บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
9.1. หลักทรัพย์
9.1.1. บมจ. อมตะ วีเอ็น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 384,315,000 บาท มีทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วจานวน
384,315,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวนทัง้ สิน้ 38,431,500 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้ลดมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้
สามัญจากเดิมหุน้ ละ 10 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท ทาให้หนุ้ ของบริษทั เพิม่ ขึน้ เป็ น 768,630,000 หุน้ และมีมติ
อนุมตั ใิ ห้เสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั จานวน 151,370,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อ
เสนอขายต่อ กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย บุคคลในวงจากัด และประชาชนทัวไป
่ จานวน
9,326,200 หุน้ 2,211,400 หุน้ และ 139,832,400 หุน้ ตามลาดับ ต่อมาทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มมี ติอนุมตั ยิ กเลิกการจัดสรรหุน้ สามัญเพื่อเสนอขายต่อ กรรมการและพนักงาน
ของบริษทั และบริษทั ย่อย และ บุคคลในวงจากัด โดยให้จดั สรรหุน้ สามัญส่วนดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชน
ทัวไป
่ ทาให้หุ้นสามัญออกใหม่ทงั ้ หมดจานวน 151,370,000 หุน้ จะจัดสรรเพื่อเสนอประชาชนทัวไปทั
่
ง้ หมด
และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ได้มมี ติอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น
467,500,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญจานวน 15,000,000 หุน้ มูลค่าตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยให้จดั สรร
หุน้ สามัญส่วนดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ ซึง่ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ (ภายใต้
สมมติฐานว่ามีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายครบทัง้ จานวน) บริษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียนที่ออกและ
ชาระแล้วเพิม่ เป็ น 467,500,000 บาท แบ่งออกเป็ น 935,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
9.1.2. Amata (Vietnam) Joint Stock Company
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 อมตะ เวียดนาม มีทุนจดทะเบียน 365,996,400,000 ด่ง หรือเทียบเท่ากับ
548,994,600 บาท มีทุนทีอ่ อกและชาระแล้วจานวน 365,996,400,000 ด่ง หรือเทียบเท่ากับ 548,994,600 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวนทัง้ สิน้ 36,599,640 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10,000 ด่ง หรือเทียบเท่ากับ 15 บาท
9.1.3. Amata City Long Thanh Joint Stock Company
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 Amata City Long Thanh JSC มีทุนจดทะเบียน 1,494,327,960,000 ด่ง หรือ
เทียบเท่าประมาณ 2,317,175,357 บาท มีทุนทีอ่ อกและชาระแล้วจานวน 242,661,040,000 ด่ง หรือเทียบเท่า
ประมาณ 372,456,480 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวนทัง้ สิน้ 24,266,104 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10,000 ด่ง
หรือเทียบเท่ากับ 16.19 บาท
9.2. ผูถ้ ือหุ้น
9.2.1. บมจ. อมตะ วีเอ็น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ก่อนและหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ลาดับ

ก่อนการเสนอขายหุน้

หลังการเสนอขายหุน้

ต่อประชาชน

ต่อประชาชน

ผูถ้ อื หุน้

จานวนหุน้

ร้อยละ

จานวนหุน้

ร้อยละ

1
1.1

กลุ่มอมตะ
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)

681,714,580
340,378,360

88.69
44.28

681,714,580
340,378,360

72.91
36.40

1.2

บริษทั อมตะ เอเซีย จากัด1/

338,536,220

44.04

338,536,220

36.21

1.3

นางสมหะทัย พานิชชีวะ2/

2,800,000

0.36

2,800,000

0.30

2

บริษทั อี.ซี.ไอ. กรุ๊ป จากัด

23,058,080

3.00

23,058,080

2.47

3

กลุ่มสหพัฒน์

23,058,000

3.00

23,058,000

2.47

3.1

บริษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)3/

7,686,000

1.00

7,686,000

0.82

3.2

บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) 3/

7,686,000

1.00

7,686,000

0.82

3.3

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน) 3/

7,686,000

1.00

7,686,000

0.82

4

Mr. Harald Link

7,686,000

1.00

7,686,000

0.82

5

นายอนุกรณ์ เวชไพศาลพิพฒ
ั น์

7,686,000

1.00

7,686,000

0.82

6

Dr. Lin Wei Tong

7,686,000

1.00

7,686,000

0.82

7

Dr. Huynh Ngoc Phien

6,249,760

0.81

6,249,760

0.67

8

Ms. Tue Anh Huynh Ngoc

2,080,000

0.27

2,080,000

0.22

9

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ

1,668,400

0.22

1,668,400

0.18

10

นางสาวปิ ยนันท์ จรัญรัตนศรี

1,317,580

0.17

1,317,580

0.14

11

อื่นๆ

6,425,600

0.84

6,425,600

0.69

รวม

768,630,000

100.00

768,630,000

82.21

-

-

166,370,000

17.79

768,630,000

100.00

935,000,000

100.00

12

ประชาชนทั ่วไป
รวม หลังการเสนอขาย

หมายเหตุ

1/ บริษทั อมตะ เอเซีย จากัด (ชื่อเดิม บริษทั อมตะ ฮ่องกง จากัด) เป็ นบริษทั ย่อยที่ บริษทั อมตะ คอร์
ปอเรชัน จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 100
2/ นางสมหะทัย พานิชชีวะเป็ นน้องสาวของนายวิกรม กรมดิษฐ์ ซึ่งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) ทัง้ นี้ การจัดกลุ่มนี้ เพื่อ ให้เป็ นไปตามนิ ยามผู้ท่เี กี่ยวข้องตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
เท่ านัน้ มิใช่การจัดกลุ่ม ตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไข) แต่อย่างใด
3/ บริษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และ บริษทั
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮ
ลดิ้ง จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) และบริษทั ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน)
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

9.2.2. Amata (Vietnam) Joint Stock Company (บริษทั ย่อย)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของ อมตะ เวียดนาม สามารถสรุปได้ดงั นี้
ผู้ถือหุ้น
1. บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
2. Sonadezi Corporation
3. บริษทั อมตะ วอเตอร์ จากัด
รวม
หมายเหตุ:

จานวนหุ้น
32,939,576
3,659,964
100
36,599,640

ร้อยละ
89.9997**
10.000
0.0003*
100.00

*ตามกฎหมายเวียดนาม นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็น Joint Stock Company จะต้องมีผถู้ อื หุน้ ขัน้ ต่าสามราย
**บริษทั ฯ ได้ซ้อื หุน้ ในอมตะ เวียดนามเพิม่ จาก Sonadezi ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ใน
เดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งทาให้ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 90
ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว

9.2.3. Amata City Long Thanh Joint Stock Company (บริษทั ย่อย)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของ Amata City Long Thanh JSC สามารถสรุปได้ดงั นี้
ผู้ถือหุ้น
1. บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
2. Amata (Vietnam) Joint Stock Company**
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
รวม
หมายเหตุ:

จานวนหุ้น
97,131,317
52,301,475
4
149,432,796

ร้อยละ
34.999998
65.000000**
0.000002*
100.00

*ตามกฎหมายเวียดนาม นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็น Joint Stock Company จะต้องมีผถู้ อื หุน้ ขัน้ ต่าสามราย
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่ในระหว่างการดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของ Amata City Long Thanh JSC ต่อหน่ วยงาน
ราชการทีเ่ กีย่ วข้องของประเทศเวียดนามภายหลังได้รบั มติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2558 เมือ่
วันที่ 29 ตุลาคม 2558
**อมตะ เวียดนามจะดาเนินการเพิม่ ทุนชาระในไตรมาส 4 ปี 2558 ภายหลังได้รบั มติคณะกรรมการบริษทั

9.3. นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาจ่ายเงินปนั ผลประจาปี ของบริษทั โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีอานาจอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลได้เป็ นครัง้
คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควรพอจะทาเช่นนัน้ ได้ แล้วให้รายงานให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
9.3.1 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของ บมจ. อมตะ วีเอ็น
บริษทั ฯ จะจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสารองตามกฎหมายตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก เช่น การดารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่ อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื หรือ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั ฯ
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9.3.2 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company
อมตะ เวียดนาม จะจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสารองตาม
กฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการตามมาตราฐานการบัญชีเวียดนามของ อมตะ เวียดนาม อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการบริษทั ของอมตะ เวียดนาม และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของอมตะ เวียดนาม จะพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลโดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของอมตะ
เวียดนาม เป็ นต้น
ทัง้ นี้เนื่องจากงบการเงินของ อมตะ เวียดนาม จัดทาตามมาตราฐานการบัญชีเวียดนามซึง่ มีความแตกต่างจาก
มาตราฐานการบัญชีไทยจึงทาให้กาไรสุทธิตามงบการเงินของ อมตะ เวียดนาม มีความแตกต่างจากกาไรสุทธิท่ี
นามาบันทึกในงบการเงินรวมของบริษัทฯ กล่าวคือ แม้ว่าอมตะเวียดนามจะเก็บค่าเช่าครัง้ เดียวตอนเริม่ ต้น
สัญญาเช่าทีด่ นิ แต่การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตราฐานบัญชีเวียดนามจะทยอยรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่าย
ตามอายุสญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ ในขณะทีต่ ามมาตราฐานการบัญชีไทยสามารถรับรายได้และค่าใช้จ่ายได้ทงั ้ จานวนครัง้
เดียวตอนเริม่ ต้นสัญญาเช่าทีด่ นิ ได้ ส่งผลให้กาไรสุทธิทางบัญชีตามมาตราฐานการบัญชีเวียดนามต่ ากว่ากาไร
สุทธิตามมาตราฐานการบัญชีไทย ทัง้ นี้ เงินปนั ผลของ อมตะ เวียดนามจะจ่ายตามกาไรสุทธิหลังหักภาษีและ
หลังหักสารองตามกฎหมายตามงบการเงิน อมตะ เวียดนามตามมาตราฐานการบัญชีเวี ยดนาม (รายละเอียด
เรือ่ งความแตกต่างของมาตราฐานการบัญชีและผลกระทบต่อการจ่ายเงินปนั ผลจะอธิบายไว้ในส่วนที ่ 2.3 หัวข้อ
15.4)
นอกจากนี้ กฎหมายประเทศเวียดนามก าหนดให้บริษัท เวีย ดนามสามารถจ่ายเงินป นั ผลเป็ นทรัพย์สนิ อื่น
นอกจากเงินสดหรือหุน้ ได้ แตกต่างจากกฎหมายประเทศไทยทีก่ าหนดให้บริษทั จ่ายเงินปนั ผลเป็ นเงินสดหรือ
หุ้น เท่ านัน้ ดัง นัน้ หากอมตะ เวีย ดนาม มีก ารจ่า ยเงินป นั ผลเป็ น ทรัพ ย์สนิ อื่น อาจท าให้เ งิน สดที่บ ริษัท ฯ
สามารถจ่ายเป็ นเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ มีจานวนน้อยลง อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปนั ผลของอมตะ เวียดนาม
ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ บริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ทม่ี อี านาจควบคุมอมตะ เวียดนาม ไม่มี
นโยบายให้อมตะ เวียดนาม จ่ายเงินปนั ผลเป็ นทรัพย์สนิ อื่นๆ นอกจากเงินสดหรือหุ้น เว้นแต่จะพิจารณาแล้ว
เห็นถึงความจาเป็ น (รายละเอียดความแตกต่างระหว่างกฎหมายประเทศเวียดนามทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนและ
การประกอบธุรกิจของอมตะ เวียดนาม กับกฎหมายประเทศไทย ในส่วนที ่ 2.2 หัวข้อ 8.1 เรือ่ งข้อสรุปและข้อ
เปรียบเทียบทางกฎหมาย)
9.3.3 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company
บริษัทฯ จะกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของ Amata City Long Thanh JSC โดยอิงตามนโยบายการ
จ่ายเงินปนั ผลของ อมตะ เวียดนาม และบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมทีม่ อี านาจควบคุม
Amata City Long Thanh JSC ไม่มนี โยบายให้ Amata City Long Thanh JSC จ่ายเงินปนั ผลเป็ นทรัพย์สนิ
อื่นๆ นอกจากเงินสดหรือหุน้ เว้นแต่จะพิจารณาแล้วเห็นถึงความจาเป็ น
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