กรรมการส่ งคืนประโยชน์
ดังกล่าวให้แก่บริษทั ได้ หากบริษทั ไม่ดําเนินการตามทีผ่ ถู้ อื
หุน้ แจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีแ่ จ้ง ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวมี
สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์แทนบริษทั ได้
(ฉ) สิทธิในการร้องขอต่อศาล
เพื่อเพิกถอนมติทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้

หากปรากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใดได้มกี ารจัดให้มกี าร
ประชุม หรือลงมติในที่ประชุมโดยไม่เป็ นไปตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับของบริษทั มหาชน ผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน
หรือนับจํานวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 20% ของจํานวนหุ้น
ทีจ่ ําหน่ ายได้ทงั ้ หมด อาจร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติในการ
ประชุมครัง้ นัน้ โดยต้องร้องขอภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ท่ี
ประชุมลงมติ

ผู้ถือหุ้น กรรมการหรือกรรมการควบคุม มีสทิ ธิย่นื ขอต่อศาล
หรืออนุ ญาโตตุลาการเพื่อให้มคี ําสังเพิ
่ กถอนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือ
หุน้ ในกรณีทก่ี ารประชุมหรือมติทอ่ี อกในทีป่ ระชุมนัน้ ได้กระทํา
ไปโดยไม่ถู กต้องตามขัน้ ตอนและวิธีการที่กฎหมายหรือกฎ
บัตร (Charter) กําหนด ทัง้ นี้ การร้องขอข้างต้นจะต้ อง
ดําเนินการภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานการประชุม
นัน้ หรือวันที่ได้รบั มติเวียนในกรณีท่มี ิได้มีการจัดประชุมขึ้น
จริง

กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดผูท้ ม่ี สี ทิ ธิรอ้ ง
ขอและระยะเวลาในการร้อ งขอต่ อศาลเพื่อเพิก
ถอนมติ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น กว้ า งกว่ า กฎหมาย
ประเทศไทย

(ช) สิทธิในการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษทั

งบดุล บัญชี กําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ต้องทําเป็ นภาษาไทยโดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย ในการ
นี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจงบดุ ล บัญชีกําไรขาดทุ น และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีของบริษทั มหาชนได้ในระหว่างเวลา
ทํ าการของบริษั ท และจะขอให้ บริษั ทส่ ง สํา เนาเอกสาร
ดังกล่าวพร้อมด้วยคํารับรองว่าถูกต้องก็ได้ ในการนี้ บริษัท
อาจเรียกค่าใช้จ่ายได้ตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นตัง้ แต่ 10% ของ
จํานวนหุ้นสามัญทัง้ หมดของบริษัทร่ วมหุ้น เป็ นระยะเวลา
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กฎบัตร (Charter) ของบริษทั
ร่วมหุน้ อาจกําหนดจํานวนหุน้ น้อยกว่า 10%) มีสทิ ธิรอ้ งขอให้
คณะกรรมการควบคุมดําเนินการตรวจสอบงบการเงิน และเรื่อง
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการบริษทั ร่วมหุน้

กฎหมายประเทศเวียดนามและกฎหมายประเทศ
ไทยให้ สิท ธิผู้ ถื อ หุ้น ในการตรวจสอบเอกสาร
ทางการเงินของบริษทั ได้เช่นเดียวกัน แต่กําหนด
วิธกี ารในการตรวจสอบไว้แตกต่างกัน

ทัง้ นี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
กําหนดจํานวนหุน้ ของผู้ถอื หุ้นในการใช้สทิ ธิรอ้ ง
ทัง้ นี้ คณะกรรมการควบคุมต้องดําเนินการตรวจสอบตามที่ผู้ ขอต่อคณะกรรมการควบคุมไว้น้อยกว่าทีก่ ําหนด
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย
(ถ้ามี)

กฎหมายประเทศเวียดนาม
ถือหุ้นร้องขอภายใน 7 วันทําการนับจากวันทีไ่ ด้รบั คําร้องขอ
และคณะกรรมการควบคุมจะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้
ถือหุ้นทราบภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่การตรวจสอบ
เสร็จสิน้

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
ในกฎหมาย โดยกําหนดให้ผถู้ อื หุน้ รายเดียวหรือ
หลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของ
หุ้ น สา มั ญ ทั ้ง หม ดของบริ ษั ท แ ละถื อ เป็ น
ระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสทิ ธิ
ร้องขอให้คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบเรื่อง
ต่างๆ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการบริษทั
นอกจากนี้ กฎบัตร (Charter) ยังกําหนดให้สทิ ธิ
ผูถ้ อื หุน้ ในการตรวจสอบและทําสําเนางบการเงิน
ประจําปี และงบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน และ
6 เดือน ระหว่างเวลาทําการของอมตะ เวียดนาม

(ซ) ความรับผิดเป็ นส่วนตัว
ของผูถ้ อื หุน้

บริษั ท มหาชนเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่มีส ภาพเป็ น บุ ค คลแยก ผู้ถือ หุ้น จะต้อ งรับ ผิด ต่ อ หนี้ สิน และความรับ ผิด ใดๆ ของ
ต่ า งหากจากผู้ถือ หุ้น และกฎหมายบริษัท มหาชน บริษัท ร่ วมหุ้น เพีย งไม่ เกิน จํา นวนเงิน ค่า หุ้น ที่ตนยัง ค้า ง
กําหนดให้ผถู้ อื หุน้ ต้องชําระค่าหุน้ เต็มจํานวน ดังนัน้ ผูถ้ อื ชําระ
หุ้น จึง ไม่ ต้ อ งร่ ว มรับ ผิด เป็ น การส่ ว นตัว ร่ ว มกับ บริษั ท
มหาชนในหนี้ของบริษทั

(ฌ) การทําธุรกรรมใดๆ กับผู้
ถือหุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย

ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หากปรากฏ กฎหมายวิสาหกิจกําหนดให้สญ
ั ญาหรือการทํารายการระหว่าง กฎหมายประเทศเวียดนามและกฎหมายประเทศ
ว่ามีผู้ถอื หุน้ รายใดทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระนัน้ ผู้ บริษัทร่ วมหุ้นกับผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น ไทยกําหนดให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ทิ ธิออก
ถือ หุ้น ดัง กล่ า วไม่มีสทิ ธิออกเสีย งลงคะแนนในวาระนัน้ ตัง้ แต่ 10% ขึน้ ไปของจํานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ร่วม เสียงลงคะแนนในการอนุ มตั กิ ารทําธุรกรรมทีต่ นมี
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ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ เนื่องจากหากผู้
ถือหุ้นของบริษัทร่วมหุ้นในประเทศเวียดนามได้
ชําระค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว ผู้ถอื หุ้นย่อมไม่มคี วาม
รับผิดเป็ นการส่วนตัวร่วมกับบริษทั ร่วมหุน้ ในหนี้
ของบริษทั

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย
เว้น แต่ เ ป็ น การออกเสีย งลงคะแนนเลือ กตัง้ กรรมการ
นอกจกานี้ ในกรณีบริษัทจดทะเบียน บริษัทต้องปฏิบ ัติ
ตามข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วกับการเข้าทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
ส่วนได้เสียของบริษทั ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ่วนได้เสียดังกล่าวไม่มี
สิทธลงคะแนนในวาระนัน้

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

หุ้นนัน้ หรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ต้อง ส่วนเกีย่ วข้องไว้เช่นเดียวกัน
ได้ ร ับความเห็นชอบจากที่ประชุ มผู้ ถื อหุ้ น หรือที่ประชุ ม ทัง้ นี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
คณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั มูลค่าของการทํารายการ กํ า หนดห้ า มไม่ ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
1) สําหรับสัญญาหรือการทํารายการทีม่ มี ูลค่าน้ อยกว่า 35% ลงคะแนนในเรื่องการเข้าทําสัญญาหรือความตกลง
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดมีท่มี กี ารบันทึกในงบการเงิน ใดๆ ระหว่างอมตะ เวียดนามกับผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ฉบับล่ าสุ ดของบริษัทร่ วมหุ้นนัน้ (หรือมูลค่ าอื่นตามที่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ ในกรณี ดังนี้
กําหนดในกฎบัตร (Charter) ของบริษทั ) ต้องได้รบั ความ - สัญ ญามี มู ล ค่ า อย่ า งน้ อ ย 20% ของมู ล ค่ า
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทโดยมติเสียงข้างมาก
ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของอมตะ เวียดนามตามงบ
และกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสัญญาหรือ
การเงินล่าสุด
การทํารายการดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในเรื่องนัน้ ๆ
- การขายหรือซื้อสินทรัพย์ ที่มีมูลค่าอย่างน้ อย
2) สําหรับสัญญาหรือการทํารายการนอกเหนือจากทีก่ ล่าวมา
35% ของของมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของอมตะ
ข้างต้น ต้องได้ร ับความเห็นชอบจากที่ประชุ มผู้ถือหุ้ น
เวียดนามตามงบการเงินล่าสุด
โดยมติทวไปของที
ั่
ป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้
กฎหมายวิสาหกิจและกฎบัตร (Charter) ของอมตะ
เสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงแต่อย่างใด
เวียดนาม มีบทบัญญัตเิ รื่องการทําธุรกรรมกับผูถ้ อื
หุน้ ที่มสี ่วนได้เสียไว้ชดั เจนเช่นเดียวกับกฎเกณฑ์
ก.ล.ต. ของประเทศไทย เนื่องจากการทําธุรกรรมกับ
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็ นเรื่องสําคัญที่จะต้องมี
การควบคุมดูแลอย่างชัดเจน และเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์
เกีย่ วกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีป่ ระชุมผู้
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
ถือหุน้ ของอมตะ เวียดนาม จึงได้มมี ติทวไปอนุ
ั่
มตั ิ
ให้นํานโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการ
ดําเนิ นการของบริษัทจดทะเบียนเมื่อมีรายการที่
เกี่ยวโยงกัน มาปรับใช้กบั การดําเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวของอมตะ เวียดนาม

6. การแต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการ
(ก) คุณสมบัตขิ องกรรมการ

บริษัท มหาชนต้องมีก รรมการคณะหนึ่ง ซึ่ง ประกอบด้ว ย กฎหมายวิสาหกิจกําหนดให้บริษัทร่วมหุ้นต้องมีกรรมการ ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
กรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 11 คน
ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ร่วมหุน้ ต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
ทั ง้ นี้ กรรมการของบริ ษั ท มหาชนต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ (1) มีความสามารถในการดําเนินการใดๆ ทางแพ่งได้ตาม
ดังต่อไปนี้
กฎหมาย และไม่เป็ นบุคคลซึ่งต้องห้ามในการบริหาร
(1) บุคคลธรรมดา

จัดการวิสาหกิจตามทีก่ ฎหมายกําหนด

(2) บรรลุนิตภิ าวะ

(2) เป็ นบุ คคลผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการ
บริหารจัดการธุรกิจหรือสายธุรกิจหลักของบริษัทร่วมหุ้น
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคน
หรือมีคุ ณสมบัติตามองค์ประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ที่
เสมือนไร้ความสามารถ
กําหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษทั ร่วมหุน้
(4) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(3) กรรมการบริษัทร่วมหุ้นสามารถดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ในความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ทไ่ี ด้กระทําโดยทุจริต
ของบริษทั อื่นได้
(5) ไม่ เ คยถู ก ลงโทษไล่ อ อกหรือ ปลดออกจากราชการ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(6) ในกรณีท่เี ป็ นกรรมการบริษัทจดทะเบียน กรรมการ
ต้องไม่มลี กั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่
จะได้ร ับ ความไว้ว างใจให้บ ริห ารจัด การกิจ การที่มี
มหาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้
นอกจากนัน้ กฎหมายบริษัทมหาชน ได้กําหนดห้ามมิให้
บริษัทกําหนดข้อจํากัดใดๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการกีดกันมิ
ให้ผถู้ อื หุน้ เป็ นกรรมการ
(ข) การแต่งตัง้ กรรมการ

ที่ประชุ ม ผู้ถือ หุ้นเป็ น ผู้เ ลือ กตัง้ กรรมการบริษัท มหาชน
โดยวิธีการลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting)
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่ อไปนี้ เว้นแต่ บริษัทจะมี
ข้อบังคับกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่ งตัง้ กรรมการบริษัทร่วมหุ้น โดยผู้ ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
ถือหุ้นแต่ ละคนมีสทิ ธิเสนอชื่อตัวแทนของตนเองเพื่อเข้ารับ
เลือกเป็ นกรรมการบริษัทร่วมหุ้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎ
บัตร (Charter)

(1) ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตน ทัง้ นี้ การออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการ
ถือคูณด้วยจํานวนกรรมการทีจ่ ะเลือกตัง้
ให้ใ ช้วิธีก ารออกเสีย งลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม Voting) โดยผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะรายจะมีค ะแนนเสีย งเท่ า กับ
ข้อ (1) เลือ กตั ง้ บุ ค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป็ น จํ า นวนหุ้น ที่ต นถือ คู ณ ด้ว ยจํ า นวนกรรมการที่จ ะมีก าร
กรรมการก็ได้ ในกรณีท่เี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ น แต่งตัง้ และผูถ้ อื หุน้ สามารถออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการท่านใด กรรมการรายเดียวหรือหลายรายได้ ทัง้ นี้ บุคคลทีจ่ ะได้รบั
การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ร่วมหุน้ จะพิจารณาจาก
มากน้อยเพียงใดก็ได้
บุคคลที่ได้รบั การออกเสียงลงคะแนนสูงที่สุดและนับถัดลง
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

(3) บุ ค คลซึ่ง ได้ร ับ คะแนนสูง สุ ด ตามลํา ดับ ลงมาเป็ น ผู้
ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมี ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่
จะพึง มี ให้ เ ลือ กโดยวิธีจ ับ สลากเพื่อ ให้ไ ด้จํ า นวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมี

ไปจนกระทังได้
่ กรรมการครบตามจํานวนทีต่ ้องการ ในกรณี
ทีม่ บี ุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เลือกตัง้ เป็ นกรรมการราย
สุดท้ายได้คะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่า 1 ราย ให้ทําการออก
เสีย งลงคะแนนใหม่ ร ะหว่ า งบุ ค คลที่ไ ด้ ร ับ การเสนอชื่อ
ดังกล่าว

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

อย่ า งไรก็ดี ในกรณี ท่ีบ ริษัท มหาชนมีข้อ บัง คับ กํ า หนด
วิธกี ารเลือกกรรมการไว้เป็ นอย่างอื่น ข้อบังคับนัน้ จะต้อง
ไม่มลี กั ษณะเป็ นการตัดสิทธิผถู้ อื หุน้ ในการลงคะแนนเลือก
กรรมการ
(ค) การพ้นจากตําแหน่ง
กรรมการ

กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ล่าวมาใน (1) ขาดคุณสมบัติแ ละเงื่อนไขตามที่กล่ าวมาในข้อ 6(ก)
ข้อ 6(ก) (คุณสมบัตขิ องกรรมการ)
(คุณสมบัตขิ องกรรมการ)
(2) ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตํ าแหน่ งกรรมการ (2) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นระยะเวลา
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ อื หุน้
6 เดือนติดต่อกัน เว้นแต่มเี หตุสดุ วิสยั
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้
(3) ยืน่ จดหมายลาออก
ไม่น้อยกว่า 50% ของจํานวนหุ้นที่ถอื โดยผู้ถอื หุน้ ทีม่ า
(4) ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยมติพิเศษให้
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ออกจากตําแหน่งกรรมการ
(3) ศาลมีคาํ สังให้
่ ออกจากตําแหน่งกรรมการ
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ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

(4) ยื่นจดหมายลาออก โดยการลาออกมีผลนับแต่ วนั ที่ (5) กรณีอ่นื ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ของ
ใบลาออกไปถึงบริษทั
บริษทั

7. การจัดประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษทั
(ก) การเรียกประชุม
คณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการเป็ นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการเป็ นผู้เรียกประชุ มคณะกรรมการ ใน ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
โดยต้องจัดให้มกี ารประชุมขึน้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
เวลาใดๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร แต่อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
ทัง้ นี้ กฎบัต ร (Charter) ของอมตะ เวีย ดนาม
(1) ต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครัง้ นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการอาจเรียกประชุ ม พิเศษ กําหนดเงื่อนไขการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
สอดคล้องกับกฎหมายวิสาหกิจ และได้กํ าหนด
(2) เมื่อกรรมการบริษทั ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปร้องขอให้เรียก คณะกรรมการในกรณีดงั ต่อไปนี้
เพิ่มเติมให้คณะกรรมการสามารถประชุ ม ได้โดย
ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนดวัน (1) ตามคําร้องขอของคณะกรรมการควบคุม
วิธกี าร ดังต่อไปนี้
ประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีม่ ไี ด้รบั การร้องขอ
(2) ตามคําร้องขอของระดับผู้จดั การทัวไปหรื
่
อผู้จ ดั การอื่นๆ
การประชุ ม ทางโทรศัพ ท์ห รือ วีธีอ่ืน ในกรณี ท่ี
อย่างน้อย 5 รายขึน้ ไป
กรรมการทัง้ หมดหรือ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นสถานที่
(3) ตามคําร้องขอของกรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป
แตกต่ า งกัน แต่ ส ามารถรับ ฟ งั และแสดงความ
(4) กรณีอ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตร (Charter) ของบริษทั ร่วม คิดเห็นในการประชุมทางโทรศัพท์หรือวิธอี ่นื ได้
อย่างชัดเจนและทันที โดยมติท่อี อกมาจากการ
หุน้
ในกรณี ท่ีมีการร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการข้างต้น ประชุ ม ด้ ว ยวิ ธี ด ั ง กล่ า วนี้ จ ะมี ผ ลทั น ที ท่ี ก าร
ประธานคณะกรรมการจะต้องจัดให้มกี ารประชุมภายใน 7 วัน ประชุมได้สน้ิ สุดลงและได้มกี ารยืนยันโดยการลง
นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ ร ั บ คํ า ร้ อ งขอดั ง กล่ า ว และหากประธาน นามของกรรมการทุกคนทีเ่ ข้าร่วมประชุม
การประชุ มโดยการรวบรวมการลงมติเ ป็ น ลาย
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

คณะกรรมการมิได้ดําเนิ นการตามเงื่อนไขข้างต้น ประธาน ลักษณ์อกั ษร (มติเวียน) การอนุ มตั กิ จิ การโดยการ
คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่ ใช้มติเวียนนัน้ จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
บริษทั ร่วมหุน้ และบุคคลผูร้ อ้ งขอให้มกี ารจัดประชุม
51% ของจํ า นวนกรรมการที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการมีสิทธิเรียกประชุ มคณะกรรมการแทน กรรมการต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่าจํานวน 3 ใน 4
ของกรรมการทัง้ หมด โดยมติเวียนทีไ่ ด้จากการ
ประธานคณะกรรมการได้
ประชุ ม ดั ง กล่ า ว ต้ อ งได้ ร ั บ การลงนามโดย
กรรมการทุกคนซึ่งมีสทิ ธิลงคะแนนเสียงจึงจะมี
ผลและใช้ บ ั ง คั บ ได้ เ หมื อ นกั บ การประชุ ม
คณะกรรมการในลักษณะปกติ
(ข) การส่งหนังสือนัดประชุม
กรรมการ

(ค) องค์ประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการนัน้ ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้า
เป็ นระยะเวลาไม่น้อ ยกว่ า 7 วันก่ อนวัน ประชุม เว้นแต่
กรณี จําเป็ น รีบ ด่ ว นเพื่อ รัก ษาสิท ธิป ระโยชน์ ข องบริษัท
จะแจ้งนัดประชุม โดยวิธีอ่นื และกําหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านัน้ ก็ได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการจะต้องมีการจัดส่งหนังสือนัด ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
ประชุมล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่กฎบัตร (Charter) ของบริษทั ร่วมหุน้ กําหนดไว้
เป็ นประการอื่น
ในหนังสือนัดประชุมจะต้องระบุวนั เวลา สถานทีป่ ระชุม วาระ
การประชุมที่จะพิจารณาหารือ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
บัตรลงคะแนน โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวสามารถจัดส่ง
ด้วยวิธใี ดๆ ก็ได้ แต่จะต้องส่งถึงกรรมการแต่ละรายตามทีอ่ ยู่ท่ี
ได้จดทะเบียนไว้กบั บริษทั ร่วมหุน้

ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวน ต้อ งมีก รรมการเข้า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของ กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดองค์ประชุ ม
จํานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการไว้สูง กว่ า ที่กํ า หนดในกฎหมาย
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง
คณะกรรมการ

(ง) การมอบฉันทะให้บุคคล
อื่นให้เข้าประชุม
คณะกรรมการ

กฎหมายประเทศไทย
กรรมการทัง้ หมด

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ข้างต้นไม่มกี รรมการมาประชุมครบถ้วนเป็ นองค์ประชุม ให้ ประเทศไทย
เรียกนัดประชุมใหม่ภายใน 7 วัน และการประชุมครัง้ หลังนี้ ทัง้ นี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึง่ หนึ่ง
กํ า หนดองค์ ป ระชุ ม ไว้ เ ช่ น เดี ย วกับ กฎหมาย
วิส าหกิจ คือ ต้ อ งมีก รรมการเข้า ร่ ว มประชุ ม
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมด ซึง่ คือ 5 คน

กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่อาจมอบฉันทะ กรรมการอาจมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดให้กรรมการ
ให้ผอู้ ่นื เข้าประชุมแทนได้
ตนได้ หากได้ร ับ อนุ ม ัติ โ ดยคะแนนเสีย งข้า งมากของที่ สามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุม แทน
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ร่วมหุน้ ในเวลาก่อนเริม่ ประชุม ได้ ซึง่ แตกต่างจากฎหมายประเทศไทย อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการ
ซึ่ ง บ ริ ษั ท ฯ ส่ ง ไ ป เป็ นกรรม กา รใ นอม ต ะ
เวียดนาม สามารถมอบอํานาจให้บุค คลอื่นเข้า
ประชุมแทนได้ตามทีก่ ําหนดในกฎหมายประเทศ
เวียดนาม แต่ผรู้ บั มอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียง
ตามที่ก รรมการคนนั น้ กํ า หนดไว้เ ท่ า นั น้ โดย
บริษัท ฯ ได้กํ า หนดแบบฟอร์ม การมอบฉั น ทะ
เพื่อให้กรรมการทุกคนปฏิบตั ไิ ปในทางเดียวกัน

8. การออกเสียงลงมติ และมติ ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษทั
การออกเสียงลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบกิจการใดๆ ในที่ การออกเสียงลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบกิจการใดๆ ในที่ ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ประชุมคณะกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมากของกรรมการ
ทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง
ในกรณีท่คี ะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมสามารถ
ออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าดได้

ประชุมคณะกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมากของกรรมการทีเ่ ข้า
ร่ ว มประชุ ม ในกรณี ท่ี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น ประธาน
คณะกรรมการมีสทิ ธิออกเสียงชีข้ าด

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ทัง้ นี้ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรื่องใดจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ นี้ กรรมการที่มสี ่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มสี ทิ ธิออก ลงคะแนนในเรื่องนัน้
เสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้

9. อานาจหน้ าที่และความรับผิดของคณะกรรมการบริษทั
(ก) อํ า นา จ ใ น กา รดํ า เนิ น คณะกรรมการของบริษัท มหาชนมีอํานาจบริหารกิจการ คณะกรรมการบริษทั ร่วมหุน้ ต้องปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ ห่ง ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
กิจการของบริษทั
ของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎหมาย กฎบัตร (Charter) ของบริษทั ร่วมหุน้ สัญญาจ้าง ทัง้ นี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
ของบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
แรงงาน และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างเคร่งครัด
กําหนดขอบอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการดําเนินการใดทีข่ ดั แย้งกับบทบัญญัติ อย่างชัดแจ้งครอบคลุมตามที่กฎหมายวิสาหกิจ
แห่งกฎหมาย กฎบัตร (Charter) ของบริษทั ร่วมหุน้ สัญญา กําหนด
จ้างแรงงาน และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และส่งผลให้
บริษัท ร่ ว มหุ้น ได้ร ับ ความเสีย หาย กรรมการที่พิจ ารณา
อนุ ม ัติ ก ารดํ า เนิ น การดัง กล่ า วจะต้ อ งรับ ผิ ด และชดใช้
ค่าเสีย หายให้แก่บ ริษัทร่ว มหุ้น โดยกรรมการรายใดที่ไ ด้
คัด ค้า นการลงมติอ นุ ม ัติก ารดํา เนิ น การดัง กล่ า วจะได้ร ับ
ยกเว้นไม่ตอ้ งร่วมรับผิดในค่าเสียหายดังกล่าว
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

(ข) อํ า นาจในการจํ า หน่ า ย ทีป่ ระชุมคณะกรรมการไม่สามารถตัดสินใจในการขาย หรือ
ทรัพย์สนิ ของบริษัท หรือ โอนกิจการของบริษัทมหาชนทัง้ หมดหรือในส่วนที่สําคัญ
ของบริษทั ในเครือ
ให้แก่บุคคลอื่น แต่จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

กฎหมายประเทศเวียดนาม
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการให้ความเห็นชอบการ
ทําสัญญาซื้อ ขาย กู้ยืม ให้ยืม และสัญญาใดๆ ที่มีมูลค่ า
น้อยกว่า 35% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทัง้ หมดตามทีป่ รากฏ
ในงบการเงินของบริษทั ฉบับล่าสุด
ในกรณีท่ธี ุรกรรมข้างต้นมีมูลค่าตัง้ แต่ 35% ขึ้นไปของ
มูลค่าสินทรัพย์รวมทัง้ หมดตามทีป่ รากฏในงบการเงินของ
บริษทั ฉบับล่าสุด (หรือมีมูลค่าอื่นหากกําหนดไว้ในกฎบัตร
(Charter) ของบริษทั ) ต้องได้รบั อนุ มตั โิ ดยมติทวไปของที
ั่
่
ประชุมผูถ้ อื หุน้

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
อย่างไรก็ตาม หากเป็ นกรณีการได้มาหรือจําหน่ าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ คณะกรรมการของอมตะ เวียดนาม
ต้ องดํ าเนิ นการตามที่กํ าหนดไว้ในนโยบายการ
ดํ า เนิ น การเมื่ อ มี ก ารได้ ม าหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ ง
สินทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เนื่ องจากที่ประชุ มผู้ถือหุ้น
ของอมตะ เวียดนาม มีมติให้นํานโยบายข้างต้นมา
ปรับใช้กบั การดําเนินของอมตะ เวีดยนาม

(ค) อํ า นาจของกรรมการใน อํานาจในการออกหุ้นใหม่ของบริษัทมหาชนเป็ นอํานาจ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมหุ้น ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
การออกและจัดสรรหุน้
ของผูถ้ อื หุน้
นัน้ จะทําได้ต่อเมื่อบริษทั ได้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
ในทางปฏิบตั ิ คณะกรรมการจะดําเนินการเสนอเรื่องการ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 65% ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผู้
ออกและเสนอขายหุ้นใหม่ให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจ ารณา ถือหุน้ ทีเ่ ข้าประชุม เว้นแต่กฎบัตร (Charter) ของบริษทั จะ
กําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
อนุมตั โิ ดยอาศัยมติพเิ ศษ
(ง) หน้ า ที่ใ นการดู แ ลรัก ษา กฎหมายบริษัทมหาชนและกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด กฎหมายวิสาหกิจ กําหนดหน้าที่ของกรรมการบริษัท ร่วม ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
ผลประโยชน์ ข องบริษั ท หลักทรัพย์ กํ าหนดให้ คณะกรรมการมีอํ านาจและหน้ าที่ หุน้ ดังนี้
(Fiduciary Duty)
จัดการบริษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจน (1) ต้อ งใช้สิท ธิแ ละปฏิบ ัติห น้ า ที่ท่ีไ ด้ร ับ มอบหมายตาม
มติของที่ประชุ มคณะกรรมการและที่ประชุ มผู้ถือหุ้นด้วย
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายวิสาหกิจ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของ
บริษัทเยี่ยงวิ ญญูณชนผู้ประกอบธุ รกิจเช่ นนัน้ พึงกระทํ า
ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
(2)
ในกรณี ท่กี รรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขาย
ทรัพย์สนิ ให้แก่บริษทั หรือกระทําธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับ
บริษัท ไม่ว่าจะกระทําในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น (3)
ถ้ามิได้รบั ความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขาย
หรือการทําธุรกิจนัน้ ย่อมไม่มผี ลผูกพันบริษทั

อื่น ๆ กฎบัตร (Charter)
ประชุมผูถ้ อื หุน้

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ของบริษัท และมติข องที่

ต้ อ งใช้สิท ธิแ ละหน้ า ที่ท่ีไ ด้ร ับ มอบหมายด้ว ยความ
ซื่อสัตย์ ขยันหมันเพี
่ ยร เพื่อให้เกิดประโยชน์อนั ชอบ
ด้วยกฎหมายสูงสุดต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผลประโยชน์ของบริษทั และต่อผู้
ถือหุน้ โดยไม่ใช้ขอ้ มูลทางธุรกิจ วิธกี ารและโอกาสทาง
ธุรกิจ ไม่ใช้ตําแหน่งและอํานาจไปในทางทีผ่ ดิ และต้อง
ไม่ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั เพื่อประโยชน์ของตนหรือของ
บุคคลอื่นใด

(4) ต้องแจ้งข้อมูลที่เพียงพอและถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทที่
ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีอํานาจควบคุ ม
โดยทันที ซึง่ ประกาศแจ้งนี้ตอ้ งติดไว้ ณ สํานักงานใหญ่
และสาขาของบริษทั
(จ) หน้าทีใ่ นส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of
Interest)

กรรมการบริษทั มหาชนต้องไม่กระทําการใดอันเป็ นการขัด
หรือแย้งกับ ผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ อัน
เป็ นผลให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วาม
เกีย่ วข้องได้รบั ผลประโยชน์ทางการเงินอื่น นอกเหนือจาก
ทีพ่ งึ ได้ตามปกติหรือเป็ นเหตุให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย
โดยให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าการกระทําดังต่อไปนี้ เป็ นการ

กฎหมายวิสาหกิจ ไม่ไ ด้กําหนดชัดเจนในเรื่อ งหน้ าที่ของ ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
กรรมการในส่วนที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ นี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม ได้
อย่างไรก็ดี กฎหมายวิสาหกิจกําหนดดังนี้
กําหนดให้การเข้าทําสัญญาหรือความตกลงใดๆ
(1) การเข้าสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทร่วมหุ้น ระหว่างอมตะ เวียดนามกับกรรมการ ผู้จดั การ
และกรรมการ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับกรรมการ ซึง่ มีมลู ค่า ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือนิตบิ ุคคลใดๆ
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ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

กระทํา ที่ข ดั หรือ แย้ง กับ ผลประโยชน์ ข องบริษัท อย่ า งมี
นัยสําคัญ

น้อยกว่า 35% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทัง้ หมดของ ที่บุค คลข้างต้นมีส่ว นได้เสีย สามารถทําได้ตาม
ตามทีป่ รากฎในงบการเงินของบริษัทฉบับล่าสุด (หรือ เงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไว้ ดังนี้
มูลค่ า น้ อ ยกว่ า ตามที่กํา หนดไว้ใ นกฎบัต ร (Charter) - ในกรณี ท่มี ูลค่า ตามสัญญาไม่ เกินกว่ า 20%
(1) การทํ า ธุ ร กรรมระหว่ า งบริษัท หรือ บริษั ท ย่ อ ยกับ
ของบริษัทร่วมหุ้น) ต้องได้รบั การอนุ มตั ิโดยที่ประชุม
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 น ทั ้ง หม ดของ อม ต ะ
คณะกรรมการ
นอกเหนื อ จากที่ก ฎหมายกํา หนดให้ก ระทํ า ได้ โ ดย
เวี ย ดนาม ตามงบการเงิ น ล่ า สุ ด จะต้ อ ง
ไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
(2) การเข้าทําสัญญาหรือธุรกรรมอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้
เปิ ดเผยรายละเอียดและส่วนได้เสีย ที่สําคัญ
ข้ า งต้ น ต้ อ งได้ ร ั บ การอนุ ม ั ติ โ ดยมติ ท ั ว่ 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 ข้อ มู ล บริษั ท ที่ล่ ว งรู้ ม า เว้ น แต่ เ ป็ น ข้อ มู ล ที่
ประชุมผูถอื หุน้
คณะกรรมการ และได้มกี ารอนุ มตั กิ ารเข้าทํา
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
สัญญาดังกล่าว โดยกรรมการผู้มสี ่วนได้เสีย
(3) การใช้ทรัพย์สนิ หรือโอกาสทางธุร กิจของบริษัทใน
มิได้ออกเสียงลงคะแนนด้วย
ลักษณะทีเ่ ป็ นการฝา่ ฝืนหลักเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. กําหนด
- ในกรณีทม่ี ูลค่าตามสัญญาเกินกว่า 20% ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของอมตะ เวียดนาม
ตามงบการเงิ น ล่ า สุ ด จะต้ อ งเปิ ดเผย
รายละเอียดและส่วนได้เสียทีส่ าํ คัญของบุคคล
ผู้มีส่วนได้เสียต่อผู้ถือหุ้น และที่ประชุมผู้ถือ
หุ้ น โดยมติ ท ัว่ ไปอนุ ม ัติ ก ารเข้ า ทํ า สัญ ญา
ดังกล่าว
- องค์กรที่ปรึกษาอิสระให้ความเห็นว่าการทํา
ธุ ร กรรมดั ง กล่ า วเป็ นธรรมและมี ค วาม
สมเหตุสมผลในทุกด้านต่อผูถ้ อื หุน้
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(ฉ) การให้กรรมการกูย้ มื เงิน

บริษทั มหาชนจะให้กยู้ มื เงิน (รวมทัง้ การเข้าคํ้าประกันการ
รับซือ้ หรือซือ้ ลดตั ๋วเงิน และการให้หลักประกันเกีย่ วกับเงิน
ทีก่ ยู้ มื ) แก่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษทั ไม่ได้
เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี้

กฎหมายประเทศเวียดนาม

กฎหมายวิสาหกิจไม่มบี ทบัญญัตใิ ดๆ ทีห่ า้ มโดยชัดแจ้งมิให้
บริษัทร่ วมหุ้น ที่ไ ม่ไ ด้เ ป็ น บริษัท มหาชน (กรณี ของอมตะ
เวียดนาม) ให้กู้ ให้หลักทรัพย์หรือเข้าคํ้าประกันกรรมการ
ของตน อย่างไรก็ดี กฎหมายวิสาหกิจถือว่ากิจกรรมเหล่านี้
(1) เป็ นการกูย้ มื เงินตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงาน เป็ นการทํารายการกับ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องได้รบั ความ
เห็น ชอบจากที่ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริษัท หรือ ที่
และลูกจ้าง หรือ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ขนาดของรายการนัน้ ๆ
(2) เป็ น การให้ กู้ ยืม เงิน ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธนาคาร
พาณิ ช ย์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกั น ชี วิ ต หรื อ อย่างไรก็ดี กฎหมายวิสาหกิจไม่อนุ ญาตให้บริษทั ร่วมหุน้ ที่
เป็ นบริษทั มหาชนให้กหู้ รือคํ้าประกันให้แก่กรรมการของตน
กฎหมายอื่นใด
เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ การให้กยู้ มื เงินดังต่อไปนี้ ถือเป็ นการให้กยู้ มื เงินแก่
กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษทั
(1) การให้กู้ยืมเงินแก่คู่สมรส หรือบุตรที่ย ังไม่บรรลุนิ ติ
ภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
(2) การให้ กู้ ยื ม เงิน แก่ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามัญ ที่ ก รรมการ
พนักงานหรือลูกจ้าง คู่สมรส หรือบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะของกรรมการ พนั ก งานหรือ ลู ก จ้ า งนั น้ เป็ น
หุน้ ส่วน
(3) การให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด ที่ ก รรมการ
พนักงานหรือลูกจ้าง คู่สมรสหรือบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิ ติ
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ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
อย่ างไรก็ตาม กฎบัตร (Charter) ของอมตะ
เวียดนาม ได้กําหนดห้ามมิให้อมตะ เวียดนามให้
กู้ยมื เงิน เข้าคํ้าประกันหรือให้สนิ เชื่อแก่กรรมการ
ผูจ้ ดั การ บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว หรือ
นิตบิ ุคคลใดๆ ที่บุคคลข้างต้นมีส่วนได้เสีย เว้นแต่
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะกําหนดเป็ นประการอื่น

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ภาวะของกรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างนัน้ เป็ นหุน้ ส่วน
จําพวกไม่จาํ กัดความรับผิด
(4) การให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่ บ ริ ษั ท อื่ น หรื อ บริ ษั ท เอกชนที่
กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้าง คู่สมรส หรือบุตรทีย่ งั ไม่
บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างนัน้
ถือหุ้นรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจํานวนหุ้นทัง้ หมดของ
บริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนนัน้
(ช) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ทางการเงินในการซื้อหุ้น
ของบริษัท หรือ บริษัท ใน
เครือ

ไม่มบี ทบัญญัตใิ ดภายใต้กฎหมายประเทศไทยทีก่ าํ หนดใน ไม่ มีบ ทบัญ ญัติ ใ ดภายใต้ ก ฎหมายประเทศเวีย ดนามที่ ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
เรื่องนี้ อย่า งไรก็ต าม กรณี ท่ีบุค คลยืมเงิน จากบริษัท กําหนดในเรื่องนี้
มหาชนเพื่อซือ้ หุน้ ของบริษทั นัน้ ถือเป็ นนอมินี (Nominee)
ของบริษัท อันจะส่งผลให้ถือว่าบริษัทเป็ นเจ้าของหุน้ ของ
ตนเอง ซึง่ ต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั มหาชน

(ซ) การเปิ ด เผยส่ ว นได้ เ สีย กรรมการต้ อ งแจ้ง ให้บ ริษัท ทราบโดยมิช ัก ช้า เมื่อ เกิด
ของกรรมการในการเข้า เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
ทําสัญญากับบริษทั
(1) กรรมการคนใดมีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษัททําขึน้ ระหว่างรอบปี บญ
ั ชี โดย
ต้อ งระบุ ข้อ เท็จจริง เกี่ย วกับลักษณะของสัญญา ชื่อ
ของคู่สญ
ั ญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานัน้
(ถ้ามี)

กรรมการบริษั ท ร่ วมหุ้ นต้ องรายงานส่ วนได้ เสียของตนที่ ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
เกีย่ วข้องกับบริษทั ร่วมหุน้ ให้บริษทั ทราบภายใน 7 วันทําการ
นับแต่วนั ทีเ่ กิดส่วนได้เสียนัน้ ขึน้ ซึง่ รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลเกีย่ วกับวิสาหกิจใดๆ ทีก่ รรมการรายดังกล่าวถือ
หุน้
(2) ข้อ มูลเกี่ย วกับ วิสาหกิจ ใดๆ ที่บุ คคลที่เ กี่ย วข้อ งของ
กรรมการรายดัง กล่ า วร่ ว มกัน หรือ แยกกัน ถือ หุ้น ใน
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

(2)
กรรมการคนใดถื อ หุ้ น หรือ หุ้ น กู้ ใ นบริษั ท และ
จํานวนมากกว่า 10% ของทุนจดทะเบียนของวิสาหกิจ
บริษัทในเครือ โดยต้องระบุจํานวนทัง้ หมดที่เพิม่ ขึน้ หรือ
นัน้
ลดลงในระหว่างรอบปี บญ
ั ชี (ถ้ามี)
นอกจากนี้ นิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ทําขึน้ ระหว่างบริษัทกับ
กรรมการของบริษัท หรือ กับ วิสาหกิจ ตาม (1) และ (2)
ข้างต้นจะต้องรายงานต่ อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น และต้อง
ประกาศและเก็บไว้ทส่ี าํ นักงานใหญ่ของบริษทั
(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 ขัน กับ กิจ การของบริษั ท หรือ เข้า เป็ น บริษทั ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
กรรมการ
หุ้นส่ วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็ นหุ้นส่วนไม่ จํ ากัด แข่งขันกับกิจการของบริษทั
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํ ากัด หรือเป็ นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่
ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ ของตนหรือผู้อ่นื โดยมิได้แจ้งให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ กรรมการนัน้ และ
หากปรากฎว่าบริษทั ได้รบั ความเสียหายจากการนัน้ และ
บริษทั ไม่ดาํ เนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการ
ดังกล่าว
ในกรณีน้ี ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่
น้อยกว่า 5% ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด จะแจ้งเป็ นหนังสือ
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แม้กฎหมายวิสาหกิจและกฎบัตร (Charter) ของ
อมตะ เวียดนาม ไม่ได้กําหนดเรื่องการประกอบ
กิ จ การแข่ ง ขัน ของกรรมการ อย่ า งไรก็ ต าม
กรรมการของอมตะ เวียดนาม จํานวน 5 คน เป็ น
กรรมการซึ่งบริษัทฯแต่ งตัง้ ให้ไปบริหารจัดการ
อมตะ เวี ย ดนาม ดั ง นั ้น กรรมการทั ง้ 5 คน
ดั ง ก ล่ า ว จึ ง ต้ อ ง ป ฏิ บ ั ติ ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และสั ญ ญาแต่ ง ตั ้ง
กรรมการ (สําหรับ บุ ค คลที่ไ ม่ ได้เ ป็ น กรรมการ
ของบริษทั ฯ) ซึง่ อนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลให้เข้าไปเป็ น
กรรมการอมตะ เวียดนาม กําหนดขอบเขตหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ รวมถึ ง
กํ า หนดขอบเขตการใช้ดุ ล พินิ จ ในการบริห าร
จัด การอมตะ เวีย ดนาม ซึ่ง ต้อ งดํ า เนิ น การให้

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ให้บริษทั ดําเนินการเรียกร้องก็ได้

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
เป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ ข องก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กําหนดนโยบายใน
การกํ า กับ ดู แ ลเกี่ย วกับ การเปิ ด เผยและนํ า ส่ ง
ข้อ มู ล ส่ ว นได้ เ สีย ของกรรมการและบุ ค คลที่มี
ความเกี่ ย วข้ อ งต่ อ คณะกรรมการของอมตะ
เวียดนาม ในแนวทางปฏิบตั ิ (Code of Conduct)
ซึ่งได้รบั การอนุ มตั ิโดยคณะกรรมการของอมตะ
เวีย ดนามโดยแนวทางปฏิบ ัติกํา หนดให้อ มตะ
เวี ย ดนามเปิ ดเผยและรายงานให้ ท ราบถึ ง
ความสัม พัน ธ์ และการทํ า ธุ ร กรรมกับ บริษัท ฯ
หรือ กรรมการ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ และหลีก เลี่ย งการทํา
รายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์โดยพิจารณาถึงประโยชน์ โดยรวม
ของอมตะ เวียดนาม บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท
ย่ อ ย เป็ น สํา คัญ และกํ า หนดให้ก รรมการหรือ
ผูบ้ ริหารหลีกเลีย่ งการลงทุนหรือประกอบธุรกิจที่
แข่ง ขัน กับ อมตะ เวียดนาม บริษัท ฯ และ/หรือ
บริษทั ย่อย

(ญ) ค ว า ม รั บ ผิ ด ข อ ง กรณีท่คี ณะกรรมการไม่จดั ให้มรี ายงานการประชุมผู้ถือหุ้น กฎหมายวิสาหกิจไม่ได้กําหนดความรับผิดของคณะกรรมการ กฎหมายวิสาหกิจและกฎบัตร (Charter) ของ
คณะกรรมการในกรณี ท่ี รายงานการประชุมคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน ในกรณีทเ่ี ปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จหรือไม่ครบถ้วนไว้เป็ นการ อมตะ เวียดนามไม่ได้กาํ หนดในเรื่องนี้ไว้เป็ นการ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จ รายงานประจําปี ของบริษทั หรือจัดทําเอกสารดังกล่าวโดยมี เฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทม่ี กี ารเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จ
หรือไม่ครบถ้วน
ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนนัน้ คณะกรรมการต้องรับ หรือไม่ ครบถ้ วนนั น้ ผู้ แทนโดยชอบด้ วยกฎหมาย (Legal
ผิดชําระค่าปรับไม่เกิน 20,000 บาท
Representative)4 และประธานฝ่ายบัญชี (Chief Accountant)
นอกจากนี้ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ย ัง ต้องร่วมกันรับผิดในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
กําหนดให้กรรมการบริษทั ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีซ่ อ้ื
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทัวไป
่
หากการแสดงข้อความดังกล่าวเป็ นเท็จในสาระสําคัญ หรือ
ปกปิ ดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญ เช่ น
การให้ขอ้ มูลประกอบการขอมติอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษทั

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
เฉพาะ ซึ่ง แตกต่ า งจากฎหมายบริษัท มหาชน
อย่ า งไรก็ต าม กรรมการของอมตะ เวีย ดนาม
จํานวน 5 คน เป็ นกรรมการซึง่ บริษทั ฯแต่งตัง้ ให้
ไปบริ ห ารจั ด การอมตะ เวี ย ดนาม ดั ง นั ้ น
กรรมการทัง้ 5 คนดัง กล่ า วจึง ต้ อ งปฏิบ ัติต าม
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่บริษัท ฯ กําหนด โดยรวมถึง
การจัด ทํ า ข้อ มู ล ต่ า งๆ ที่เ กี่ย วกับ การบริห าร
จัดการบริษทั อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ทัง้ นี้ ในกรณี ท่กี รรมการปลอมเอกสารข้างต้นขึ้นทัง้ ฉบับ
หรื อ บางส่ ว นหรื อ แแก้ ไ ขหรือ ทอนข้ อ ความในเอกสาร
ดังกล่าว โดยประการทีน่ ่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอ้ ่นื
หรือประชาชน เพื่อให้ผู้ใดผู้หนึ่งหลงเชื่อว่าเป็ นเอกสารที่
แท้จริง กรรมการอาจมีความผิดอาญาฐานปลอมเอกสารและ
ใช้เอกสารปลอมอีกด้วย
4

ผูแ้ ทนโดยชอบด้วยกฎหมาย (Legal Representative)4 คือ ผูม้ อี ํานาจในการเข้าทําสัญญาหรือกระทําการใดๆ ในฐานะผูก้ ระทําการแทนบริษทั ร่วมหุ้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวคือประธานคณะกรรมการ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

10. ค่าตอบแทนกรรมการ
กฎหมายบริษทั มหาชนกําหนดห้ามมิให้บริษทั จ่ายเงินหรือ กฎหมายวิสาหกิจกําหนดให้บริษทั มีสทิ ธิจ่ายค่าตอบแทนหรือ ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
ทรัพ ย์สิน อื่น ใดให้แ ก่ ก รรมการบริษัท เว้น แต่ จ่ า ยเป็ น เงินเดือนให้แก่กรรมการบริษทั ตามผลประกอบการและกําไร
ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษทั
ของบริษัท เว้นแต่ จะกํ าหนดไว้เป็ นประการอื่นในกฎบัตร
ในกรณี ท่ี ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท มิ ไ ด้ กํ า หนดในเรื่ อ ง (Charter) ของบริษทั
ค่าตอบแทนของกรรมการ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้ ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดต้องได้รบั
เป็ นไปตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้น ซึง่ ต้องประกอบด้วย ความเห็นชอบโดยมติทวไปของที
ั่
ป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
11. คณะกรรมการอิ สระ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการควบคุม (Inspection Committee)
กฎเกณฑ์ของก.ล.ต. กําหนดให้บริษัท จดทะเบียนต้องมี คณะกรรมการควบคุม (Inspection Committee)
กฎบัต ร (Charter)
ของอมตะ เวีย ดนาม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กฎหมายวิสาหกิจกําหนดให้บริษัทร่ วมหุ้นที่มีลักษณะใด กํา หนดให้มีก รรมการควบคุ ม จํ า นวน 3-5 คน
และกํ า หนดการแต่ ง ตัง้ และอํ า นาจหน้ า ที่ข อง
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องมีคณะกรรมการควบคุม
คณะกรรมการควบคุ ม เป็ น ไปตามกฎหมาย
(1) มีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดามากกว่า 11 คนขึน้ ไป หรือ วิสาหกิจ
(2) มีผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบุ คคลหนึ่งรายถือหุ้นมากกว่า 50% นอกจากนี้ กฎบัต ร (Charter)
ของอมตะ
ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั
เวียดนาม กําหนดใหกรรมการควบคุมอย่างน้อย
ทัง้ นี้ คณะกรรมการควบคุ ม ตามกฎหมายวิส าหกิจ มี 1 คนต้องเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ลักษณะและอํานาจหน้าทีค่ ล้ายกับคณะกรรมการตรวจสอบ อิสระซึ่งจะต้องมิใช่พนักงานในแผนกบัญชีและ
ตามกฎเกณฑ์ของก.ล.ต.
การเงินของ อมตะ เวียดนาม และมิใช่พนักงาน
ของบริษทั ผูส้ อบบัญชีอสิ ระทีท่ าํ การตรวจสอบงบ
คณะกรรมการอิสระ
การเงินของอมตะ เวียดนาม
กฎหมายวิสาหกิจไม่ได้กําหนดเรื่องคณะกรรมการอิสระไว้
โดยเฉพาะ
(ก) การแต่งตัง้ กรรมการ
อิสระ/ตรวจสอบ/ควบคุม

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นของบริษทั มหาชนโดยมติทวไปมี
ั ่ อํานาจ ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มหาชนโดยมติทวไปมี
ั่
ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
แต่งตัง้ กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ
อํานาจแต่งตัง้ กรรมการอิสระ/ควบคุม

(ข) จํานวนกรรมการและวาระ คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีจํานวนอย่า งน้ อ ย 3 คน คณะกรรมการควบคุ ม ต้ อ งมีจํ า นวน 3-5 คนหรือ ตามที่
การดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการอิสระ ต้องมีจํานวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ กําหนดในกฎบัตร (charter) บริษัท โดยมีระยะเวลาการ
จํานวนคณะกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน
ดํารงตําแหน่งไม่เกิน 5 ปี และกรรมการทีค่ รบวาระแล้วอาจ
กฎเกณฑ์ของก.ล.ต. ไม่ได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ ง ได้รบั เลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งได้
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระ
(ค) คุณสมบัตขิ องกรรมการ
อิสระ/ตรวจสอบ/ควบคุม

ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ

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 กําหนดให้มีคุณสมบัติต ามที่กฎหมายวิสาหกิจ
ของคณะกรรมการ
กําหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มี คณะกรรมการควบคุม คุ ณสมบัติของกรรมการควบคุม มี ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นกรรมการทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมในการบริหาร
(2) ถือหุน้ ไม่เกิน 1% โดยนับรวมผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

(1) มีค วามสามารถทางแพ่ ง ในการกระทํา การใดๆ โดย
สมบู ร ณ์ รวมถึง ไม่ ถู ก ห้ า มในการจัด ตัง้ และจัด การ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

วิสาหกิจตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎหมายวิสาหกิจ
(3) ไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเคยเป็ นพนักงาน
ลู ก จ้ า ง ที่ป รึก ษา เว้ น แต่ ไ ด้พ้ น จากการมีลัก ษณะ (2) ไม่ เ ป็ น สามีห รือ ภรรยา บิด า บิด าบุ ญ ธรรม มารดา
ดัง กล่ า วมาแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี ก่ อ นวัน ที่ย่ืน คํา ขอ
มารดาบุ ญ ธรรม บุ ต ร บุ ต รบุ ญ ธรรม และพี่น้ อ งทาง
อนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
สายโลหิตกับสมาชิกรายใดๆ ของคณะกรรมการ และ
ผูจ้ ดั การรายอื่นๆ ของบริษทั ร่วมหุน้
(4) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการวิชาชีพ
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว (3) ไม่ดาํ รงตําแหน่งด้านบริหารในบริษทั ร่วมหุน้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่นื คําขออนุ ญาตต่อ
(4) ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งเป็ น ผู้ถื อ หุ้น หรือ พนั ก งานของบริษั ท
สํานักงาน ก.ล.ต.
ร่วมหุน้
(5) ไม่เกีย่ วข้องกับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
นอกจากนี้ สมาชิกของคณะกรรมการควบคุมอย่างน้อยกึ่ง
(6) กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็ นกรรมการในบริษทั ใหญ่ หนึ่ ง จะต้ อ งมีถิ่น ที่อ ยู่ ใ นประเทศเวีย ดนาม และหัว หน้ า
บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ น คณะกรรมการควบคุมจะต้องเป็ นนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชี
บริษทั จดทะเบียน
ประจําของบริษัทร่วมหุ้น เว้นแต่ได้กําหนดมาตราฐานทีส่ ูง
กว่าในกฎบัตร (Charter)
คณะกรรมการอิ ส ระ คุ ณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระ มี
ลักษณะเช่นเดียวกับคุณสมบัตขิ องกรรมการดังทีร่ ะบุไว้ ใน
ข้อ 6(ก) (คุณสมบัตขิ องกรรมการ)
(ง) อํานาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการอิสระ/
ตรวจสอบ/ควบคุม

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย คณะกรรมการควบคุม มีอาํ นาจตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎหมาย กฎหมายประเทศเวียดนามกําหนดอํานาจหน้าที่
จากคณะกรรมการ และรวมถึง แต่ ไม่ จํากัด เพีย งอํา นาจ วิสาหกิจ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงอํานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้ ของคณะกรรมการควบคุ ม ไว้ก ว้า งกว่ า อํา นาจ
หน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(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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เรือ่ ง

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

กฎหมายประเทศเวียดนาม

คณะกรรมการบริษทั ร่วมหุ้น และปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่ท่ี ในกฎหมายประเทศไทย
ประชุมผูถ้ อื หุน้ มอบหมาย

(2) สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผ ลของระบบ (2) ตรวจทานภาระหน้ าที่ความชอบด้วยกฎหมาย ความ
ควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในรวมถึ ง
ถูกต้องในการบริหารจัดการธุรกิจ การบัญชี งานด้าน
พิจ ารณาความเป็ น อิส ระของบริษัท โดยให้ ค วาม
การจัดทําข้อมูลสถิติ และการจัดทํางบการเงิน
เห็นชอบแต่งตัง้ โยกย้ายหรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน (3) จัดทําและยื่นรายงานการประเมินต่ อที่ประชุ มผู้ถือหุ้น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมภายในได้
เกี่ยวกับงบการเงินและธุ รกิจของบริษั ทร่ วมหุ้ น และ
(3) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเสนอ
รายงานการประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีโดยจัดให้มกี ารประชุมรวมกัน (4) ตรวจสอบ ตรวจทาน และประเมินประสิทธิภาพของระบบ
1 ครัง้ ต่อปี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน การบริหารความ
(4) พิจารณาการเปิ ด เผยข้อมูลของบริษัทในกรณี ท่เี กิด
เสีย่ ง และการเตือนล่วงหน้า
รายการที่เ กี่ย วโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมีค วาม (5) ตรวจสอบบัญ ชี เอกสารอื่นๆ และการบริหารจัด การ
ขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้ มี ค วามถู ก ต้ อ งและ
ของบริษทั ร่วมหุน้ ตามจําเป็ นหรือตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื
ครบถ้วน
หุน้
(5) สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อกําหนด (6) ดําเนินการตรวจสอบกิจการใดๆ ทีไ่ ด้รบั การร้องขอจากผู้
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ถื อ หุ้ น ที่ ถื อ หุ้ น เกิ น กว่ า 10% และถื อ เป็ นระยะเวลา
(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวสอบ โดยเปิ ดเผย
ไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั
คณะกรรมการอิสระ มีอํานาจหน้ าที่เ ช่นเดียวกับ อํานาจ

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ต่ อเนื่ องกันไม่ น้ อยกว่ า 6 เดือนหรือตามที่กฏบัตร
(charter) บริษัทกําหนดให้ร้องขอได้ โดยคณะกรรมการ
ควบคุมจะต้องยื่นรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทร่วมหุ้นและผู้ถือหุ้นผู้ร้องขอภายใน 7 วันทําการ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ดังทีร่ ะบุไว้ในข้อ 9 (อํานาจ
นับจากวันทีไ่ ด้รบั การร้องขอดังกล่าว
หน้าทีแ่ ละความรับผิดของคณะกรรมการบริษทั )
(7) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงองค์กรและธุรกิจของบริษทั
ร่วมหุน้ ต่อคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
(8) ในกรณี ท่ี มี ก ารตรวจสอบพบว่ า กรรมการหรื อ
คณะกรรมการบริษทั หรือผูจ้ ดั การทัวไปกระทํ
่
าการใดๆ
อัน เป็ น การฝ่า ฝื น กฎหมายวิส าหกิจ คณะกรรมการ
ควบคุมมีหน้าทีจ่ ดั ส่งหนังสือบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์
อักษรไปยังคณะกรรมการเพื่อร้องขอให้ยุติการกระทํา
ดังกล่าวและแก้ไขผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
(9) มีสทิ ธิเข้าร่วมอภิปรายในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และที่
ประชุมกรรมการ
(10) ให้ทป่ี รึกษาอิสระหรือแผนกตรวจสอบภายในของบริษทั
ร่วมหุน้ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(11) คณะกรรมการควบคุมจะปรึกษากับคณะกรรมการก่อน
ส่ ง รายงาน ข้อ สรุ ป หรือ ข้อ แนะนํ า ไปยัง ที่ป ระชุ ม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ได้
(12) ใช้ สิท ธิแ ละปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ อ่ืน ใดตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
กฎหมายวิสาหกิจ กฎบัตร (Charter) ของบริษัทร่วม
หุน้ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ส่วนที่ 2.2 -8 - หน้า 45

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

คณะกรรมการอิสระ มีอํา นาจหน้ า ที่เ ช่ น เดีย วกับ อํา นาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ดังทีร่ ะบุไว้ในข้อ 9 (อํานาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดของคณะกรรมการบริษทั )
12. การเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ/ผูถ้ ือหุ้น
กฎหมายบริษทั มหาชนกําหนดให้บริษทั มหาชนต้องจัดให้ บริษทั ร่วมหุน้ ต้องเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ไว้ทส่ี าํ นักงาน ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
มีทะเบียนกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ และ แห่งใหญ่
เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษทั
(1) รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจากนัน้ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยงั (2) รายนามผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
กําหนดให้เลขานุการบริษทั จดทะเบียนเป็ นผูม้ หี น้าทีใ่ นการ
จัด เก็ บ รัก ษาทะเบี ย นกรรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม (3) มติท่ีไ ด้ร ับ ความเห็น ชอบจากที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น แล้ว
รวมถึงหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน
ประจําปี ของบริษทั หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงาน (4) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการรวมถึ ง เอกสาร
การประชุมผูถ้ อื หุน้
ประกอบการประชุม
13. การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
กฎหมายบริษัทมหาชนไม่ ได้ กํ าหนดเรื่องการได้มาหรือ กฎหมายวิสาหกิจ กําหนดเพียงหลักเกณฑ์ในการอนุ มตั ใิ น
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ไว้ชดั เจน
กรณีทบ่ี ริษทั ร่วมหุน้ ลงทุนหรือการขายสินทรัพย์ไว้เท่านัน้
อย่างไรก็ดี ในกรณีบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อยได้มกี าร (โปรดพิจารณาข้อ 9(ข) (อํานาจในการจําหน่ ายทรัพย์สนิ
ตกลงเข้าทํารายการ กล่าวคือ การเข้าไปหรือตกลงเข้าทํา ของบริษัท หรือของบริษัทในเครือ)) แต่ไม่ได้กําหนดเรื่อง
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กฎหมายประเทศเวียดนามและกฎบัตร (Charter)
ของอมตะ เวี ย ดนามไม่ ไ ด้ กํ า หนดเรื่ อ งการ
ดําเนินการของบริษัทร่วมหุ้นเมื่อมีการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ไว้ชดั เจน

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

สัญญา ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือ การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ไว้ชดั เจน
จําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือก่อให้เกิดสิทธิ หรือสละสิทธิใน
การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน
จะต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยการตกลงเข้าทํารายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ และดําเนินการตามทีก่ ําหนดในกฎเกณฑ์ขอ
งก.ล.ต.

อย่างไรก็ตาม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของอมตะ เวียดนาม
ได้มีมติอนุ มตั ิให้นํานโยบายการดําเนินการเมื่อมี
การได้ ม าหรื อ จํ า หน่ ายไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ตาม
กฎเกณฑ์ ใ นเรื่องการได้ ม าหรือ จํ าหน่ า ยไปซึ่ ง
สิ น ทรั พ ย์ ข องประเทศไทย (เช่ น ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
28/2554 เรื่องข้อกําหนดเกี่ยวกับการรายงานการ
ได้มาหรือจําหน่ ายหลักทรัพย์ เป็ นต้น) มาปรับใช้
กับอมตะ เวียดนาม

บริษัทมหาชนอาจออกและเสนอขายหุ้นน้อยกว่าจํานวน
หุน้ ทีจ่ ดทะเบียนได้ แต่ตอ้ งมีผจู้ องซือ้ หุน้ ไม่น้อยกว่า 50%
ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดทีก่ ําหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องชําระค่าหุ้นเป็ นเงินครัง้ เดียวจน
เต็มมูลค่า ไม่อาจชําระเพียงบางส่วนหรือขอหักกลบลบหนี้
ได้ เมื่อบริษทั มหาชนได้รบั ชําระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วจึงจะ
ดําเนินการจดทะเบียนตัง้ บริษทั ต่อไป

กฎหมายบริษัทมหาชนกําหนดให้ผู้ถือหุ้นชําระค่า
หุน้ ครัง้ เดียวจนเต็มมูลค่า ซึง่ แตกต่างจากกฎหมาย
วิสาหกิจ

14. การชาระเงิ นทุน
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูเ้ ริม่ ก่อตัง้ บริษัทร่วมหุน้ จะต้องยื่นจดทะเบียน
กําหนดการชําระเงินทุ นของบริษัทร่ วมหุ้นและปฏิบ ัติตาม
กําหนดการดังกล่าว โดยผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผู้เริม่ ก่อตัง้ บริษทั ร่วม
หุน้ จะต้องร่วมกันชําระเงินทุนอย่างน้อย 20% ของจํานวนหุ้น
สามัญทัง้ หมด และดําเนินการจดทะเบียนบริษทั ภายใน 90 วัน
นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ ร ั บ ใบสิ ท ธิ บ ั ต รการลงทุ น (Investment
Certificate)
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อย่ า งไรก็ ดี ทุ น จดทะเบี ย นทั ง้ หมดของอมตะ
เวียดนามนัน้ ได้รบั การชําระครบถ้วนแล้ว

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ในกรณีทผ่ี เู้ ริม่ ก่อตัง้ ชําระค่าหุ้นทีค่ า้ งไว้ไม่ครบ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ น
ผู้เริม่ ก่อตัง้ คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนรับผิดทัง้ จํานวนที่ค้าง
ชําระ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้เริม่ ก่อตัง้ ทุกคนต้องร่วมกันรับผิด
ตามสัด ส่ ว นของการถื อ หุ้ น ของตน หรื อ โอนสิ ท ธิ ไ ปให้
บุคคลภายนอกทีต่ กลงรับผิดชอบค่าหุน้ ทัง้ หมด โดยบุคคลนัน้
จะกลายเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูเ้ ริม่ ก่อตัง้ แทนคนเดิม
ภายหลัง 3 ปี นับแต่ วนั จัดตัง้ บริษัทร่วมหุ้น หากมีหุ้นจด
ทะเบียนทีไ่ ม่ได้รบั การจองซือ้ เหลืออยู่ บริษทั ร่วมหุน้ จะต้อง
ลดทุ น ให้เ หลือ เท่ า กับ จํา นวนหุ้น ทัง้ หมดที่ไ ด้มีก ารชํา ระ
ราคาแล้ว
15. การโอนหุ้น
การโอนหุ้นในบริษัทมหาชนสามารถทําได้โดยเสรี โดยผู้
โอนหุน้ สลักหลังใบหุน้ ระบุช่อื ผูโ้ อน และลงลายมือชื่อของ
ผูโ้ อนและผู้รบั โอน พร้อมทัง้ ส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รบั โอน
โดยการโอนหุน้ จะมีผลบังคับกับบริษทั และบุคคลภายนอก
เมื่ อ ได้ มี ก ารแจ้ ง การโอนหุ้ น ต่ อ บริ ษั ท และบริ ษั ท ได้
ลงทะเบียนการโอนหุน้ ดังกล่าวลงในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้

การโอนหุ้นในบริษัทร่วมหุ้นสามารถทําได้โดยเสรี เว้นแต่
หุน้ บุรมิ สิทธิด้านการลงมติ (Voting preference shares)
และหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้น ที่เป็ นผู้เริม่ ก่อตัง้ บริษัทร่วมหุ้น
ไม่สามารถโอนให้แก่ บุคคลอื่น ที่มิใช่ผู้เริ่มก่อตัง้ ได้ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี นั บ จากวันที่ได้ร ับใบสิทธิบ ัตรการลงทุ น
(Investment Certificate) (เว้นแต่ได้รบั อนุ มตั ิโดยมติทวไป
ั่
การโอนหุน้ ในบริษทั จดทะเบียน สามารถทําได้โดยเสรีใน ของที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ง ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป ระสงค์ จ ะโอนหุ้ น
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ทัง้ นี้ บริษัท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ ดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน)
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ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

(ประเทศไทย) จํ า กัด จะทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น นายทะเบี ย น ทัง้ นี้ การโอนหุน้ สามารถทําได้โดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หลักทรัพย์ข องบริษัทจดทะเบียน บันทึกข้อ มูลการโอน หรือโดยการส่งมอบใบหุ้น และลงลายมือชื่อของผู้โอนและ
หลักทรัพย์และจัดทําทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์
ผู้รบั โอนในใบหุ้น โดยการโอนหุ้นจะมีผลบังคับกับบริษัท
ร่วมหุ้นและบุคคลภายนอกเมื่อได้มกี ารแจ้งการโอนหุ้นต่ อ
บริษทั ร่วมหุน้ และบริษัทร่วมหุ้นบันทึกการโอนหุ้นดังกล่าว
ลงในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทผ่ี รู้ บั โอนเป็ นชาวต่างชาติ การโอนหุน้ จะมีผลบังคับ
ต่ อ บุ ค คลภายนอกเมื่ อ ได้ มี ก ารบัน ทึ ก การโอนหุ้ น และ
เปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในใบสิ ท ธิ บ ั ต รการลงทุ น
(Investment Certificate) โดยบริษทั ร่วมหุน้ เป็ นผูม้ หี น้าทีย่ ่นื
เปลี่ ย นแปลงรายการดัง กล่ า วในใบสิท ธิ บ ัต รการลงทุ น
(Investment Certificate) ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
16. การซื้อหุ้นคืน
บริษทั มหาชนเป็ นเจ้าของหุน้ ของตนเองไม่ได้ อย่างไรก็ดี ผูถ้ อื หุน้ อาจถอนเงินทุนของตนเองได้หากหุน้ ทัง้ หมดถูกซือ้
บริษัทมหาชนอาจซื้อหุ้นคืนได้ หากเป็ นไปตามเงื่อนไข คืนโดยบริษทั ร่วมหุน้ ตามเงื่อนไขทีก่ ฎหมายกําหนด (โปรด
ดังต่อไปนี้
พิจารณา กรณีท่ผี ู้ถือหุ้นคัดค้านการควบรวมบริษัทในข้อ
1) บริษทั มหาชนอาจซือ้ หุน้ คืนจากผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงไม่ 20 (ข)) หรือจําหน่ายไปยังบุคคลอื่น

กฎหมายประเทศไทยและกฎหมายประเทศ
เวียดนามกําหนดให้บริษทั ซือ้ หุน้ คืนจากผูถ้ อื หุ้น
ได้ แต่กาํ หนดเงื่อนไขในการซือ้ หุน้ คืนไว้ต่างกัน

กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม กําหนด
เห็นด้วยกับมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ แก้ไขข้อบังคับ ในกรณีท่มี ีการออกหุ้นบุริมสิทธิ บริษัทร่วมหุ้นจะต้องไถ่ เงื่อนไขให้บริษทั เรียกหุน้ คืนจากผูถ้ อื หุน้ ได้ หาก
ของบริษทั เกีย่ วกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ ถอนหุ้นบุรมิ สิทธิท่ไี ถ่ถอนได้ (Redeemable preference ผู้ถือ หุ้นรายดังกล่า วไม่ ชําระค่ าหุ้น ให้ครบถ้ว น
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ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

สิทธิใ นการรับเงินปนั ผล เนื่ องด้ว ยผู้ถือ หุ้น ดัง กล่า ว shares) ดังกล่าวเมื่อเงื่อนไขตามทีร่ ะบุไว้ในใบหุน้ ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ โดย
เห็นว่าตนไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
หรือเมื่อได้รบั การร้องขอจากผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว
หุ้นที่เรียกคืนจะถือเป็ นสินทรัพย์ของบริษัทร่วม
หุ้น และสามารถนํ า ไปจํา หน่ า ยให้แ ก่ บุ ค คลอื่น
2) บริษัท มหาชนอาจซื้อหุ้น คืนเพื่อบริหารทางการเงิน
ต่อไป
เมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และ
การซื้อ หุ้นคืน นัน้ ไม่ เป็ นเหตุ ให้บริษัท ประสบปญั หา
ทางการเงิน

ทัง้ นี้ หุน้ ทีบ่ ริษทั มหาชนถืออยู่นนั ้ จะไม่นบั เป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ ไม่มีสทิ ธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนั ผล และบริษทั มหาชน
จะต้องจําหน่ายหุน้ ทีซ่ อ้ื คืนออกไปเมื่อพ้นกําหนด 6 เดือน
นับ แต่ การซื้อหุ้นคืนในแต่ ละคราว และต้องจํา หน่ ายให้
หมดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในการซื้อหุ้นคืน ทัง้ นี้
ต้ อ งไม่ เ กิน 3 ปี นั บ แต่ ก ารซื้อ หุ้ น คืน เสร็จ สิ้น และต้ อ ง
จําหน่ายหุน้ ทีซ่ อ้ื คืนให้เสร็จสิน้ ก่อนทีจ่ ะมีการจําหน่ ายหุน้
ใหม่ ถ้า ไม่ จํา หน่ ายหรือ จําหน่ า ยไม่ห มดภายในเวลาที่
กําหนด ให้บริษัทมหาชนลดทุนที่ชําระแล้วโดยวิธตี ดั หุ้น
จดทะเบียนส่วนทีจ่ าํ หน่ายไม่ได้
17. การจ่ายเงิ นปันผล
บริษัทมหาชนจะจ่ายเงินปนั ผลได้เฉพาะกรณีท่บี ริษัทมี การจ่ายเงินปนั ผลทําได้เฉพาะกรณีท่บี ริษัทร่วมหุ้นมีกําไร กฎหมายประเทศเวีย ดนามกํ า หนดให้ บ ริษั ท
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เรือ่ ง
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กําไรเท่านัน้ ทัง้ นี้ หากปรากฎว่าบริษัทยังมียอดขาดทุน ในปี นนั ้ ๆ หรือในกรณีมกี าํ ไรสะสม และได้ชําระภาษีและหนี้
สะสมอยู่กไ็ ม่อาจจ่ายเงินปนั ผลได้
ทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว โดยในการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ อาจชําระเป็ น
เมื่อคณะกรรมการบริษทั เห็นว่าบริษทั มีกําไรพอสมควรก็ เงินสด หุ้น หรือทรัพย์สนิ อื่นใดตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตร
ให้เสนอต่ อที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้นเพื่อ ให้พิจารณาอนุ ม ัติก าร (Charter) ของบริษทั ร่วมหุน้
จ่ายเงินปนั ผลโดยมติทวไป
ั ่ ทัง้ นี้ ให้แจ้งการจ่ายเงินปนั ผล
เป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมทัง้ โฆษณาคําบอกกล่าว
การจ่ายเงินปนั ผลในหนังสือพิมพ์

ในการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลนัน้ คณะกรรมการอาจ
จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็ นครัง้ คราว
หากข้อบังคับของบริษทั มหาชนให้ทาํ ได้ และบริษทั มีกาํ ไร
พอสมควร

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
จ่ายเงินปนั ผลเป็ นทรัพย์สนิ อื่นนอกจากเงินสดได้
ซึง่ แตกต่างจากกฎหมายประเทศไทย
อย่ า งไรก็ ต าม การจ่ า ยเงิ น ป นั ผลของอมตะ
เวียดนาม ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น
ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ในฐานะผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ท่ี มี อํ า นาจ
ควบคุมอมตะ เวียดนาม ไม่มีนโยบายให้อมตะ
เวี ย ดนาม จ่ า ยเงิ น ป นั ผลเป็ น ทรัพ ย์ ส ิน อื่ น ๆ
นอกจากเงินสดหรือหุ้น เว้นแต่จะพิจารณาแล้ว
เห็นถึงความจําเป็ น
นอกจากนี้ กฎบัต ร (Charter)
ของอมตะ
เวียดนาม กําหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปนั ผลไว้
ดังนี้
(1) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีอํานาจอนุ มตั ิการจ่ายเงิน
ปนั ผลของอมตะ เวียดนาม แต่จะต้องไม่เกิน
กว่าอัตราทีค่ ณะกรรมการเสนอ
(2) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล
ได้ หากอมตะ เวียดนามมีกําไรพอที่จะจ่าย
ได้
(3) ห้ามจ่ายดอกเบีย้ สําหรับเงินปนั ผล
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บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจําปี พร้อมสําเนางบดุลและ
บัญชีกําไรขาดทุนทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและทีป่ ระชุม
ผูถ้ ือหุ้นได้อนุ มตั ิแล้ว และสําเนารายงานการประชุมผู้ถือ
หุน้ เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการอนุมตั งิ บดุล การจัดสรรกําไร และ
การแบ่ง เงินปนั ผล โดยผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทลง
ลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน สําหรับงบ
ดุ ล นั ้น บริ ษั ท ต้ อ งโฆษณาให้ ป ระชาชนทราบทาง
หนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 1 วัน ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ

บริษัทร่ วมหุ้นมีหน้ า ที่ย่ืนงบการเงินรายปี ต่อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยกฎหมายว่าด้วยการบัญชีได้กําหนดหน้ าที่
ดังกล่าวไว้เพิม่ เติมให้บริษัทร่วมหุ้นมีหน้ าที่ย่นื งบการเงิน
ต่ อ หน่ ว ยงานทางภาษี หน่ ว ยงานทางสถิติ หน่ ว ยงานผู้
อนุญาต และ/หรือหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใดภายใน
90 วันนับจากวันสิน้ รอบปี บญ
ั ชี

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

18. หน้ าที่ในการยื่นงบการเงิ น
ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ

ทัง้ นี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวียดนาม
กําหนดให้อมตะ เวียดนาม มีหน้าทีจ่ ดั เตรียมงบ
การเงิน และตรวจทานโดยผู้ ส อบบัญ ชี และมี
หน้ า ที่ ย่ืน งบการเงิน ดัง กล่ า วต่ อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องภายใน 90 วันนับ จากวันสิ้นสุดรอบปี
ในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่ปฏิบตั ติ าม บริษทั ต้องรับผิดชําระค่าปรับ บัญชีซง่ึ ในทีน่ ้คี อื 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ในอัตรา 5,000,000 – 30,000,000 เวียดนาม ด่ง

ในกรณี ท่ีบ ริษัท ไม่ ป ฏิบ ัติ ต าม บริษั ท ต้ อ งรับ ผิด ชํ า ระ
ค่าปรับในอัตราไม่เกิน 20,000 บาท
19. การเพิ่ มทุนและลดทุน
(ก) การเพิม่ ทุน

กฎหมายบริษัท มหาชนได้ กํ า หนดให้บ ริษัท เพิ่ม ทุ น จด บริษทั ร่วมหุน้ สามารถเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ได้โดย ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
ทะเบียนได้โดยการออกหุน้ ใหม่ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
การออกหุ้นใหม่ โดยบริษัท จะต้องได้รบั มติของที่ประชุ ม
(1) หุ้นทัง้ หมดได้ออกจํ าหน่ ายและได้ร ับชํ าระเงินค่ าหุ้น สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า 65% ของ
ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีทย่ี งั จําหน่ ายหุน้ ไม่ครบ หุน้ ที่ จํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุม
เหลือต้องเป็ นหุ้นทีอ่ อกเพื่อรองรับหุน้ กู้แปลงสภาพหรือ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

บริษัทร่วมหุ้น อาจลดลดทุนได้จากจํานวนที่จดทะเบียนไว้
แล้ว โดย (1) การลดมูลค่าหุ้นแต่ ละหุ้นให้ต่ําลง หรือ (2)
การลดจํานวนหุน้ ให้น้อยลง ในกรณีทบ่ี ริษทั ต้องยังสามารถ
รับผิดชอบภาระทางการเงินและในกรณีดงั ต่อไปนี้

กฎหมายไทยเปิ ดโอกาสให้ลดทุนจดทะเบียนตํ่า
กว่ า จํ า นวน 1 ใน 4 ของทุ น ทั ง้ หมดได้ แต่
กฎหมายเวียดนามไม่ได้กําหนดทุนขัน้ ตํ่าในการ
ลดทุนจดทะเบียนไว้

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
(2) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจํ า นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ง มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และ
(3) ได้มกี ารนํามติทป่ี ระชุมนัน้ ไปจดทะเบียนเปลีย่ นแปลง
ทุนจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุมผู้
ถือหุน้ ลงมติดงั กล่าว
อย่ า งไรก็ต าม ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น สามารถมอบอํา นาจให้
คณะกรรมการของบริษัท กรรมการผู้มีอํานาจ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือบุคคลใดๆ ทีเ่ ห็นสมควร เพื่อให้เป็ น
ผูม้ อี าํ นาจในการกําหนดรายละเอียดและดําเนินการใดๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่นนั ้ ได้
(ข) การลดทุน

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

ในกรณีท่บี ริษัทขาดทุนสะสมและได้มกี ารชดเชยขาดทุน ภายหลัง 3 ปี นับแต่ วนั จัดตัง้ บริษัทร่วมหุ้น หากมีหุ้นจด
สะสมตามทีก่ ฎหมายกําหนดแล้วยังคงมีผลขาดทุนสะสม ทะเบียนทีไ่ ม่ได้รบั การจองซือ้ เหลืออยู่ บริษทั ร่วมหุน้ จะต้อง
เหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือตํ่ากว่าจํานวน 1 ใน 4 ลดทุ น ให้เ หลือ เท่ า กับ จํา นวนหุ้น ทัง้ หมดที่ไ ด้มีก ารชํา ระ
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ของทุนทัง้ หมดก็ได้

กฎหมายประเทศเวียดนาม
ราคาแล้ว

ทัง้ นี้ การลดมูลค่าหุน้ หรือลดจํานวนหุ้นจะทําได้ต่อเมื่อที่ ทัง้ นี้ ในการลดทุนจะทําได้เมื่อ บริษทั ได้รบั มติของทีป่ ระชุม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 65% ของจํานวนหุ้น
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุม
ออกเสียงลงคะแนน โดยบริษทั จะต้องนํามติไปจดทะเบียน
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมลงมติ
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ของอมตะ เวียดนาม

20. การควบรวมบริษทั
(ก) การควบรวมบริษทั ตัง้ แต่
สองบริษทั ขึน้ ไป

กฎหมายบริษัท มหาชนกําหนดว่า บริษัท มหาชนตัง้ แต่
สองบริษัทขึน้ ไป หรือบริษัท มหาชนกับบริษัทเอกชนจะ
ควบกันเป็ น บริษัทก็ได้ โดยที่ประชุ มผู้ถือหุ้นของแต่ ละ
บริษทั ทีจ่ ะควบกันลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสีย งลงคะแนน และในกรณีท่ีเป็ นการควบกับ
บริ ษั ท เอกชน จะต้ อ งมี ม ติ พิ เ ศษตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายวิสาหกิจ กําหนดให้มที งั ้ การควบและรวมบริษัท การควบรวมบริษทั ตามกฎหมายประเทศไทย มี
ซึง่ มีความแตกต่างกัน 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
การควบบริษทั (Merger of Enterprises) หมายถึง การที่ (Consolidation of Enterprises) ตามทีก่ าํ หนดไว้
บริษทั หนึ่งหรือหลายบริษทั ในประเภทเดียวกัน (ซึง่ เรียกว่า ในกฎหมายประเทศเวียดนาม

“บริ ษัท ที่ ถ ูก ควบ”) ควบเข้า กับ บริษัท อื่น (ซึ่ง เรีย กว่ า
“บริ ษัทที่ ควบ”) โดยการโอนบรรดาทรัพย์สนิ สิทธิ หน้าที่
และผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายของบริษัทที่ถูกควบ
ไปยังบริษัทที่ควบ โดยบริษัทที่ถูกควบจะสิน้ สุดความเป็ น
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทได้มมี ติให้ควบรวม บริษทั ไปในเวลาเดียวกันด้วย
บริษทั แล้วนัน้ บริษทั ทีค่ วบรวมกันจะต้องมีการจัดประชุม
การควบบริษทั ต้องดําเนินการตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ร่วมกัน องค์ประชุมของทีป่ ระชุม
ประกอบด้วยผู้ถอื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไ ม่น้อยกว่ากึ่ง (1) บริษัทที่เกี่ยวข้องจัดทําสัญญาการควบกิจการและกฎ
บัตร (Charter) ของบริษทั ทีค่ วบใหม่
หนึ่งของจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายได้ทงั ้ หมดของบริษัทที่จะ
ควบกันมาประชุม
(2) สมาชิ ก เจ้ า ของบริ ษั ท หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ที่
เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบต่ อสัญญาการควบกิจการ
ทัง้ นี้ บริษทั จะต้องมีหนังสือแจ้งมติอนุ มตั กิ ารควบรวมกับ
แ ล ะ ก ฎ บั ต ร ( Charter) ข อ ง บ ริ ษั ท ที่ ค ว บ แ ล ะ
บริษทั อื่นไปยังเจ้าหนี้ของบริษทั ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่
ดํ า เนิ น การจดทะเบีย นควบบริษัท ในกรณี ด ัง กล่ า ว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกําหนดเวลาให้ส่งคําคัดค้าน
เอกสารการจดทะเบียนควบบริษัทต้องประกอบด้ว ย
ภายใน 2 เดือน นับแต่ วนั ที่ได้รบั หนังสือแจ้ง มตินัน้ ใน
สัญ ญาการควบกิจ การ โดยต้ อ งส่ ง สัญ ญาการควบ
กรณีทม่ี กี ารคัดค้าน บริษัทจะควบรวมไม่ได้จนกว่าจะได้
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย
ชําระหนี้หรือให้ประกันหนี้เพื่อหนี้นนั ้ แล้ว

กฎหมายประเทศเวียดนาม
กิจการให้แก่เจ้าหนี้ทงั ้ หมด และแจ้งให้พนักงานบริษทั
ทีค่ วบทราบภายใน15 วันนับแต่วนั ทีใ่ ห้ความเห็นชอบ

เมื่อ นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท แล้ว ให้
บริษทั เดิมหมดสภาพจากการเป็ นนิติบุคคล บริษทั ทีค่ วบ (3) หลังจากการจดทะเบียนควบบริษทั เสร็จสิน้ บริษทั ทีถ่ ูก
กันและจดทะเบียนแล้วย่อมได้ไปทัง้ ทรัพย์สนิ หนี้ สิทธิ
ควบจะสิน้ สุดความเป็ นบริษทั ทันที บริษทั ทีค่ วบจะรับ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั เหล่านัน้ ทัง้ หมด
เอาสิทธิและประโยชน์ทางกฎหมาย ตลอดจนความรับ
ผิดในหนี้ทค่ี า้ งชําระ สัญญาจ้างงาน และ/หรือความรับ
ผิดทางทรัพย์สนิ อื่นใดของบริษัทที่ถูกควบดังกล่าวไป
ด้วย
หากบริษัท ที่ค วบมีส่ว นแบ่ ง ของตลาดระหว่ า ง 30% ถึง
50% ในตลาดทีเ่ กีย่ วข้อง ผูแ้ ทนโดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริษทั ทีถ่ ูกควบต้องรายงานให้หน่ วยงานราชการผูม้ อี ํานาจ
หน้าทีก่ ํากับดูแลทราบก่อนการควบบริษทั ทัง้ นี้ ห้ามมิให้มี
การควบบริษทั ทีท่ าํ ให้บริษทั ทีค่ วบมีสว่ นแบ่งตลาดมากกว่า
50% ในตลาดทีเ่ กีย่ วข้อง
การรวมบริษทั (Consolidation of Enterprises) หมายถึง
บริษัทประเภทเดียวกันตัง้ แต่สองบริษัทขึน้ ไป (ซึ่งเรียกว่า
“บริษทั ที่ถกู รวม”) ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อตัง้ เป็ นบริษทั ใหม่
(ซึ่ง เรีย กว่ า “บริ ษัท ที่ มี ก ารรวม”) โดยการโอนบรรดา
ทรัพ ย์ สิน สิท ธิ หน้ า ที่ และผลประโยชน์ ท างกฎหมาย
ทัง้ หมดของบริษทั ทีถ่ ูกรวมไปยังบริษทั ทีม่ กี ารรวมซึง่ จัดตัง้
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ขึน้ ใหม่ โดยบริษทั ทีถ่ ูกรวมก็จะสิน้ สุดความเป็ นบริษทั ไปใน
เวลาเดียวกัน
การรวมบริษทั ต้องดําเนินการตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) บริษทั ทีถ่ ูกรวมจัดทําสัญญาการรวมกิจการ
(2) สมาชิก เจ้าของบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีถ่ ู กรวม
ให้ความเห็นชอบต่อสัญญาการรวมกิจการและกฎบัตร
(Charter) ของบริษทั ทีม่ กี ารรวม เลือกตัง้ หรือแต่งตัง้
ประธ านคณะกรรม กา ร (ป ระ ธ านของบ ริ ษั ท )
คณะกรรมการ กรรมการทัวไปของบริ
่
ษัทที่มีการรวม
เพื่อดําเนินการจดทะเบียนรวมบริษทั ในกรณีดงั กล่าว
เอกสารการจดทะเบียนรวมบริษัท ต้องประกอบด้ว ย
สัญ ญาการรวมกิจ การ โดยต้ อ งส่ ง สัญ ญาการรวม
กิจการให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทงั ้ หมด และแจ้งให้พนักงาน
ของบริษัท ที่ร วมทราบภายใน 15 วัน นับ แต่ ว ัน ที่ใ ห้
ความเห็นชอบ
(3) หากบริษทั ทีร่ วมมีส่วนแบ่งของตลาดระหว่าง 30% ถึง
50% ในตลาดทีเ่ กีย่ วข้อง ผูแ้ ทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบริษทั ทีถ่ ูกรวม ต้องรายงานให้หน่วยงานราชการผู้
มีอาํ นาจบริหารจัดการทราบก่อนการรวมบริษทั
ห้ามมิให้มกี ารรวมบริษัทที่ทําให้บริษัทที่มีการรวม มีส่วน
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แบ่งตลาดมากกว่า 50% ในตลาดทีเ่ กีย่ วข้อง โดยหลังจาก
การจดทะเบียนรวมบริษทั เสร็จสิน้ บริษทั ทีถ่ ูกรวมจะสิน้ สุด
ความเป็ นบริษัททันที บริษทั ทีม่ กี ารรวมจะรับเอาสิทธิและ
ประโยชน์ ทางกฎหมาย ตลอดจนความรับผิดในหนี้ท่คี ้าง
ชําระ สัญญาจ้างงาน และ/หรือความรับผิดทางทรัพย์สนิ อื่น
ใดของบริษทั ทีถ่ ูกรวมดังกล่าว
ทัง้ นี้ กฎบัตร ของอมตะ เวียดนาม กําหนดว่าในการควบ
รวมกิจการจะต้องได้รบั คะแนนเสียงเท่ากับหรือมากกว่าร้อย
ละ 75 ของคะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(ข) กรณีผู้ถือหุ้นคัดค้านการ ในกรณีทม่ี มี ติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นให้ควบบริษทั แล้ว แต่มผี ถู้ ือ
ควบรวมบริษทั
หุน้ คัดค้านการควบบริษทั บริษัทต้องจัดให้มผี ซู้ ้อื หุ้นของผู้
ถือหุ้นดังกล่ าวในราคาที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ครัง้
สุดท้ายก่อนวันที่มมี ติให้ควบบริษัท ในกรณี ท่ไี ม่มรี าคาซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้ราคาตามที่ผู้ประเมินราคา
อิสระทีท่ งั ้ สองฝ่ายแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นผูก้ ําหนด ถ้าผูถ้ อื หุน้ นัน้ ไม่
ยอมขายภายใน 14 วัน นับแต่ได้รบั คําเสนอขอซื้อให้บริษัท
ดําเนินการควบบริษทั ต่อไปได้ และให้ถอื ว่าผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว
นัน้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีค่ วบกันแล้ว

กฎหมายวิสาหกิจกําหนดให้ ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งมีสทิ ธิ ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
ร้องขอให้บริษทั ไถ่ถอนหุน้ ของตนได้ ผูถ้ อื หุน้ รายดังกล่าวต้อง
ยื่นหนังสือคัดค้านมติของทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทภายใน 10 วันนับจากมีมติท่ี
ประชุม เมื่อบริษทั ได้รบั คําร้องขอจากผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว บริษทั
ต้องทําการไถ่ถอนหุน้ จากผูถ้ ือหุ้นนัน้ ในราคาตลาดหรือราคา
ทีค่ าํ นวณตามข้อกําหนดทีก่ าํ หนดไว้ในกฎบัตร (Charter) ของ
บริษัท ภายใน 90 วัน นั บแต่ ว ันที่บริษั ทได้ร ับคํ าร้ องขอ
ดังกล่าว หากไม่สามารถตกลงกันในราคาไถ่ถอนได้ ผูถ้ ือหุ้น
อาจขายหุ้นของตนให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัท และผู้ถือ
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หุ้นนัน้ อาจร้องขอให้บริษัทประเมินราคาผู้มีวิชาชีพกําหนด
ราคา ทัง้ นี้ บริษัทต้องเสนอรายชื่อบริษัทประเมินราคาผู้มี
วิชาชีพอย่างน้ อย 3 แห่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเลือก และ
การเลือกของผูถ้ อื หุน้ ถือเป็ นทีส่ ุด
21. การแปรสภาพบริษทั
การแปรสภาพบริษัทจํากัดเป็ น บริษทั จํากัดอาจแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนได้เมื่อมีมติ
บริษทั มหาชน
พิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่ าวคือ
ได้ร ับ คะแนนเสีย งไม่ ต่ํ า กว่ า 3 ใน 4 ของจํ า นวนเสีย ง
ทัง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนามกําหนดให้บ ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ
ริษัท่ีมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ งดังต่ อไปนี้ ต้องจดทะเบียนเป็ น
บริษทั มหาชนกับคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งชาติ
(1) บริษทั ทีเ่ สนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

(2) บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขาย
เมื่อ นายทะเบีย นรับ จดทะเบีย นการแปรสภาพแล้ว ให้
หลักทรัพย์
บริษทั จํากัดเดิมหมดสภาพจากการเป็ นบริษทั จํากัด บริษทั
จํากัดที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนแล้วย่อม (3) บริษัทที่มผี ู้ถือหุ้นอย่างน้อย 100 คน (ไม่รวมนักลงทุน
สถาบัน) และมีทุนจดทะเบียน 10,000 ล้าน เวียดนาม ด่ง
ได้ไปทัง้ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิด ของบริษัท
หรือมากกว่านัน้
จํากัดเดิมทัง้ หมด
ภายใน 7 วันหลังจากได้รบั เอกสารประกอบการจดทะเบียน
ครบถ้วน คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งชาติจะทําการประกาศ
ให้สาธารณชนทราบถึงสถานะของบริษัทมหาชนในสื่อของ
คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งชาติ
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22. การดารงสถานะและการสิ้ นสุดสถานะของบริษทั
กฎหมายไม่ได้กาํ หนดในเรื่องนี้ไว้

ในกรณี ท่ีบริษัทร่ ว มหุ้น ไม่ป ฏิบตั ิต ามเงื่อนไขที่ก ฎหมาย
กําหนดดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้มกี ารเพิกถอนสิทธิบตั รการ
ลงทุน (Investment Certificate) และเป็ นผลให้บริษัทร่วม
หุน้ ต้องเลิกโดยอัตโนมัตไิ ด้
(1) ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องแท้จริงในการจดทะเบียนธุรกิจ
(2) บุคคลทีเ่ ริม่ ก่อตัง้ บริษัทร่วมหุน้ จะต้องไม่เป็ นบุคคลซึ่ง
ต้องห้ามในการจัดตัง้ วิสาหกิจ
(3) จดทะเบียนภาษีภายใน 1 ปี นับ แต่ ว ันจดทะเบีย นตัง้
บริษทั ร่วมหุน้
(4) ดําเนินกิจการ ณ สํานักงานทีไ่ ด้มกี ารจดทะเบียน
(5) รายงานการดําเนินธุรกิจต่อหน่วยงานอนุญาต
(6) ในกรณีทม่ี กี ารระงับการประกอบกิจการ บริษทั ร่วมหุน้
จะต้ อ งยื่ น จดทะเบี ย นระงั บ การดํ า เนิ น กิ จ การต่ อ
หน่วยงานอนุญาตภายใน 1 ปี
(7) รายงานการดําเนินธุ รกิจต่ อ หน่ วยงานอนุ ญ าตตามที่
หน่วยงานอนุญาตร้องขอ
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(8) ประกอบกิจการต้องห้าม
23. การเลิ กบริษทั
บริษทั มหาชน จะเลิกได้ดว้ ยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้

บริษทั ร่วมหุน้ จะเลิกได้ดว้ ยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้

ไม่มคี วามแตกต่างในสาระสําคัญ

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย (1) ระยะเวลาในการดําเนินกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎ ทัง้ นี้ กฎบัตร (Charter) ของอมตะ เวีย ดนาม
กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
บัตร (Charter) ของบริษัทร่วมหุ้น สิน้ สุดลงและไม่มี กํา หนดเหตุ ข องการเลิก บริษัท สอดคล้อ งกับ ที่
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
การขยายระยะเวลาออกไป
กฎหมายวิสาหกิจ กํ า หนด และได้กํ า หนดเหตุ
(2) บริษทั ล้มละลาย
(2) ทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย เพิ่มเติม กล่า วคือ บริษัทร่ว มหุ้น จะเลิกได้หาก
่ ลม้ ละลาย
กว่ า 65% ของจํ า นวนหุ้น ทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ที่เ ข้า บริษทั ร่วมหุน้ ถูกศาลสังให้
(3) ศาลมีคาํ สังให้
่ เลิกบริษทั และคําสังนั
่ น้ ต้องถึงทีส่ ดุ แล้ว
ประชุม
ตามข้อ (3) ข้างต้นนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดจะ (3) บริษัทร่วมหุ้นมีจํานวนผู้ถือหุ้นน้ อยกว่าจํานวนผู้ถือหุ้น
ขัน้ ตํ่าที่กําหนด (3 ราย) เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกิน 6
ร้ องขอให้ ศาลเลิกบริษั ทก็ได้ เมื่อมีเหตุ ใดเหตุ หนึ่ ง
เดือน
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ เ ริ่ ม จั ด ตั ้ง บริ ษั ท ฝ่ า ฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต าม (4) มี ก ารเพิ ก ถอนหนั ง สือ รับ รองการจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ /
สิทธิบตั รการลงทุน (Investment Certificate) ของบริษัท
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการประชุมจัดตัง้ บริษทั หรือการ
ร่วมหุน้
จัดทํารายงานการจัดตัง้ บริษัท หรือคณะกรรมการ
ฝ่าฝื นหรือไม่ ปฏิบ ัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ชําระเงินค่าหุน้ การโอนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ หรือทํา
เอกสารหลักฐานการใช้สทิ ธิต่างๆ ให้แก่บริษทั เพื่อ
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เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม

ชําระค่าหุน้ การจัดทําบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ หรือการ
จดทะเบียนบริษทั
(2) ถ้าจํานวนผูถ้ อื หุน้ ลดน้อยลงจนเหลือไม่ถงึ 15 คน
(3) กิจการของบริษทั หากทําไปจะมีแต่ขาดทุนและไม่มี
หวังจะกลับฟื้นตัวได้อกี
เมื่อมีการร้องขอให้ศาลสังในกรณี
่
ตาม (1) หรือ (2) ศาล
จะสังให้
่ บริษทั แก้ไขหรือปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามกฎหมาย
ภายในเวลาทีก่ ําหนด แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน แทนการ
สังเลิ
่ กบริษทั ก็ได้
24. การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทมหาชนจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิ การแก้ไขกฎบัตร (Charter) บริษัทจะต้องได้รบั มติของที่ ไม่มคี วามแตกต่างทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
โดยมติพเิ ศษของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ต้องนําข้อบังคับ ประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ด้ว ยคะแนนเสียงไม่ น้อ ยกว่า 65%
ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ ไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่ ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุม
วันทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติ
25. ผูส้ อบบัญชี

การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะกระทําได้ กฎหมายวิสาหกิจ ไม่ไ ด้กํา หนดถึง การแต่ ง ตัง้ คุณสมบัติ
ต่อเมื่อได้รบั อนุ มตั ิโดยมติทวไปของที
ั่
่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ อํา นาจหน้ าที่ของผู้สอบบัญ ชีไว้ เพีย งแต่ ระบุว่ า ต้อ งเป็ น
ผูส้ อบบัญชีจะต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีท่ี ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั อนุญาต
ไว้ และไม่ เ ป็ น กรรมการ พนั ก งาน ลู กจ้ า ง หรือ ผู้ ดํ า รง
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เรือ่ ง

กฎหมายประเทศไทย

กฎหมายประเทศเวียดนาม

ตําแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั

ความแตกต่างในสาระสาคัญ ผลกระทบและ
มาตรการแก้ไข (หากมี) ที่อาจเกิ ดขึน้ ในกรณี
ของอมตะ เวียดนาม
บัญชีของอมตะ เวียดนามนัน้ ต้องได้รบั การอนุมตั ิ
โดยมติท วั ่ ไปของที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น นอกจากนี้
บริษทั ฯ ได้มกี ารกําหนดนโยบายการควบคุมและ
กลไกการกํากับดูแลบริษทั ย่อยโดยให้การแต่งตัง้
ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งสัง กั ด สํ า นั ก
งานสอบบัญชีท่เี ป็ นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ
(full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบ
บัญชีของบริษทั ซึง่ มติในการแต่งตัง้ ดังกล่าวต้อง
ได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
ก่อน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะต้องจัดทําและเปิ ดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ าวะซึง่ ถือหลักทรัพย์ในบริษทั จดทะเบียนดังกล่าว
ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ด้วย
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8.1.3

การลงทุนจากต่างประเทศ
8.1.3.1 ข้อจากัดในการลงทุนจากต่างประเทศ
ภายใต้กฎหมายเกีย่ วกับการลงทุนของประเทศเวียดนาม ผูล้ งทุนต่างชาติอาจไม่ได้รบั อนุ ญาตให้
ลงทุนในโครงการหรือในบางพืน้ ที่ หากการลงทุนในโครงการหรือในพืน้ ทีด่ งั กล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
การป้องกันประเทศ ความมันคงของประเทศ
่
วัฒนธรรมและมรดกทางประวัตศิ าสตร์ จารีตประเพณี
ท้องถิน่ และศีลธรรมจรรยา และนิเวศน์สงิ่ แวดล้อม
อย่างไรก็ตาม มีกรณีทผ่ี ลู้ งทุนต่างชาติได้รบั อนุญาตให้เข้ามาลงทุนในโครงการบางประเภท แต่กถ็ ูก
กําหนดให้อยู่ภายใต้ขอ้ จํากัดและเงื่อนไขบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงโครงการลงทุน
ดังต่อไปนี้
(1)

โครงการที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันประเทศ ความมันคง
่ ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
หรือความปลอดภัยของสังคม

(2)

การเงินและการธนาคาร

(3)

โครงการทีก่ ระทบต่อการสาธารณะสุข

(4)

วัฒนธรรม ข้อมูล สือ่ และการพิมพ์

(5)

บริการด้านความบันเทิง

(6)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(7)

การสํารวจแร่และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการด้านระบบนิเวศน์และสิง่ แวดล้อม

(8)

โครงการอื่นๆ ทีก่ าํ หนดไว้เป็ นการเฉพาะ

ในการอนุ ญ าตให้ดํา เนิ นโครงการลงทุน โดยผู้ลงทุ นต่ างชาติใ นประเทศเวีย ดนาม ไม่ว่ าจะเป็ น
โครงการทัว่ ไป หรือ โครงการภายใต้ ข้อ จํ า กัด และเงื่อ นไขที่กํ า หนดตามที่ไ ด้ ร ะบุ ข้า งต้ น นั น้
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้องอาจกําหนดเงื่อนไขเพิม่ เติมสําหรับโครงการลงทุนดังกล่าวได้ อาทิ เงื่อนไข
เกีย่ วกับรูปแบบในการลงทุน สัญชาติของผูล้ งทุน ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในโครงการทีจ่ ะ
ลงทุน ขนาดโครงการลงทุน ประเภทของสินค้าและบริการ ระยะเวลาในการลงทุน รวมถึงเงื่อนไขใน
การใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ทัง้ นี้ เงื่อนไขโดยทัวไปสํ
่ าหรับโครงการลงทุนจากต่างประเทศ มีดงั ต่อไปนี้
(1)

จํานวนเงินลงทุนขัน้ ตํ่า

(2)

สัญชาติของผูล้ งทุน (โครงการลงทุนบางประเภทจํากัดให้ผลู้ งทุนต้องมาจากประเทศทีเ่ ป็ น
ภาคีสมาชิกของสนธิสญ
ั ญาทีป่ ระเทศเวียดนามลงนามด้วยเท่านัน้ )

(3)

ประสบการณ์และใบอนุญาตทีผ่ ลู้ งทุนจะต้องมีเกีย่ วกับโครงการทีจ่ ะลงทุน

(4)

เงื่อนไขในการอนุญาตช่วง

(5)

การจํากัดอัตราส่วนการลงทุนของผูล้ งทุนต่างชาติ

ทัง้ นี้ ในการพิจารณาว่าวิสาหกิจใดๆ ถือเป็ นวิสาหกิจทีล่ งทุนโดยผูล้ งทุนต่างชาติหรือไม่จะพิจารณา
จากสัดส่วนการถือหุ้นของวิสาหกิจนัน้ โดยในกรณีทผ่ี ลู้ งทุนต่างชาติไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย
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เป็ น เจ้า ของทุ น มากกว่ า 49% ของทุ น จดทะเบีย นของวิสาหกิจ นัน้ จะถือ ว่ า เป็ น การลงทุ น จาก
ต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการยื่นคําขออนุญาตในการลงทุน
8.1.3.2 การโอนเงิ นออกนอกประเทศและการนาเงิ นปันผลออกนอกประเทศ
ผูล้ งทุนต่างชาติสามารถนําเงินออกนอกประเทศเวียดนามได้ ซึง่ ครอบคลุมกรณีดงั ต่อไปนี้
(1)

ส่งออกกําไรจากธุรกิจ
ผูล้ งทุนต่างชาติจะนําเงินปนั ผลออกนอกประเทศเวียดนามได้ปีละครัง้ หลังจากวิสาหกิจทีม่ ี
ผู้ล งทุ น ต่ า งชาติร่ ว มลงทุ น นั น้ ได้ ป ฏิบ ัติห น้ า ที่ซ่ึง เกี่ย วกับ การเงิน ภายใต้ก ฎหมายที่
เกี่ยวข้องเสร็จสิน้ และวิสาหกิจดังกล่าวได้ย่นื งบการเงินที่ได้ตรวจทานแล้วและยื่นแบบ
ชําระภาษีต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

(2)

ค่าสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
การโอนค่าสิทธิออกนอกประเทศเวียดนาม ต้องเป็ นการให้สทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาซึง่ มี
สัญญาให้สทิ ธิ และ/หรือในบางกรณีต้องดําเนินการจดทะเบียนสัญญาการให้สทิ ธิตาม
เงื่อนไขของกฎหมายประเทศเวียดนามด้วย

(3)

เงินต้นและดอกเบีย้ จากเงินกูย้ มื
การโอนเงินต้นออกนอกประเทศเวียดนาม ในกรณีท่เี ป็ นเงินกู้ระยะยาวหรือระยะกลาง
จะต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนต่อธนาคารกลางแห่งประเทศเวียดนาม (The State Bank
of Vietnam) ด้วย

(4)

เงินลงทุนและเงินทีไ่ ด้จากการชําระบัญชีของวิสาหกิจทีล่ งทุน
ผูล้ งทุนต่างชาติจะนําเงินลงทุนและเงินทีไ่ ด้จากการชําระบัญชีออกนอกประเทศได้หลังจาก
วิสาหกิจ ที่มีผู้ล งทุ น ต่ า งชาติร่ ว มลงทุ น นัน้ ได้ ป ฏิบ ัติห น้ า ที่ซ่ึง เกี่ย วกับ การเงิน ภายใต้
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเสร็จสิน้ และวิสาหกิจดังกล่าวได้ย่นื งบการเงินทีไ่ ด้ตรวจทานแล้วและ
ยื่นแบบชําระภาษีต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และหน่ วยงานอนุ ญาตได้
อนุมตั ริ ายงานการชําระบัญชีแล้ว

ทัง้ นี้ การส่งเงินออกนอกประเทศต้องดําเนินการผ่านบัญชีเงินทุน (Capital Contribution Account)
ทีผ่ ลู้ งทุนต่างชาติเปิ ดไว้กบั ธนาคารพาณิชย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตของประเทศเวียดนาม
การส่งเงินออกนอกประเทศเวียดนามไม่มขี อ้ จํากัดในเรื่องผูร้ บั เงิน สถานทีห่ รือประเทศที่จะส่งเงิน
ออกไป หรือสกุลเงิน หากเงินทีจ่ ะส่งออกดังกล่าวได้ชาํ ระภาษีทเ่ี กีย่ วข้องถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
8.1.4

ข้อกาหนดทางด้านภาษี
1.

ภาษี เงิ นได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของวิสาหกิจในประเทศเวียดนามจะคิดคํานวณจากเงินได้พงึ ประเมินคูณด้วย
อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ดังนี้
เงินได้พงึ ประเมิน:

เงินได้พงึ ประเมินสําหรับรอบระยะเวลาภาษีใดๆ จะเท่ากับรายได้ทต่ี อ้ ง
เสียภาษีหกั ด้วยผลรวมของรายได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นภาษีและผลขาดทุน
สะสม
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รายได้ทต่ี อ้ งเสียภาษี:

ผลรวมรายได้จากธุรกิจและรายได้ พงึ ประเมิน อื่นๆ (รวมถึงรายได้ท่ี
ได้รบั นอกประเทศเวียดนาม) ซึง่ มีจํานวนเท่ากับเงินได้ทงั ้ หมดหักด้วย
รายจ่ายทีอ่ นุญาตให้หกั รวมด้วยรายได้อ่นื ๆ

เงินได้ทงั ้ หมด:

ผลรวมเงินทีไ่ ด้รบั จากการขายสินค้าและให้บริการ ค่าธรรมเนียม เงินเพิม่
และเงินใดๆ ทีผ่ ชู้ าํ ระภาษีมสี ทิ ธิได้รบั

รายจ่าย:

นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 ผู้ชําระภาษีมสี ทิ ธิหกั รายจ่ายภายใต้
เงื่อนไขว่ารายจ่ ายดังกล่าว (1) เป็ นรายจ่ายจริงและเกี่ยวข้องกับ การ
ดําเนินกิจการของผู้เสียภาษี (2) เป็ นรายจ่ายตามใบแจ้งหนี้และ/หรือ
ใบสําคัญจ่าย และ (3) ไม่ถอื เป็ นรายจ่ายต้องห้าม

รายจ่ายต้องห้าม:

รายจ่ ายต่ า งๆ ตามที่ก ฎหมายกํา หนดไว้ อาทิ ค่า ปรับทางปกครอง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่บริษัทต่ างชาติเรียกเก็บมายังสถาน
ประกอบการถาวรในประเทศเวียดนามเกินส่วนทีก่ ฎหมายอนุ ญาต ค่า
วัตถุดบิ เชือ้ เพลง พลังงาน และสินค้าต่างๆ ทีเ่ กินกว่าอัตราทีก่ ําหนด
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนด้านการตลาดซึง่ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
รวมของรายจ่ายอื่นๆ ทีอ่ นุญาตให้หกั ฯลฯ

อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล: ณ ปจั จุบนั เท่ากับร้อยละ 25
อย่างไรก็ตาม ประเทศเวียดนามได้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับวิสาหกิจบางประเภทลง
เหลืออัตราร้อยละ 20 และร้อยละ 10 แล้วแต่กรณีตามเงื่อนไขทีก่ ําหนด เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้กบั ผู้
ลงทุนต่างชาติ
2.

ภาษี ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ภาษีทเ่ี กีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์จดั เก็บโดยแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ภาษีในการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
ภาษีในการเช่าทีด่ นิ และภาษีในการใช้ทด่ี นิ ซึง่ มิได้ใช้ในการเกษตรกรรม
ภาษีในการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ จัดเก็บจากองค์กรทีไ่ ด้รบั การจัดสรรทีด่ นิ จากรัฐเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานเพื่อขายหรือให้เช่า
ภาษีในการเช่าทีด่ นิ จัดเก็บจากผูล้ งทุนทีเ่ ช่าทีด่ นิ
ภาษีในการใช้ท่ดี นิ ซึ่งมิได้ใช้ในการเกษตรกรรม จัดเก็บ จากการใช้ประโยชน์ในที่ดนิ เพื่ออยู่อาศัย
หรือเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ
อัตราในการเก็บภาษีขา้ งต้น แตกต่างกันไปขึน้ กับสถานที่และหน่ วยงานท้องถิ่นซึ่งองค์กรธุรกิจจัด
ตัง้ อยู่

3.

ภาษี มูลค่าเพิ่ ม
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ม จัด เก็บ จากสิน ค้ า และบริก ารสํ า หรับ การผลิต การค้า และการอุ ป โภคบริโ ภค
ภายในประเทศเวียดนาม รวมถึงสินค้าและบริการทีไ่ ด้รบั จากผูท้ ไ่ี ม่ได้มถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศเวียดนาม
(ยกเว้นสินค้าและบริการบางรายการทีไ่ ด้รบั ยกเว้น) ทัง้ นี้ วิสาหกิจมีหน้าทีช่ ําระภาษีมูลค่าเพิม่ โดย
คํานวณจากราคาทีต่ อ้ งชําระภาษีคณ
ู ด้วยอัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ ดังนี้
ราคาทีต่ อ้ งชําระภาษี:

ราคาขายของสินค้าหรือการให้บริการก่อนชําระภาษีมลู ค่าเพิม่
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อัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ :

อัตราทีเ่ รียกเก็บทัวไปคื
่ อ อัตรา 10%
อัตรา 5% สําหรับสินค้าและบริการบางประเภท เช่น หนังสือ ยาและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ การให้บริการทางด้านกีฬาและอุปกรณ์กฬี า
ร้อยละ 0% สําหรับกรณีดงั ต่อไปนี้

จํานวนภาษีมลู ค่าเพิม่ :
4.

-

การก่อสร้างและการจัดตัง้ ของวิสาหกิจในเขตอุตสาหกรรมส่งออก
(Export Processing Zone)

-

สินค้าทีข่ ายให้กบั ร้านค้าปลอดภาษี

-

การให้บริการขนส่ง

-

การส่งออกสินค้าและบริการ

ภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีต่ ้องชําระจะคิดด้วยวิธกี ารคํานวณผลต่าง (Deduction
Method) โดยนําภาษีขายหักด้วยภาษีซอ้ื ทีเ่ กิดขึน้ ของกิจการ

ภาษี อื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิ จนิ คมอุตสาหกรรม
(1)

ภาษีสง่ ออกและนําเข้า
ภาษีสง่ ออก
ประเทศเวียดนามส่งเสริมการส่งออก ดังนัน้ สินค้าและบริการที่มกี ารส่งออกส่วนใหญ่จะ
ได้รบั การยกเว้นการเก็บภาษี ภาษีส่งออกจะจัดเก็บเฉพาะสินค้าบางประเภทเท่านัน้ เช่น
แร่ ของปา่ ทัง้ นี้ อัตราภาษีสง่ ออก ได้แก่ 0% - 45% โดยราคาทีใ่ ช้การคํานวณภาษีสง่ ออก
คือ ราคา Free-On-Board (FOB) ทีป่ รากฏในใบแจ้งหนี้
ภาษีนําเข้า
โดยทัวไปสิ
่ นค้าทุกชนิดทีเ่ ข้ามาในเขตแดนของประเทศเวียดนามจะเสียภาษีนําเข้า
ทัง้ นี้ ภาษีนําเข้า แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
1. อัตราทัวไป
่ (Ordinary rates)
2. อัตราพิเศษ (Preferential rates) ใช้สาํ หรับสินค้าทีน่ ําเข้าจากประเทศทีท่ ําสัญญากับ
ประเทศเวีย ดนามในลัก ษณะหลัก ปฏิบ ัติอ ย่ า งชาติท่ีไ ด้ร ับ อนุ เ คราะห์ยิ่ง ( MostFavored Nation)
3. อัตราพิเศษเฉพาะ (Special Preferential rates) ใช้สาํ หรับสินค้าทีน่ ําเข้าจากประเทศ
ทีท่ าํ สัญญาทางการค้าเป็ นพิเศษเฉพาะกับประเทศเวียดนาม เช่น ข้อตกลงทางการค้า
เสรี (Free Trade Agreement)
อย่างไรก็ดี การนําเข้าบางประเภทได้รบั ยกเว้นการเก็บภาษี เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการขนส่งและการก่อสร้างทีไ่ ม่สามารถผลิตได้ในประเทศเวียดนาม

(2)

ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย
โดยทัวไปภาษี
่
หกั ณ ทีจ่ ่ายใช้สาํ หรับธุรกรรมดังต่อไปนี้
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(3)

-

นายจ้างหรือผูว้ ่าจ้างหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายเงินได้ของพนักงาน รวมถึงทีป่ รึกษาและ/หรือผู้
ให้บริการส่วนบุคคล

-

บริษทั หลักทรัพย์หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่ายจากเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลในการโอน
หุน้ ทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นนายหน้า

-

คู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ นบุคคลสัญชาติเวียดนามมีหน้าที่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย สําหรับเงินที่จ่าย
ให้แก่ผรู้ บั เหมาจากต่างประเทศ (Foreign Contractor Tax) ตามเงื่อนไขทีก่ ฎหมาย
กําหนด

ภาษีใบอนุญาต
ภาษีใบอนุ ญาตหรือค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจจัดเก็บรายปี ใน 4 อัตรา (3 ล้าน 2
ล้าน 1.5 ล้านและ 1 ล้านเวียดนาม ด่ง) โดยพิจารณาจากจํานวนเงินทุนของวิสาหกิจ

(4)

อากรแสตมป์
อากรแสตมป์หรือค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจะเรียกเก็บจากทรัพย์สนิ บางประเภทเมื่อมี
การจดทะเบียนทีเ่ กีย่ วกับกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ดังกล่าว ในอัตราดังต่อไปนี้

5.

-

0.5% สําหรับบ้านและทีด่ นิ

-

1% สําหรับเรือ

-

2% สําหรับยานยนต์และรถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 1 สําหรับการจดทะเบียนครัง้
ต่อไป)

ภาษี ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงิ นปันผล
ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคลต่างชาติ ซึ่งในกรณีน้ีคอื บริษัทฯ นัน้ ไม่เสียภาษีจากเงินปนั ผลที่
ได้รบั ในประเทศเวียดนาม

6.

อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน
ประเทศเวียดนามได้เข้าทําสนธิสญ
ั ญาทางภาษีกบั ประเทศต่างๆ หลายประเทศรวมถึงประเทศไทย
โดยประเทศเวียดนามได้เข้าทําสนธิสญ
ั ญาทางภาษีกบั ประเทศไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ.2535 ซึ่งได้แก่
ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อ
การยกเว้นการเก็บภาษีซอ้ นและการป้องกันการเลีย่ งการรัษฎากรในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเก็บภาษีจาก
เงินได้ หรือที่เรียกกันโดยทัวไปว่
่ า “อนุ สญ
ั ญาภาษีซ้อน” โดยในอนุ สญ
ั ญาภาษีซ้อนดังกล่าวได้
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่
ในประเทศไทยและ/หรือประเทศเวียดนาม

8.1.5

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการทาธุรกิ จนิ คมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม
8.1.5.1 สิ ทธิ บตั รการลงทุน (Investment Certificate)
ผูล้ งทุนต่างชาติมหี น้าที่จดทะเบียนโครงการลงทุนในประเทศเวียดนามไม่ว่าจะมีมูลค่าการลงทุน
มากน้อยเพียงใดก็ตาม โดยผูย้ ่นื จดทะเบียนจะได้รบั สิทธิบตั รการลงทุน (Investment Certificate)
ซึ่ง ออกโดยหน่ ว ยงานท้อ งถิ่ น ที่เ กี่ย วกับ การวางแผนและการลงทุ น ซึ่ง สิท ธิบ ัต รการลงทุ น
(Investment Certificate) จะระบุรายละเอียดของบริษัท ทุนจดทะเบียน รายละเอียดของผูถ้ ือหุ้น
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ข้อมูลโครงการลงทุนของบริษทั ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ละสายธุรกิจทีป่ ระกอบกิจการ เงื่อนไขการลงทุน
และระยะเวลาของโครงการ เป็ นต้น
(1)

หลักเกณฑ์การพิ จารณา
ในการพิจารณาการออกสิทธิบตั รการลงทุน (Investment Certificate) ให้แก่ผู้ลงทุน
ต่ างชาตินัน้ หน่ วยงานอนุ ญาตจะพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดต่ างๆ ของผู้ย่นื จด
ทะเบียนซึง่ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงเงื่อนไขดังต่อไปนี้
-

สถานะทางกฎหมายของนักลงทุน

-

วัตถุประสงค์การลงทุน มูลค่าการลงทุน และสถานทีท่ จ่ี ะดําเนินโครงการลงทุน

-

เงินลงทุน แผนและกําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการลงทุน

-

ข้อเสนอในการชําระค่าธรรมเนียมตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ โครงการลงทุ น ที่มีมู ลค่ า ตัง้ แต่ 300 ล้า น เวีย ดนาม ด่ ง ขึ้น ไปและลงทุ น
ประกอบธุ ร กิจ บางประเภทที่อ ยู่ภ ายใต้ข้อ จํา กั ด ของกฎหมาย หน่ ว ยงานอนุ ญ าตจะ
ตรวจสอบเงื่อนไขของโครงการลงทุนในประการอื่นๆ นอกเหนือจากทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้น ซึง่
ได้แก่ (1) การปฏิบตั ิตามแผนแม่บทสาธารณู ปโภคขัน้ พื้นฐาน แผนแม่บทการใช้ท่ดี ิน
แผนแม่บทการก่อสร้าง แผนแม่บทการทําเหมืองแร่และทรัพยากรธรรมชาติ (2) เงื่อ นไข
การใช้ท่ดี ิน (3) กําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการลงทุน และ (4) ผลกระทบกับ
สิง่ แวดล้อมและมาตรการแก้ไขปญั หา
(2)

กระบวนการในการยื่นขอ
นักลงทุนทีป่ ระสงค์จะยื่นขอรับสิทธิบตั รการลงทุน (Investment Certificate) มีหน้าทีย่ ่นื คํา
ขอและเอกสารต่ า งๆ ต่ อ หน่ ว ยงานอนุ ญ าต ซึ่ง ในกรณี ท ัว่ ไปประกอบด้ ว ยเอกสาร
ดังต่อไปนี้
-

คําขอรับสิทธิบตั รการลงทุน (Investment Certificate)

-

เอกสารแสดงสถานะทางกฎหมายของนั ก ลงทุ น ซึ่ง ในกรณี ข องนิ ติบุ ค คลได้แ ก่
หนัง สือ รับ รองการจดทะเบีย นนิ ติบุ ค คล กรณี ข องบุ ค คลธรรมดา ได้แ ก่ หนั ง สือ
เดินทาง

-

รายงานแสดงฐานะทางการเงินของนักลงทุน

-

ข้อมูลโครงการลงทุน

หน่ วยงานอนุ ญาตจะออกสิทธิบตั รการลงทุน (Investment Certificate) ให้แก่นักลงทุน
ภายใน 15 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั เอกสารครบถ้วน ในกรณีโครงการลงทุนทัวไป
่ หรือภายใน
30 – 45 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั เอกสารครบถ้วน ในกรณีโครงการลงทุนทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่ 300
ล้าน เวียดนาม ด่งขึน้ ไป
(3)

การเพิ กถอนและข้อกาหนดในการต่ออายุ
หน่วยงานอนุญาตอาจเพิกถอนสิทธิบตั รการลงทุน (Investment Certificate) ได้ในกรณีทผ่ี ู้
ลงทุนไม่เริม่ การลงทุนในโครงการที่ได้ร ับสิทธิบตั รการลงทุน (Investment Certificate)
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ภายใน 12 เดือ นนับจากวันที่ออกสิทธิบ ัตรการลงทุน (Investment Certificate) หรือ
กําหนดการในการดําเนินโครงการลงทุนดําเนินไปล่าช้าเป็ นระยะเวลากว่า 12 เดือนขึน้ ไป
เมื่อเปรียบเทียบกับกําหนดการในการดําเนินโครงการลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในสิทธิบตั รการ
ลงทุน (Investment Certificate) เว้นแต่จะได้มีการขอระงับการดําเนินโครงการลงทุน
ชัวคราว
่
หรือขยายกําหนดระยะเวลาโครงการลงทุนต่อหน่วยงานอนุญาต
การขอขยายระยะเวลาและการดําเนินโครงการลงทุนไม่มเี งื่อนไขกําหนดไว้ชดั เจน แต่ ผู้
ลงทุ น สามารถยื่น คํา ขอต่ อ หน่ ว ยงานอนุ ญ าตเพื่อ ขอขยายระยะเวลาและการดํ า เนิ น
โครงการลงทุนได้
8.1.5.2 กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนิ คมอุตสาหกรรม
1.

หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการอนุมตั ิ การจัดตัง้ และกากับดูแลนิ คมอุตสาหกรรม
กระทรวงการวางแผนและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment) ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจัดทําแผนแม่บทเพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีอนุมตั ิ แผนแม่บทที่
ได้รบั การอนุมตั จิ ะใช้เป็ นพืน้ ฐานในการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมใหม่ ทัง้ นี้ นายกรัฐมนตรีมี
อํานาจในการอนุ มตั จิ ดั ตัง้ หรือขยายนิคมอุตสาหกรรมตามแผนแม่บทที่ได้รบั การอนุ มตั ิน้ี
และคณะกรรมการประชาชนท้องถิ่น (The Provincial People’s Committee) เป็ นผู้
ตัดสินใจในการจัดตัง้ หรือขยายเขตอุตสาหกรรมตามแผนแม่บทดังกล่าว ทัง้ นี้ ภายใต้แผน
แม่บท รัฐบาลจะจัดสรรและให้เช่าทีด่ นิ แก่องค์กรหรือบุคคลธรรมดา เพื่อลงทุน ก่อสร้าง
และจัด การโครงสร้างพื้น ฐานในนิ ค มอุ ต สาหกรรม (เรียกบุ ค คลดัง กล่ า วว่ า ‚ผู้พ ฒ
ั นา
โครงสร้างพื้นฐานในนิ คมอุตสาหกรรม‛) โดยปกติ ทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรมจะได้รบั
การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการประชาชนท้องถิ่น (The Provincial People’s
Committee) และหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจจัดการนิคมอุตสาหกรรม
ทัง้ นี้ อมตะ เวียดนาม ถือเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงสร้างพืน้ ฐานในนิคม Amata City (Bien Hoa)

2.

ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญในการประกอบธุรกิ จนิ คมอุตสาหกรรม
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงสร้างพืน้ ฐานในนิคมอุตสาหกรรม มีสทิ ธิให้เช่าหรือให้เช่าช่วงทีด่ นิ แก่บุคคล
ธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม (“ผู้ได้รบั อนุญาตให้
ลงทุน”) โดยผู้ใช้ท่ดี นิ ทุกรายในนิค มอุตสาหกรรม รวมถึงผู้พฒ
ั นาโครงสร้างพื้นฐานใน
นิคมอุตสาหกรรมและผู้ได้รบั อนุ ญาตให้ลงทุน จะได้รบั ใบรับรองสิทธิในการใช้ท่ดี นิ และ
กรรมสิทธิในสิ
์ ง่ ปลูกสร้างและทรัพย์สนิ อื่นๆ ทีย่ ดึ ติดกับทีด่ นิ (Certificate of Land Use
Right, and ownership of house and other assets attached to land) (‚ใบรับรองสิ ทธิ
ในการใช้ ที่ดิน‛) โดยอายุของใบรับรองสิทธิในการใช้ท่ดี นิ จะเป็ นไปตามระยะเวลาของ
โครงการลงทุน แต่ไม่เกิน 50 ปี ยกเว้นในกรณีโครงการลงทุนทีม่ เี งินลงทุนขนาดใหญ่แต่
อัต ราการคืน ทุ น ช้า หรือ โครงการลงทุ น ซึ่ง ตัง้ อยู่ใ นพื้น ที่ท่ีมีค วามยากลํ า บาก หรือ มี
อุปสรรคทางสังคมและเศรษฐกิจ ระยะเวลาของใบรับรองสิทธิในการใช้ทด่ี นิ อาจสูงสุดถึง
70 ปี
นอกจากนี้ ผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ลงทุนมีสทิ ธิต่างๆ ดังต่อไปนี้
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3.

-

สิทธิในการเช่าหรือซื้อโรงงาน สํานักงาน และ/หรือโกดังที่ก่อสร้างอยู่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ

-

สิทธิในการใช้สาธารณู ปโภค สิง่ อํานวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมโดยชําระค่าใช้จ่ายเป็ นการตอบแทน เช่น การใช้ถนน กระแสไฟฟ้า
นํ้าประปา ระบบระบายนํ้า ระบบสือ่ สาร ระบบบําบัดนําเสีย ฯลฯ

-

สิทธิในการได้รบั จัดสรรสิทธิในการใช้ท่ดี นิ หรือเช่าที่ดนิ จากรัฐ และสิทธิในการเช่า
หรือเช่าช่วงสาธารณูปโภค สิง่ อํานวยความสะดวก โครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ในการประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม เจ้าของโครงการ ในกรณีน้ี คือ อมตะ เวียดนามมี
หน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมายต่างๆ เพื่อขออนุญาตหรือความเห็นชอบในการดําเนินโครงการ
ดังต่อไปนี้
(1)

การปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิง่ แวดล้อม
กฎหมายคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมกําหนดให้ผลู้ งทุนต่างชาติจดั เตรียมรายงานประเมินผล
กระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report หรือ EIAR) หรือ
ข้อรับรองการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม (Environmental Protection Undertaking หรือ
EPU) ซึ่งขึ้นอยู่ก ับความสําคัญหรือระดับผลกระทบของโครงการลงทุ นที่มีต่ อ
สิง่ แวดล้อม
กรณี EIAR กฎหมายมิได้กําหนดไว้ชดั เจนว่านักลงทุนมีหน้ าที่ย่นื EIAR ต่ อ
หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเมื่ อ ใด (หน่ วยงานที่ 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) หรือหน่ วยงานของรัฐอื่นๆ) แต่ในทางปฏิบตั ิ
เจ้าของโครงการจะยื่น EIAR ภายหลังจากที่ได้รบั สิทธิบตั รการลงทุน (Investment
Certificate)
กรณี EPU ให้ย่นื จดทะเบียนต่อคณะกรรมการประชาชนท้องถิ่น (The Provincial
People’s Committee) ประจําพืน้ ทีจ่ งั หวัดนัน้ ๆ โดยจะมีการออกหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนให้ไว้เป็ นหลักฐานและในบางกรณี ผู้มหี น้าทีย่ ่นื EPU จะต้องจัดเตรียม
แผนการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม (Environmental Protection Scheme หรือ EPS) เพื่อ
ยื่นขอให้คณะกรรมการประชาชนท้องถิน่ (The Provincial People’s Committee)
ประจําเขตพืน้ ทีใ่ ห้การรับรองเพิม่ เติมด้วย
นอกจากนี้ โครงการลงทุ นทุ กประเภทในประเทศเวียดนามจะต้ องปฏิบ ัติ ตาม
มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมตามทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมกําหนด
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 หัวข้อได้แก่ ข้อกําหนดด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม และข้อกําหนด
ด้านของเสีย ทัง้ นี้ หน่ วยงานด้านสิง่ แวดล้อมมีอํานาจในการตรวจสอบและตรวจตรา
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมของวิสาหกิจและบุคคลทัวไปได้
่
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(2)

ใบอนุญาต/ความเห็นชอบอื่นๆ
ในการประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ผูป้ ระกอบธุรกิจอาจมีหน้าที่ในการยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ขอความเห็นชอบหรือจดทะเบียนในเรื่องดังต่อไปนี้
-

การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจซึง่ มีการปล่อยของเสียอันตราย

-

ใบอนุญาตการขนส่งของเสียอันตราย

-

ใบอนุญาตในการจัดการของเสียอันตราย

-

ใบอนุญาตการปล่อยนํ้าเสียลงแหล่งนํ้า

นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านสิง่ แวดล้อมใน
กรณีดงั ต่อไปนี้
-

จัดให้มรี ะบบบําบัดนํ้าเสียทีเ่ พียงพอ

-

แยกของเสียตามประเภทเพื่อการจัดการ

-

จัดให้มรี ะบบระบายอากาศทีเ่ พียงพอ

-

จัดให้มมี าตรการในการบรรเทาการปล่อยมลพิษอันตราย มลภาวะด้านเสียง
ความสันสะเทื
่
อน แสง และรังสี

-

จัดให้มมี าตรการในการป้องกันปญั หาสิง่ แวดล้อม

-

ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดในการจัดการและการใช้สารเคมีทเ่ี ป็ นพิษ

8.1.5.3 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน
1.

การถือครองกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินสาหรับบุคคล/นิ ติบุคคลต่างชาติ และระยะเวลาการ
ครอบครองสิ ทธิ
ทีด่ นิ ในประเทศเวียดนามเป็ นของประชาชนทุกคน และดําเนินการบริหารจัดการโดยรัฐ
ภายใต้ก ฎหมายที่มีผลบัง คับ ใช้อยู่ใ นป จั จุ บนั ผู้ลงทุ นต่ างชาติซ่ึงต้อ งการใช้ท่ดี ินเพื่อ
ดําเนินการโครงการลงทุนสามารถทําได้โดยวิธดี งั ต่อไปนี้
1) เช่าทีด่ นิ จากรัฐ
2) เช่าทีด่ นิ จากบุคคลทีม่ สี ทิ ธิให้เช่าทีด่ นิ แก่คนต่างด้าว
3) จัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนกับนิตบิ ุคคลเวียดนามซึง่ มีสทิ ธิในการใช้ทด่ี นิ และสามารถให้สทิ ธิ
ในการใช้ทด่ี นิ แก่บริษทั ร่วมทุน
ทัง้ นี้ ระยะเวลาการเช่าทีด่ นิ ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาของโครงการลงทุน ระยะเวลาการเช่าสูงสุด
คือ 70 ปี แต่สว่ นใหญ่อยู่ท่ี 50 ปี
ในการเช่าทีด่ นิ ต้องมีการทําสัญญาเช่าทีด่ นิ และผูเ้ ช่าได้ชาํ ระค่าใช้ทด่ี นิ ครบถ้วน ผูเ้ ช่าจะ
ได้รบั ใบรับรองสิทธิในการใช้ทด่ี นิ ซึง่ แสดงสิทธิในทีด่ นิ ทีเ่ ช่า นอกจากนี้ ผูใ้ ห้เช่าก็ต้องระบุ
การให้เช่าดังกล่าวในใบรับรองสิทธิในการใช้ทด่ี นิ ของผูใ้ ห้เช่าด้วย

ส่วนที่ 2.2 -8 - หน้า 72

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ทุกราย ไม่ว่าจะเป็ นต่างชาติหรือบุคคลสัญชาติเวียดนามมีสทิ ธิทเ่ี กีย่ วข้องกับการ
ใช้ทด่ี นิ ภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้

2.

-

การได้รบั ใบรับรองสิทธิในการใช้ทด่ี นิ เมื่อได้ดาํ เนินการตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

-

การได้รบั ผลประโยชน์จากแรงงานและการลงทุนในทีด่ นิ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผใู้ ช้ทด่ี นิ

-

สิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากโครงการของรัฐในการลงทุนและคุม้ ครองสิทธิในทีด่ นิ

-

การได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐในการพัฒนาทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม

-

การได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐจากการกระทําละเมิดสิทธิใดๆ ในการใช้ทด่ี นิ

-

สิทธิในการฟ้องร้องเมื่อมีการกระทําอันเป็ นการละเมิดสิทธิในการใช้ทด่ี นิ

-

หากได้ก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างลงบนทีด่ นิ ที่ตนมีสทิ ธิใช้ เช่น โรงงาน บ้าน อาคาร สิง่ ปลูก
สร้างดังกล่าวย่อมตกเป็ นของผู้ใช้ท่ดี ิน โดย The Local Department of Natural
Resources and Environment ภายใต้อํานาจของคณะกรรมการประชาชนท้องถิน่ (The
Local People’s Committee) เป็ นผูอ้ อกหนังสือแสดงความเป็ นเจ้าของสิง่ ปลูกสร้าง (The
Certificate of Ownership of the Structures on Land) ซึง่ จะมีการระบุถงึ หนังสือดังกล่าว
ในใบรับรองสิทธิในการใช้ทด่ี นิ

การใช้ประโยชน์จากสิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สามารถใช้ประโยชน์จาก ‚สิทธิในการใช้ทด่ี นิ ‛ เพื่อการใดๆ เช่น แลกเปลีย่ น โอน ให้
เช่า ให้เช่าช่วง ตกทอด ยกให้ หรือบริจาคสิทธิในการใช้ท่ดี นิ อย่างไรก็ดี สิทธิในการจํานอง
การนําไปเป็ นหลักประกัน หรือการนํ าไปชําระเป็ นเงินทุนนัน้ ผูใ้ ช้ทด่ี นิ จะต้องดําเนินการตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้

3.

-

ได้รบั ใบรับรองสิทธิในการใช้ทด่ี นิ

-

ทีด่ นิ จะต้องปราศจากข้อพิพาท

-

จะต้องไม่เป็ นการใช้สทิ ธิในทีด่ นิ เพื่อรองรับการบังคับตามคําพิพากษา

-

ระยะเวลาในการใช้ทด่ี นิ ยังไม่ครบกําหนด

ข้อจากัดในการโอนสิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
แม้ว่ารัฐจะรับรองสิทธิในการใช้ทด่ี นิ สําหรับทีด่ นิ ทีจ่ ดั สรรให้แก่บุคคลใดๆ หรือผูไ้ ด้รบั อนุ ญาต
ให้ลงทุนก็ตาม แต่เฉพาะผูใ้ ช้ทด่ี นิ ทีป่ ฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านัน้ จึงจะสามารถโอนสิทธิ
ในการใช้ทด่ี นิ ได้
-

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรสิทธิในการใช้ทด่ี นิ โดยถูกต้อง

-

ได้มกี ารชําระค่าธรรมเนียมการใช้ทด่ี นิ สําหรับทีด่ นิ ได้รบั การจัดสรรให้โดยรัฐ

-

สิทธิในการใช้ทด่ี นิ ได้มาโดยธุรกรรมทางกฎหมาย หรือรัฐให้เช่าทีด่ นิ ดังกล่าวและได้มกี าร
ชําระค่าเช่า สําหรับระยะเวลาการเช่าทัง้ หมด หรือในกรณีทม่ี กี ารชําระค่าเช่าล่วงหน้าเป็ น
จํานวนปี ทก่ี าํ หนดไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และระยะเวลาการเช่าจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 5
ปี
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ทัง้ นี้ ผู้รบั โอนสิทธิในการใช้ท่ดี นิ จะต้องใช้ท่ดี นิ ตามวัตถุประสงค์การใช้ท่ดี นิ ที่ระบุไว้ใน
ใบรับรองสิทธิในการใช้ทด่ี นิ ด้วย เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบการเปลีย่ นวัตถุประสงค์ใน
การใช้ทด่ี นิ จากหน่วยงานราชการทีม่ อี าํ นาจ
4.

การเรียกคืนที่ดินและกระบวนการในการชดเชย
กฎหมายที่ดนิ ได้ให้อํานาจแก่รฐั ในการเรียกคืนทีด่ นิ ที่ได้จดั สรรและ/หรือให้เช่าแก่บุคคลใดๆ
ได้ ในกรณีต่างๆ ได้แก่
-

รัฐจําเป็ นต้องใช้ทด่ี นิ เพื่อการป้องกันประเทศ ความมันคง
่ ประโยชน์สาธารณะ หรือ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

-

ผูท้ ่ไี ด้รบั การจัดสรรสิทธิในการใช้ทด่ี นิ หรือเช่าทีด่ นิ ไม่ได้ชําระค่าธรรมเนียมการใช้
ทีด่ นิ หรือค่าเช่า หรือเลิกกิจการ ล้มละลาย หรือย้ายสถานทีต่ งั ้ ไปยังสถานทีอ่ ่นื ฯลฯ

-

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ จงใจทําลายทีด่ นิ

-

ผูใ้ ช้ทด่ี นิ สมัครใจคืนทีด่ นิ ให้แก่รฐั

-

สิทธิในการใช้ทด่ี นิ สิน้ สุดลงโดยไม่มกี ารขยายระยะเวลาในการให้สทิ ธิออกไป

ในกรณีท่ีรฐั เป็ น ฝ่า ยเรียกคืน ที่ดิน นัน้ ผู้ใช้ท่ีดิน จะได้ร ับชดเชยความเสีย หายตามจริง
รวมถึงกําไรจากการลงทุนซึง่ ได้เพิม่ มูลค่าให้กบั ทีด่ นิ
8.1.6

สรุปเอกสารบริษทั ที่สาคัญ ใบอนุญาตที่สาคัญ และข้อตกลงที่สาคัญของอมตะ เวียดนาม
8.1.6.1 สรุปสาระสาคัญของสิ ทธิ บตั รการลงทุน (Investment Certificate) ของอมตะ เวียดนาม
สิทธิบตั รการลงทุน หมายเลข 472022000132
อมตะ เวียดนาม ดํารงอยู่และดําเนินธุรกิจภายใต้ สทิ ธิบตั รการลงทุน หมายเลข 472022000132
ซึง่ ออกโดย Dong Nai Industrial Zones Authority (“DIZA”) วันที่ 29 เมษายน 2552 (รวมทีไ่ ด้มี
การแก้ไขเพิม่ เติม)
สาระสําคัญของสิทธิบตั รการลงทุน หมายเลข 472022000132 มีดงั นี้
1.

ทุนจดทะเบียนของอมตะ เวียดนาม คือ 365,996,400,000,000 เวียดนาม ด่ง (เทียบเท่า
กับ 20,400,000 เหรียญสหรัฐ) แบ่งออกเป็ นหุ้นได้ 36,599,640,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10,000 เวียดนาม ด่ง โดยหุน้ ทัง้ หมดของอมตะ เวียดนามเป็ นหุน้ สามัญ

2.

ผูถ้ อื หุน้ ในอมตะ เวียดนาม ได้แก่

3.

2.1

บริษทั ฯ ถือหุน้ จํานวน 25,619,648 หุน้ (คิดเป็ นสัดส่วน 69.999727% ของหุ้น
ทัง้ หมด)

2.2

Sonadezi ถือหุน้ จํานวน 10,979,892 หุน้ (คิดเป็ นสัดส่วน 30% ของหุน้ ทัง้ หมด)

2.3

อมตะ วอเตอร์ ถือหุ้นจํานวน 100 หุ้น (คิดเป็ นสัดส่วน 0.000273% ของหุ้น
ทัง้ หมด)

ขอบเขตของธุรกิจ
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3.1

สนับสนุนการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมตามแผนทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ

3.2

ออกแบบ จัดการ และยกระดับทีด่ นิ ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน สิง่ อํานวยความ
สะดวกและสาธารณู ป โภค ก่ อ สร้ า งโรงงานมาตรฐาน คลั ง สิ น ค้ า ลาน
เอนกประสงค์ โครงการเพื่อป้องกันสิง่ แวดล้อม ดํารงสภาพการป้องกันอัคคีภยั
ในนิคมอุตสาหกรรมทัง้ หมด เพื่อ
-

ให้เช่าทีด่ นิ ภายในนิคมอุตสาหกรรมซึง่ มีโครงสร้างพืน้ ฐานครบถ้วน และให้
เช่าหรือขายโรงงานทีพ่ ร้อมใช้งานให้กบั ผูล้ งทุน

-

ดําเนินธุรกิจคลังสินค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม

-

ดําเนินการให้บริการด้านอนามัยในนิคมอุตสาหกรรม

-

ดํ า เนิ น การให้ บ ริก ารขนส่ ง สิน 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 เกีย่ วกับการจัดตัง้ โรงงานขององค์กรและบุคคลต่างชาติ/ เวียดนาม
ภายในนิคมอุตสาหกรรม

3.4

กําหนดอัตราค่าเช่าที่ดนิ ค่าบริหารจัดการ ค่าสาธารณู ปโภค และค่านํ้ า ค่าไฟ
ภายใต้การอนุมตั ขิ อง DIZA

3.5

ลงทุนในโครงการทางพาณิชย์ การให้บริก าร และที่อยู่อาศัยในทีด่ นิ ซึง่ มีพน้ื ที่
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.

ผูแ้ ทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของอมตะ เวียดนาม คือ นางสมหะทัย
พานิชชีวะ

5.

รายละเอียดของโครงการ
สถานทีต่ งั ้ ของโครงการ: ตําบลลอง บินห์ เมืองเบียน หัว จังหวัดดองไน
พืน้ ทีท่ งั ้ หมดและระยะเวลาของโครงการ: 513.01 เฮกตาร์ ซึง่ แบ่งได้ดงั นี้
-

เฟส 1 และ 2 ของนิคม Amata City (Bien Hoa): พืน้ ที่ 346.96 เฮกตาร์ และมี
ระยะเวลา 50 ปี นับแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2537 (ครบกําหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2587)
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-

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

-

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

ทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของโครงการลงทุน: 826,593,719,490 เวียดนาม ด่ง (เทียบเท่ากับ
46,072,890 เหรียญสหรัฐ)
ทุนทีไ่ ด้มชี ําระเพื่อการปฏิบตั ิตามโครงการ: 304,997,000,000 เวียดนาม ด่ง (เทียบเท่า
กับ 17,000,000 เหรียญสหรัฐ)
6.

ประโยชน์และสิทธิทางภาษี
ก) สําหรับกิจกรรมทางธุรกิจในเฟส 1 และ 2 อมตะ เวียดนามได้รบั การยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสําหรับ 4 ปี แรกนับจากปี ท่เี กิดรายได้ และส่วนลด 50% สําหรับ 4 ปี
ต่อไป ทัง้ นี้ อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล สําหรับกรณีน้ี คือ 10%
ข) สําหรับกิจกรรมทางธุรกิจในเฟส 2 ส่วนขยาย อมตะ เวียดนามจะต้องชําระภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลในอัตรา 25%
ค) สําหรับกิจกรรมทางธุรกิจในเฟส 3 ส่วนขยาย อมตะ เวียดนามจะต้องชําระภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลในอัตรา 25%
ง) สําหรับกิจกรรมทางธุรกิจของ Amata Commercial Complex อมตะ เวียดนาม
จะต้องชําระภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตรา 25%
จ) สําหรับกิจกรรมทางธุรกิจ Real Estates Trading Floor อมตะ เวียดนามจะต้องชําระ
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตรา 25%
ฉ) ภาษีนําเข้าและส่งออก ขึน้ อยู่กบั ชนิดของสินค้าทีน่ ําเข้าและส่งออก

สิทธิบตั รการลงทุน หมายเลข 47122000050
อมตะ เวียดนาม ได้เข้าลงทุนในโครงการ Amata Commercial Complex และได้รบั สิทธิบตั รการลงทุน
หมายเลข 47122000050 ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2550 (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ซึ่งออกโดย
คณะกรรมการประชาชนดองไน (Dong Nai People’s Committee)
1.

ชื่อโครงการ: Amata Commercial Complex

2.

วัตถุประสงค์ของโครงการ: ลงทุนและก่อสร้างโครงการทางพาณิชย์ บริการ และทีอ่ ยู่อาศัย เพื่อ
ขายและให้เช่า

3.

พืน้ ทีข่ องโครงการ: 19.006 เฮกตาร์

4.

สถานทีต่ งั ้ ของโครงการ: ตําบลลอง บินห์ เมืองเบียน หัว จังหวัดดองไน

5.

ทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของโครงการลงทุน: 272,177,319,785 เวียดนาม ด่ง (เทียบเท่ากับ
16,963,373 เหรียญสหรัฐ)
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ทุนที่ได้มีชําระเพื่อการปฏิบตั ิ ตามโครงการ: 56,100,000,000 เวียดนาม ด่ง (เทียบเท่ ากับ
3,400,000 เหรียญสหรัฐ)
6.

ระยะเวลาการปฏิบตั ติ ามโครงการ: 5 ปี ตัง้ แต่ 2550-2555

7.

เงื่อนไขของโครงการ
ก) อมตะ เวียดนาม ต้องปฏิบตั ติ ามกําหนดการส่งเสริมการลงทุนและก่อสร้างตามทีก่ าํ หนด
ข) อมตะ เวียดนาม ต้องก่อสร้าง จัดการ และรักษาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยตลอดระยะเวลาดําเนิน
โครงการตามกฎเกณฑ์ทร่ี ฐั บาลกําหนด
ค) การก่ อสร้าง จัดการ และรักษาโครงสร้างพื้นฐานต้ องปฏิบ ัติตามแบบโครงการและ
กฎเกณฑ์ทร่ี ฐั บาลกําหนด
ง) อมตะ เวียดนาม ต้องรับผิดชอบแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโครงการตามกฎเกณฑ์ท่ี
รัฐบาลกําหนด
จ) หน่ วยงานการบริหารจัดการที่ดนิ ของรัฐบาลเป็ นผูม้ อี ํานาจในการให้สทิ ธิการใช้ทด่ี นิ และ
ความเป็ นเจ้าของสิง่ ปลูกสร้างให้กบั ผูซ้ อ้ื โดยเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทร่ี ฐั บาลกําหนด
ฉ) อมตะ เวียดนาม ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายก่อสร้างและการเคหะ
ช) อมตะ เวียดนาม ต้องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และกฤษฎีกาทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันสิง่ แวดล้อม

8.

ประโยชน์และสิทธิทางภาษี
ก) ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 25% ต่อปี การยกเว้นภาษีให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่ใี ช้
บังคับ
ข) การได้รบั ยกเว้นภาษีสาํ หรับสินค้านําเข้า

8.1.6.2 สรุปสาระสาคัญของสัญญาเช่าที่ดินจากรัฐบาล (Land Lease Agreement)
ในการดําเนินการนิคม Amata City (Bien Hoa) และ Amata Commercial Complex นัน้ อมตะ เวียดนาม
ได้เช่ าที่ดินจากหน่ วยงานย่ อยของรัฐบาลหลายหน่ วยงานซึ่งอยู่ ภายใต้อํานาจและกระทําการแทน
คณะกรรมการประชาชนดองไน (Dong Nai People’s Committee) ภายใต้สญ
ั ญาเช่า จํานวน 11 ฉบับ
ซึ่งสัญญาเช่าทัง้ หมดอยู่ในรูปแบบสัญญาที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน จึงสรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่า
ทัง้ หมดรวมกันดังนี้
คู่สญ
ั ญา

คณะกรรมการประชาชนดองไน (Dong Nai People’s Committee) (ผูใ้ ห้
เช่า) และ อมตะ เวียดนาม (ผูเ้ ช่า)

ระยะเวลาการเช่า

30 - 50 ปี
ระยะเวลาการเช่าอาจขยายได้โดยผูเ้ ช่าร้องขอต่อผูใ้ ห้เช่า และผูใ้ ห้เช่า
ยินยอมให้ขยายระยะเวลา

ที่ดินที่ให้เช่า

พืน้ ทีร่ วมในสัญญาเช่าทัง้ หมดคือ 405.24 เฮกตาร์
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สิ ทธิ ของผูใ้ ห้เช่า

1) การเช่ าที่ดินไม่ ทํ าให้ ร ัฐเสียสิทธิความเป็ นเจ้ าของที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติทอ่ี ยู่ใต้ทด่ี นิ ดังกล่าว
2) รัฐมีสทิ ธิเวนคืนทีด่ นิ ทีใ่ ห้เช่าได้ หากมีเหตุตามทีก่ ฎหมายกําหนด

ค่าเช่า

การคิดค่าเช่าส่วนใหญ่คาํ นวณเป็ นรายปี ต่อเฮกตาร์ หรือต่อตารางเมตร
ทัง้ นี้ ในบางสัญญาคิดค่าเช่าครัง้ เดียวตลอดอายุการเช่า

การเลิ กสัญญา

1) ครบกําหนดระยะเวลาเช่า
2) รัฐเรียกคืนทีด่ นิ ทีใ่ ห้เช่า
3) ผูเ้ ช่าล้มละลาย ควบกิจการ ปรับโครงสร้าง
4) ผูเ้ ช่าคืนทีด่ นิ ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยให้ถอื ว่าสัญญาเช่า
ทีด่ นิ สิน้ สุดนับแต่วนั ทีส่ ง่ คืนทีด่ นิ

หมายเหตุ สําหรับสัญญาให้เช่าช่วงที่ดินระหว่างอมตะ เวียดนามและลูกค้า (ผู้ได้รบั อนุ ญาตให้
ลงทุน) นัน้ มีลกั ษณะเป็ น รูปแบบสัญญาที่เป็ น มาตรฐานซึ่งมีขอ้ กําหนดและเงื่อนไขเป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตาม สัญญาทีอ่ มตะ เวียดนามทํากับลูกค้าอาจจะมีความแตกต่างในเรื่อง
ทางธุรกิจบางเรื่องตามแต่ขอ้ ตกลงของลูกค้าซึง่ เป็ นคู่สญ
ั ญาแต่ละรายไป เช่น ค่าเช่า พืน้ ทีเ่ ช่า และ
ระยะเวลาเช่า เป็ นต้น
8.1.6.3 สรุปสาระสาคัญของสัญญา/ข้อตกลงที่สาคัญอื่นๆ
1. สัญญาร่วมลงทุน ระหว่าง Sonadezi และ อมตะ คอร์ป (“สัญญาร่วมลงทุน”)
วันที่

16 มีนาคม 2537

คู่สญ
ั ญา

1) Sonadezi และ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตัง้ บริษัทร่วมทุน ชื่อ ‘Joint Venture Corporation for the
Development of Long Binh Modern Industrial Park’ (ปจั จุบนั คือ
อมตะ เวียดนาม) โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทร่วมทุน คือ เพื่อก่อตัง้
นิคมอุตสาหกรรม (นิคม Amata City (Bien Hoa)) ก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เช่าที่ดนิ สิง่ อํานวยความสะดวก
ต่างๆ สาธารณูปโภค รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องแก่ ผลู้ งทุน
ภายในนิคม Amata City (Bien Hoa)

สัดส่วนการร่วมทุน

1) Sonadezi ลงทุน 30% ของทุนทัง้ หมด โดยการให้สทิ ธิในการใช้
ทีด่ นิ
จํ า นวน 100 เฮกตาร์ ภายในเวลา 50 ปี และ
Sonadezi จะรับผิด ชอบค่ าเช่ าที่ดิน และค่ าใช้ท่ดี ิน ดังกล่ า ว
ตลอดเวลา 50 ปี

2) บริษทั บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จํากัด (ปจั จุบนั คือ อมตะ
คอร์ป)
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2) อมตะ คอร์ป ลงทุ น 70% ของทุ น ทัง้ หมด ในรูป ของเงิน สกุ ล
เหรียญสหรัฐ
ทัง้ นี้ คู่ส ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่า ยต้อ งคงสัด ส่ว นการลงทุ นข้า งต้น ไว้ต ลอด
ระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน
สิ ทธิ และหน้ าที่ของ
Sonadezi

สิ ทธิ และหน้ าที่ของ
อมตะ คอร์ป

1) รับผิดชอบชําระค่าชดเชยในกรณีเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ของผูท้ อ่ี าศัย
ในบริเวณทีจ่ ะดําเนินการนิคมอุตสาหกรรม
2) ดําเนินการให้บริษัทร่วมทุนได้รบั ใบอนุ ญาต และการอนุ มตั ิใน
การประกอบกิจการจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยเร็ว
3) ดําเนินการให้บริษัทร่วมทุนได้รบั สิทธิพิเศษต่ างๆ ให้มากที่สุด
เช่น สิทธิทางภาษี
1) ดําเนินการจัดหาเงินทุนในกรณีท่บี ริษัทร่วมทุนต้องการเงินทุน
เพิม่
2) ให้ความช่วยเหลือบริษทั ร่วมทุนในงานออกแบบและงานทีต่ ้องใช้
เทคนิค
3) ทําการตลาดเพื่อดึงดูดให้ผู้ลงทุนต่ างชาติเข้ามาลงทุนในนิคม
Amata City (Bien Hoa)
4) ให้ค วามช่ ว ยเหลือ บริษัท ร่ ว มทุ น เพื่อ ฝึ ก อบรมบุ ค คลสัญ ชาติ
เวี ย ดนาม เพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วสามารถทํ า งานที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะได้

ระยะเวลาของสัญญา
ร่วมลงทุน

50 ปี นบั จากวันทีไ่ ด้รบั สิทธิบตั รการลงทุน (Investment Certificate) (วันที่
29 เมษายน 2552) กรณีทค่ี รบกําหนดเวลา บริษทั ร่วมทุน (ซึง่ ก็คอื อมตะ
เวียดนาม) อาจขอขยายเวลาได้โดยต้องได้รบั มติอนุ มตั เิ ป็ นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการของอมตะ เวียดนามและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

การเลิ กสัญญาร่วม
ลงทุน

1) บริษทั ร่วมทุน (อมตะ เวียดนาม) สิน้ สุดเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่
ระบุไว้ในสิทธิบตั รการลงทุน (Investment Certificate) และไม่ได้รอ้ ง
ขอขยายระยะเวลา หรือขอขยายเวลาแล้วแต่ไม่ได้รบั การอนุมตั ิ
2) การสิ้นสุดของสัญญาเกิดขึ้นก่ อนวันครบกําหนดโดยมาจากเหตุ
ต่างๆ เช่น อมตะ เวียดนาม ได้รบั ความเสียหายอย่างรุนแรง เหตุ
สุดวิสยั ต่างๆ เช่น สงคราม ภัยธรรมชาติ จลาจล ไฟไหม้ ซึ่งทําให้
อมตะ เวียดนามไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้
ในกรณี ท่ีเกิดเหตุ ข้างต้ น ให้ทรัพย์สินของอมตะ เวียดนามเป็ นของ
คู่สญ
ั ญาทุกฝา่ ยตามสัดส่วนทีไ่ ด้ลงทุน

หมายเหตุ
แม้ว่าสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้นยังคงมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา เนื่องจากยังมิได้มกี ารบอกเลิกสัญญา
ตามเงื่อนไขที่กําหนด รวมถึงสัญญาร่ วมลงทุ นยังไม่ส้นิ ผลใช้บงั คับ อย่างไรก็ดี กฎหมายประเทศ
เวียดนามทีบ่ งั คับใช้ในขณะทีส่ ญ
ั ญาร่วมทุนได้ทําขึน้ มีการเปลีย่ นแปลงแก้ไขหลายประการ อันมีผลให้
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ข้อตกลงตามสัญญาเฉพาะในข้อทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายที่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขตกเป็ นโมฆะและไม่
อาจใช้บ ังคับได้ เช่ น ข้อกําหนดและเงื่อนไขในการบริหารจัดการบริษัทร่ วมทุ นอันได้แก่ อมตะ
เวียดนาม ดังนัน้ สัญญาร่วมลงทุน จึงมีผลบังคับในส่วนทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายประเทศเวียดนาม
ในปจั จุบนั เท่านัน้ เช่น สัดส่วนการลงทุน โดยอมตะ คอร์ปและ Sonadezi ยังคงต้องผูกพันตามสัญญา
ร่วมลงทุนอยู่ โดยสัญญาร่วมลงทุนกําหนดให้ Sonadezi ถือหุน้ ในสัดส่วน 30% และอมตะ คอร์ป ถือ
หุ้นในสัดส่วน 70% แม้จะปรากฏว่าอมตะคอร์ปไม่ได้ถือหุ้นทางตรงในอมตะเวียดนามแล้วก็ตาม
เนื่องจากหลังจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในอมตะเวียดนามเสร็จสมบูรณ์ อมตะ คอร์ป ถือหุ้นโดย
อ้อมผ่านทางบริษทั ฯ แทน
2. สัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตัง้ Amata Power
วันที่

1 ตุลาคม 2542

คู่สญ
ั ญา

1)
2)
3)
4)
5)

วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมทุนในการจัดตัง้ บริษัทจํากัด “Amata Power (Bien Hoa)
Limited‛ (‚Amata Power‛) ในประเทศเวียดนาม โดยวัตถุประสงค์ของ
Amata Power คือ เพื่อก่อสร้างและดําเนินการโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า
ขนาด 20 เมกะวัตต์ (ใบอนุ ญาตระดับกลาง) ซึง่ จัดตัง้ อยู่ในนิคม Amata
City (Bien Hoa)

อมตะ เวียดนาม
บริษทั อมตะ เพาเวอร์ จํากัด (‚อมตะ เพาเวอร์‛)
Electrowatt Engineering (‚อีเล็คโทรวัตต์‛)
Bayernwerk AG (‚เบเยิ รน์ เวิ รค์ เอจี‛)
Energie
Baden-Wuttemberg
(‚เอเนอร์ จี เบเดน-วู ท
เทมเบิ รก์ ‛) และ
6) Deutsche Invetitions- und Entwicklungsgesellechft mbH (‚ดีเอจี‛)

ทัง้ นี้ Amata Power ได้รบั ใบอนุ ญาตลงทุนขนาด 120 เมกะวัตต์ ซึง่ อาจ
สร้างหรือดําเนินการสร้างโรงงานไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 120 เมกะวัตต์
ระยะเวลาของ Amata
Power

Amata Power เริม่ ดําเนินการตัง้ แต่ 29 มิถุนายน 2539 ซึ่งเป็ นวันที่
ได้รบั สิทธิบตั รการลงทุน (Investment License) และสิทธิบตั รการลงทุน
ดังกล่าวจะครบกําหนดในเวลา 50 ปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้รบั สิทธิบตั รการลงทุน

สัดส่วนการร่วมทุน








อมตะ เวียดนาม
อมตะ เพาเวอร์
อีเล็คโทรวัตต์
เบเยิรน์ เวิรค์ เอจี
เอเนอร์จี เบเดน-วูทเทมเบิรก์
ดีเอจี

10%
25%
30%
12.5%
12.5%
10%

ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญาจะชําระเงินลงทุนตามสัดส่วนการร่วมทุนข้างต้น
ส่วนที่ 2.2 -8 - หน้า 80

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาของสัญญา

50 ปี นับจากวันที่ได้รบั สิทธิบตั รการลงทุน (Investment Certificate)
(วันที่ 29 เมษายน 2552) ภายใน 3 ปี ก่ อนที่ระยะเวลาข้างต้นจะ
หมดอายุ Amata Power อาจขอขยายเวลาสิทธิบตั รการลงทุนโดยได้รบั
มติอนุ มตั ิเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการของ Amata Power และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ั ญาทุกฝ่ายตกลงว่า Amata Power มีสถานะแยกต่างหากจาก
การเข้าทาข้อตกลงทาง คู่สญ
คู่สญ
ั ญาทุกฝา่ ย นอกจากนี้ เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากคณะกรรมการ
ธุรกิ จ
ของ Amata Power คู่สญ
ั ญา หรือ บริษทั ย่อยของคู่สญ
ั ญารายใด หรือ
กรรมการท่านใดท่านหนึ่งในคณะกรรมการของ Amata Power ไม่อาจเข้า
ทําข้อตกลงทางธุรกิจใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม กับ Amata Power
โดยไม่ได้แจ้งให้คู่สญ
ั ญารายอื่นทราบเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อตกลงและ
เงื่อนไขนัน้ ล่ วงหน้ า ทัง้ นี้ เว้นแต่ ได้ร ับการอนุ มตั ิเป็ นกรณี พิเศษจาก
คณะกรรมการ ซึ่ง Amata Power จะไม่อนุ ญาตให้คู่สญ
ั ญา หรือ
บุคคลภายนอกใด ๆ ใช้ทรัพยากรของ Amata Power เว้นแต่ได้รบั
ค่าตอบแทนทางการค้าตามปกติทวไป
ั่
หน้ าที่ของอมตะ
เวียดนาม

1) ให้เช่าที่ดินแก่ Amata Power (ภายใต้สญ
ั ญาเช่าลงวันที่ 10
เมษายน 2540)
2) ดําเนินการจัดหาสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นใด ๆ เพื่อการประกอบธุรกิจของ Amata
Power ภายใต้ข้อตกลงที่จะได้ตกลงกันภายหลังระหว่างอมตะ
เวียดนามและ Amata Power
3) ช่วยเหลือ Amata Power ในการดําเนิ นการหาแหล่ งนํ้ ามันที่
น่าเชื่อถือได้เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการจัดหานํ้ามันภายใต้
สัญญาจัดหานํ้ามันและการจัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้า
4) ช่วยเหลือตามที่ Amata Power ร้องขอ ในการดําเนินการใด ๆ
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก Amata Power รวมถึงดําเนินกิจการที่
เกีย่ วกับภาครัฐและกิจการภายในในการช่วยเหลือให้ Amata Power
มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานท้องถิน่ ของรัฐหรือบริษทั อื่น

ส่วนแบ่งกาไร

คณะกรรมการของ Amata Power อาจมีมติให้แบ่งกําไรภายหลังจากการ
หักภาษี ในลักษณะเป็ นเงินปนั ผลให้แก่ค่สู ญ
ั ญาตามสัดส่วนการถือหุน้

การเลิ กสัญญา

1) ครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา (หรือทีม่ กี ารขยายระยะเวลาใดๆ )
2) คู่สญ
ั ญาทุกฝา่ ยตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เลิกสัญญา
3) สิท ธิ บ ัต รการลงทุ น ถู ก เพิ ก ถอนได้ โ ดยเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อํ า นาจ
ซึง่ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี กระทรวงการวางแผนและการลงทุน หรือ
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐอื่นใดทีม่ อี าํ นาจ
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การเลิ กสัญญาเฉพาะ
คู่สญ
ั ญาบางราย

การเลิกสัญญาของคู่สญ
ั ญาบางรายไม่ กระทบกับสิทธิและหน้ าที่ของ
คู่สญ
ั ญารายอื่นๆ

3. สัญญาเงิ นกู้จากสถาบันการเงิ นที่สาคัญ
3.1. สัญญาเงิ นกู้ฉบับที่ 1
คู่สญ
ั ญา

บริษทั ฯ (‚ผูก้ ‛ู้ ) และ
ธนาคาร (‚ผูใ้ ห้ก‛ู้ )
13 มีนาคม 2558
เพื่อ ใช้เ ป็ น เงิน ทุ น สํา หรับ การซื้อ หุ้น อมตะ เวีย ดนามเพิ่ม เติม จาก
Sonadezi
เงินกูร้ ะยะยาว
350 ล้านบาท
ไม่มี
- ผูก้ ตู้ กลงดํารงสัดส่วนอัตราหนี้สนิ ต่อทุน (D/E Ratio) พิจารณา
จากงบการเงินตรวจสอบประจําปี ตงั ้ แต่ปี 2558 เป็ นต้นไป ไม่ให้
หนี้สนิ เกินกว่า 1.0 เท่าตลอดระยะเวลาเงินกู้ โดย D หมายถึง
ภาระหนี้ทงั ้ หมด ยกเว้นหนี้เงินกูย้ มื จากผู้ถือหุ้น กรรมการ และ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง และ E หมายถึง ทุนทัง้ หมดรวมถึงเงินกูย้ มื จาก
ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
- ผู้กู้ต กลงดํารงสัด ส่ว นอัต ราส่ว นความสามารถในการชํา ระหนี้
(DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า โดยพิจารณาจากงบการเงิน
ตรวจสอบประจําปี
- กรณีจ่ายเงินปนั ผล ผูก้ จู้ ะต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากธนาคารก่อน
- ผูก้ ตู้ กลงให้อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ดํารงสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด
ของผูก้ ู้

วันทีท่ าํ สัญญา
วัตถุประสงค์
ประเภทเงินกู้
วงเงินสินเชื่อ
หลักประกัน
เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ าํ คัญ

3.2. สัญญาเงิ นกู้ฉบับที่ 2
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญญา
วัตถุประสงค์
ประเภทเงินกู้
วงเงินสินเชื่อ
หลักประกัน
เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ าํ คัญ

บริษทั ฯ (‚ผูก้ ‛ู้ ) และ
ธนาคาร (‚ผูใ้ ห้ก‛ู้ )
19 มีนาคม 2558
เพื่อใช้เป็ นเงินหมุนเวียนการลงทุนโครงการ Amata City Long
Thanh
เงินกูร้ ะยะสัน้
400 ล้านบาท
ไม่มี
- ผูก้ ตู้ กลงดํารงสัดส่วนอัตราหนี้สนิ ต่อทุน (D/E Ratio) พิจารณา
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จากงบการเงินตรวจสอบประจําปี ตงั ้ แต่ปี 2558 เป็ นต้นไป ไม่ให้
หนี้สนิ เกินกว่า 1.0 เท่าตลอดระยะเวลาเงินกู้ โดย D หมายถึง
ภาระหนี้ทงั ้ หมด ยกเว้นหนี้เงินกูย้ มื จากผู้ถือหุ้น กรรมการ และ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง และ E หมายถึง ทุนทัง้ หมดรวมถึงเงินกูย้ มื จาก
ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
- ผู้กู้ต กลงดํารงสัด ส่ว นอัต ราส่ว นความสามารถในการชํา ระหนี้
(DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า โดยพิจารณาจากงบการเงิน
ตรวจสอบประจําปี
- ผูก้ ตู้ กลงให้อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ดํารงสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด
ของผูก้ ู้
3.3. สัญญาเงิ นกู้ฉบับที่ 3
คู่สญ
ั ญา

บริษทั ฯ (‚ผูก้ ‛ู้ ) และ
ธนาคาร (‚ผูใ้ ห้ก‛ู้ )
11 กันยายน 2558
เพื่อใช้เป็ นเงินหมุนเวียนภายในบริษทั ฯ
เงินกูร้ ะยะสัน้
311.75 ล้านบาท
ไม่มี
ไม่มี

วันทีท่ าํ สัญญา
วัตถุประสงค์
ประเภทเงินกู้
วงเงินสินเชื่อ
หลักประกัน
เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ าํ คัญ
3.4. สัญญาเงิ นกู้ฉบับที่ 4
คู่สญ
ั ญา
วันทีท่ าํ สัญญา
วัตถุประสงค์
ประเภทเงินกู้
วงเงินสินเชื่อ
หลักประกัน
เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ าํ คัญ

บริษทั ฯ (‚ผูก้ ‛ู้ ) และ
ธนาคาร (‚ผูใ้ ห้ก‛ู้ )
23 กันยายน 2558
เพื่อใช้เป็ นเงินหมุนเวียนภายในบริษทั ฯ
เงินกูร้ ะยะสัน้
40 ล้านบาท
ไม่มี
ไม่มี
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