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บทบาทของกรรมการ 
ตามกฎหมายโดยทัว่ไป 
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พรบ. บริษทัมหาชน 

ในการด าเนินกจิการบรษิทั กรรมการ
ตอ้งปฎบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตาม กฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ ดว้ย ความซือ่สตัยส์จุริตและ
ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของ
บริษทั 

 

พรบ. หลกัทรพัย ์

ในการด าเนินกจิการของบรษิทั กรรมการ
และผูบ้ริหารตอ้งปฎบิตัหิน้าที ่ด้วยความ
รบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความ
ซือ่สตัยส์จุริต รวมทัง้ตอ้งปฎบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ
บรษิทั และมตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

(ทีม่า : มาตรา 85 พรบ. บรษิทัมหาชน) (ทีม่า : มาตรา89/7 พรบ. หลกัทรพัย ์) 
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1. หน้าท่ีตามกฎหมายโดยทัว่ไปของคณะกรรมการ 
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(ทีม่า: มาตรา 89/8  พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551) 

กระท าเยีย่ง “วญิญชูนผูป้ระกอบธุรกจินัน้” จะพงึกระท าภายใต้
สถานการณ์อยา่งเดยีวกนั  

หลกัการตดัสนิใจทางธุรกจิ (Business Judgment Rule – BJR)  

ปัจจยัพจิารณาส าหรบักรรมการแต่ละคน (Individual Factors) 

1 

2 

3 

4 

1.1 การปฎิบติัหน้าท่ีด้วยความรบัผิดชอบและระมดัระวงั 
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 ณ เวลาที่พจิารณาเรื่องใดๆ การตดัสนิใจต้องมลีกัษณะครบถ้วน
ดงันี้ 

(1) การตัดสินใจโดยความเชือ่โดยสุจริตและสมเหตุผลว่า
เป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส าคญั  

(2) การตัดสินใจบนพื้นฐานของ ข้อมูลที ่เชือ่โดยสุจริตว่า
เพยีงพอ และ 

(3) การตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

(ทีม่า: มาตรา 89/8 วรรค 2  พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551) 
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1.1.1 หลกัการตดัสินใจทางธรุกิจหลกั (Business Judgment Rule) 
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(ทีม่า:คูม่อืกรรมการของบรษิทัหลกัทรพัย ์โดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

หลกั 

• ศาลในหลายๆ ประเทศรวมทัง้อเมรกิาจะใชห้ลกัเกณฑเ์รื่อง “BJR”  มาเป็นเกณฑก์ารพจิารณาความรบั
ผดิของกรรมการ 

ท่ีมาของ
แนวคิด 

• กฎหมายไมค่วรเอาผดิกบักรรมการทีไ่ดต้ดัสนิทางธุรกจิโดยยดึถอืหลกัประโยชน์ของบรษิทัดว้ยความ
ระมดัระวงัตามสมควรแลว้ แมจ้ะปรากฎภายหลงัวา่ไมป่ระสบความส าเรจ็ / มคีวามเสยีหาย 

เกณฑก์าร
ตดัสินของ

ศาล 

• (1) ไมม่ผีลประโยชน์สว่นตนในการตดัสนิใจนัน้ 
• (2) เชื่อโดยมเีหตุผลสมควรวา่ตนไดร้บัขอ้มลูเพยีงพอแลว้ 
• (3) กรรมการเชื่อโดยมเีหตุผลสมควรวา่การตดัสนิใจเป็นไปเพือ่ประโยชน์บรษิทัอยา่งแทจ้รงิ 
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1.1.1 หลกัการตดัสินใจทางธรุกิจหลกั (Business Judgment Rule) (ต่อ) 
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 การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ/ผูบ้รหิารแต่ละคน ตอ้งพจิารณา 

(1)  ต าแหน่งทีบุ่คคลดงักลา่วด ารงอยู ่ณ เวลานัน้   

(2) ขอบเขตของความรบัผดิชอบของต าแหน่งของบุคคล    

 :  ตามทีก่ฎหมายไดก้ าหนด 
 : ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 (3)  คุณสมบตัคิวามรูค้วามสามารถ  รวมทัง้วตัถุประสงคข์องการแต่งตัง้  

 ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร ควรตอ้งน าหลกักฎหมาย 
ขา้งตน้น้ีมาพจิารณาดว้ย  

(ทีม่า: มาตรา 89/9  พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551) 
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1.1.2 ปัจจยัส่วนบคุคลในการพิจารณาความรบัผิดชอบและความ
ระมดัระวงั  
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(ทีม่า: มาตรา 89/10  พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551) 

การกระท าโดยสจุริตเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษทั 

กระท าการท่ีมีจดุมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม 

จะต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดั/ แย้งกบัประโยชน์ของบริษทั
อย่างมีนัยส าคญั 

1 

2 

3 
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1.2 การปฎิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัยส์จุริต 
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1. เรยีนรูธุ้รกจิของบรษิทั 

2. เรยีนรูว้่ามกีฎหมายใดทีเ่กี่ยวกบัธุรกจิและกจิการของบรษิทัและอาจท าใหก้รรมการต้องรบัผดิทาง
แพง่และทางอาญา 

3. เรยีนรู ้เขา้ใจ หนงัสอืบรคิณธส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั 

4. ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบและความระมดัระวงัและซื่อสตัย์สุจรติ รกัษาผลประโยชน์ของ
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ทุกคนไดเ้ทา่เทยีมกนั 

5. ท าความเขา้ใจเรือ่งงบการเงนิ บญัช ีของบรษิทั 

บญัญติั 10 ประการท่ีคณะกรรมการควรรู้และพึงปฏิบติั 
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6. เขา้ร่วมประชุมกรรมการสม ่าเสมอและมสี่วนเสนอแนะแนวทางและมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่อง
ส าคญัตัง้ค าถามทีเ่หมาะสมต่อฝ่ายบรหิาร Organizational Structure Red Flags  
“เพือ่หาสิง่ผดิปกตใินการด าเนินธุรกจิ” 

7. อ่านและด าเนินการให้มีบันทึกรายงานการประชุม รวมทัง้พิจารณาเอกสารประกอบการประชุม 
ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลู ขอ้กฎหมายทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในการตดัสนิใจและบนัทกึใหช้ดัเจน 

8. ปฏบิตัติามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หากสงสยัใหข้อสตัยาบนั 

9. ก ากบั ดูแล ประเมนิการ ปฏบิตังิานและค่าตอบแทนฝ่ายบรหิาร จดัตัง้ใหม้รีะบบการตรวจสอบภายใน
และจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ป้องกนัความเสีย่งในการปฏบิตังิานทางการเงนิและทางกฎหมาย 

10. จดัท าจรรยาบรรณ / ขอ้พงึปฏบิตั ิใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และลูกจ้าง ปฏบิตัแิละตรวจสอบอย่าง
สม ่าเสมอวา่ มกีารปฏบิตัเิชน่วา่นัน้  

บญัญติั 10 ประการท่ีคณะกรรมการควรรู้และพึงปฏิบติั 
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รู ้

ธรุกิจและ
หลกัการ

ตดัสินใจทาง
ธรุกิจ 

บญัชีและ
การเงิน 

กฎหมาย 

วตัถปุระสงค ์

ข้อบงัคบั 

ทนัส่ิง
ผิดปกติ 

กลยทุธแ์ละ
นโยบาย 

“5ร” ส าหรบักรรมการส าหรบัการตัง้ค าถาม 
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บทบาทของกรรมการ 
ในกรณีท่ีบริษทัมีการควบรวมกิจการ 
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บริษทัผู้ซ้ือ บริษทัผู้ขาย 

1. การซือ้กจิการจะสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมาย
ธุรกจิไดอ้ยา่งไร 

1. การขายกจิการเป็นไปในทางทีส่อดคลอ้งกบักลยทุธ์
และเป้าหมายของธุรกจิไดอ้ยา่งไร 

2. การซือ้กจิการจะท าใหบ้รษิทัผูซ้ือ้ไดร้บัประโยชน์ใน
เรื่องต่อไปน้ีอยา่งไร 

• การเกดิพลงันึก (synergy) 

• การประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) 

• การลดตน้ทุน (Cost Reduction) 

• ขยายธุรกจิไดม้ากขึน้ (Economy of Scope)  

• เพิม่ชอ่งทางการจ าหน่ายสนิคา้ (Distribution  
Channel) 

• ประโยชน์ทางการเงนิและโอกาสในการระดม
ทุนและก่อหน้ีในตน้ทนุทีต่ ่า 

2. การขายกจิการท าใหบ้รษิทัผูข้ายไดร้บัประโยชน์ใน
เรื่องต่อไปน้ีน้ีอยา่งไร 
• เพือ่หาพนัธมติรชว่ยท าธุรกจิเพิม่ขึน้ 
• ลดความเสีย่งการท าธุรกจิ 
• เพือ่ประโยชน์ทางการเงนิ  
• มเีงนิสดเพิม่มากขึน้หรอืเพือ่ลงทุนเพิม่หรอื

เพือ่ทีช่ าระหน้ี 
• เพือ่ขายกจิการเดมิเพือ่ไปเริม่ธุรกจิทีม่อีนาคต

ทีด่กีวา่ 
 

บญัญติั 10 ประการท่ีคณะกรรมการควรพิจารณาเม่ือต้องท า M&A 



14 

เพือ่สรา้งก าลงัผนึก
ของ 

กจิการ 

เพือ่ความสะดวก
รวดเรว็ในการขยาย

กจิการ 

เพือ่ขยายขนาดของ
กจิการ 

เพือ่แกไ้ขปัญหาของ
ธุรกจิ 

เพือ่ท าใหบ้รษิทัมี
กจิการทีห่ลากหลาย 

เพือ่รวบรวมบุคลากร
ทีม่คีวามสามารถและ

ผูช้ านาญงาน 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงทาง

กฎหมาย 

เพือ่ผลประโยชน์
ทางดา้นภาษ ี

เพือ่หาพนัธมติรทาง
ธุรกจิ 

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
เทคโนโลยแีละ

ทรพัยส์นิทางปัญญา 

มูลเหตจุงูใจในการควบรวมกิจการ 



   1.  เพ่ือสร้างก าลงัผนึกของกิจการ 

มูลเหตจุงูใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ) 



2.  เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการขยายกิจการ 

มูลเหตจุงูใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ) 



3.  เพ่ือขยายขนาดของกิจการ 

มูลเหตจุงูใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ) 



4.  เพ่ือแก้ไขปัญหาของธรุกิจ 

มูลเหตจุงูใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ) 



5.  เพ่ือท าให้บริษทัมีกิจการท่ีหลากหลายมาก  

มูลเหตจุงูใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ) 



6.  เพ่ือรวบรวมบุคลากรท่ีมีความสามารถและผู้ช านาญงาน 

มูลเหตจุงูใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ) 



7.  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย 

มูลเหตจุงูใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ) 
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8.  เพ่ือผลประโยชน์ทางด้านภาษี 

มูลเหตจุงูใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ) 
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M&A Inversion  

การควบรวมกิจการโดยมีวัตถุประสงค์หลักของผู้ซื้อที่มี
ส านักงานใหญ่อยู่ทีส่หรฐัอเมรกิาที่เสยีภาษกี าไรในอตัรา 40% 
ของก าไรเอาเงินโยกไปซื้อกิจการในต่างประเทศ แล้วย้าย
ภมูลิ าเนาภาษไีปอยูใ่นประเทศทีม่อีตัราภาษทีีต่ ่ากวา่ 

การควบรวมกิจการเพ่ือลดภาษี M&A Inversion 
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บรษิทัเป้าหมาย 
ในสหรฐัอเมรกิา 

บรษิทัย่อยและ
กจิการของบรษิทั

เป้าหมาย 
  

บรษิทัผูซ้ือ้ 
ในต่างประเทศ 

บรษิทัย่อยและ
กจิการของบรษิทั

ผูซ้ือ้ 

ผูถ้อืหุน้ใน 
บรษิทัผูซ้ือ้ 

บรษิทัทีต่ัง้ขึน้มา
เพื่อควบรวม

กจิการ 

ผูถ้อืหุน้ใน 
บรษิทั

เป้าหมาย 

บรษิทัย่อยและกจิการ
ของบรษิทัเป้าหมาย 

  

บรษิทัผูซ้ือ้ 
ในองักฤษ 

บรษิทัย่อยและกจิการ
ของบรษิทัผูซ้ือ้ 

ผูถ้อืหุน้ใน 
บรษิทั

เป้าหมาย 

ผูถ้อืหุน้ใน 
บรษิทัผูซ้ือ้ 

บรษิทัเป้าหมาย 
ในสหรฐัอเมรกิา 

โครงสร้างก่อนการควบรวมกิจการแบบย้อนกลบั โครงสร้างหลงัการควบรวมกิจการแบบย้อนกลบั 

การควบรวมกิจการเพ่ือลดภาษี M&A Inversion 
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• Burger King/ Tim Hortons (August 2014) 
• Allergan/ Valeant (July 2014) 
• Abbvie/ Shire (July 2014, pending) 

ตวัอย่างของการควบรวมกิจการแบบย้อนกลบั 

• การออกกฎหมายเพือ่ควบคุมการท าธุรกรรมการควบรวมกจิการแบบยอ้นกลบัมาใช้
บงัคบัในปี 2547 (The American Jobs Creation Act): การตรวจสอบการด าเนินธุรกจิที่
แทจ้รงิภายหลงัมกีารควบรวมกจิการแบบยอ้นกลบั (Substantial Business Activities) 

• การบงัคบัใชก้ฎหมายภาษเีพือ่ป้องกนัการเลีย่งภาษี 
• กระทรวงการคลงัของสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกประกาศเกีย่วกบัมาตรการส าหรบัควบคุมการ
ควบรวมกจิการแบบยอ้นกลบัเพือ่หลกีเลีย่งภาษเีมื่อวนัที ่22 กนัยายน 2557 (2014) 

ท่าทีของรฐับาลสหรฐัอเมริกา 

การควบรวมกิจการเพ่ือลดภาษี M&A Inversion 



9.  เพ่ือหาพนัธมิตรทางธรุกิจ 

มูลเหตจุงูใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ) 



10.  เพ่ือให้ได้มาซ่ึงเทคโนโลยีและทรพัยสิ์นทางปัญญา 

มูลเหตจุงูใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ) 
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บริษทัผู้ซ้ือ บริษทัผู้ขาย 

3. จะเลอืกรปูแบบการซือ้ควบรวมกจิการรปูแบบใด 
เพราะเหตุใด 

3. จะเลอืกรปูแบบการขายควบรวมกจิการรปูแบบใด
เพราะเหตุใด 

บญัญติั 10 ประการท่ีคณะกรรมการควรพิจารณาเม่ือต้องท า M&A 
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การควบรวมกิจการในแบบแนวนอน (Horizontal Merger)  

• คอื การทีบ่รษิทัตัง้แต่ 2 บรษิทัขึน้ไปตก
ลงรวมกจิการกนั โดยเป็นการรวมกนั
ระหวา่งกจิการทีป่ระกอบธุรกจิในสาย
ธุรกจิเดยีวกนัหรอืกค็อืการรวมกนัของ
ธุรกจิตัง้แต่ตน้น ้า (Upstream) จนถงึ
ปลายน ้า (Downstream)  

• คอื การทีบ่รษิทัตัง้แต่ 2 บรษิทัขึน้ไปตกลง
รวมกจิการกนั โดยเป็นการรวมกนัระหวา่ง
กจิการทีป่ระกอบธุรกจิเหมอืนกนัหรอือยูใ่น
อุตสาหกรรมเดยีวกนั 

การควบรวมกิจการในแบบแนวตัง้ 
(Vertical Merger) 

ประเภทการควบรวมกิจการ 
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1. การได้มาซ่ึงหุ้นของ
กิจการ (Share 
Acquisition) 

1.1 ซือ้หุน้ (Cash) 

1.2 แลกหุน้ (Share 
Swap) 

1.3   แลกหุน้/ซือ้หุน้ใน
บรษิทัโฮลดิง้เดมิ 

1.4  จดัตัง้ Holding 
Company 

2. การโอนกิจการ/ 
สินทรพัย ์(Business/ 
Asset Acquisition) 

2.1  ช าระดว้ยเงนิ (Cash) 

2.2  ช าระดว้ยหุน้ (Payment 
In Kind (Shares)) 

2.3  การซือ้หุน้และโอนกจิการ/ 
สนิทรพัย ์(Two-Step 
Business/Asset and 
Share Acquisiition) 

3. การควบกิจการ 
(Amalgamation) 

3.1 บรษิทัมหาชนจ ากดั  

3.2 บรษิทัจ ากดั 

แบง่เป็น 

- แบบ  Hostile 
Takeover 

- แบบ Friendly 
Takeover 

รปูแบบหลกัของการควบรวมกิจการในประเทศไทย 
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ข้อดี ข้อเสีย 

• รวดเรว็และเป็นทีนิ่ยมในปัจจุบนั • บรษิทัผูซ้ือ้รบัมาทัง้สทิธ/ิหน้าทีท่ ัง้หลาย ของบรษิทั
เป้าหมายและหากมคีวามรบัผดิชอบ กต็อ้งรบัมาทัง้หมด 
(หมายเหต ุ: ควรท า Due Diligence ก่อนซือ้ซึง่บางกรณี
อาจไมม่เีวลา) 

• บรษิทัผูซ้ือ้สามารถประกอบธุรกจิไดท้นัท ี • มปัีญหาในการตกลงมลูคา่ราคาหุน้ 

• ไมต่อ้งขอใบอนุญาตใหม ่ • ในกรณีซือ้หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนอาจตอ้งท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์(Tender Offer) 
(หมายเหต ุ: เมื่อขา้มจุด 25%, 50%, 75% และอาจเป็น 

Hostile กบั Friendly Takeover) 

• ใชป้ระโยชน์ดา้นผลขาดทุนทางภาษขีองบรษิทัทีถู่ก
ซือ้กจิการ (หากม)ี 

 

1. การได้มาซ่ึงหุ้นของกิจการ (Share Acquisition) 



บริษทั ก. 

บริษทั B 

บริษทั A บริษทั ก. 

บริษทั B 

ซ้ือหุ้นในบริษทั B จากบริษทั ก. 

เจ้าของกิจการ 

บริษทั A 

บริษทั B 

เจ้าของกิจการ 

32 

ก่อนการควบรวม
กิจการ 

หลงัการควบรวม
กิจการ 

1.1 ซ้ือหุ้น (cash) 
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ก่อนการควบรวม
กิจการ 

หลงัการควบรวม
กิจการ 

1.1 ซ้ือหุ้น (cash) (ตวัอย่าง) 



บริษทั A 

ผูถื้อหุ้น ข. 

บริษทั B 
บริษทั A 

บริษทั B 

เจ้าของกิจการ 

เจ้าของกิจการ 

34 

ผูถื้อหุ้น ก. 

ก่อนการควบรวม
กิจการ 

หลงัการควบรวม
กิจการ 

ผูถื้อหุ้น ก. ผูถื้อหุ้น ข. 

1.2  การแลกหุ้น (Share Swap) 
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ก่อนการควบรวม
กิจการ 

หลงัการควบรวม
กิจการ 

1.2  การแลกหุ้น (Share Swap) (ตวัอย่าง) 
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บริษทั A บริษทั B 

ผูถื้อหุ้น ก. ผูถื้อหุ้น ข. 

บริษทั A บริษทั B 

ผูถื้อหุ้น ก. ผูถื้อหุ้น ข. Holding  

แลกหุน้ 

ถอืหุน้ 

ก่อนการควบรวม
กิจการ 

หลงัการควบรวม
กิจการ 

Holding  Holding  Holding  Holding  
ถอืหุน้ 

1.3 ใช้บริษทัโฮลด้ิงท่ีมีอยู่เดิม ท าการแลกหรือขายหุ้นในบริษทั
โฮลด้ิงเดิม 
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หลงัการควบรวม
กิจการ 

1.3 ใช้บริษทัโฮลด้ิงท่ีมีอยู่เดิม ท าการแลกหรือขายหุ้นในบริษทั
โฮลด้ิงเดิม (ตวัอย่าง) 
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บริษทั A บริษทั B 

ผูถื้อหุ้น ก. ผูถื้อหุ้น ข. 

บริษทั A บริษทั B 

ผูถื้อหุ้น ก. ผูถื้อหุ้น ข. Holding  

แลกหุน้ แลกหุน้ 

ถอืหุน้ 

ก่อนการควบรวม
กิจการ 

หลงัการควบรวม
กิจการ 

1.4  จดัตัง้บริษทัโฮลด้ิงใหม่ (New Holding Company Structure) 
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ก่อนการควบรวม
กิจการ 

หลงัการควบรวม
กิจการ 

1.4  จดัตัง้บริษทัโฮลด้ิงใหม่ (New Holding Company Structure) 
 (ตวัอย่าง) 
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ข้อดี ข้อเสีย 

• บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิในความรบัผดิของบรษิทั
เดมิ 

• มภีาระภาษแีละคา่ธรรมเนียมซึง่อาจตอ้งปรบัโครงสรา้ง
เพือ่ใหไ้ดร้บัการยกเวน้ 

• สามารถเริม่ธุรกจิไดโ้ดยไมต่อ้งหว่งภาระต่างๆ 
ภายใตช้ื่อใหมแ่ละภาพลกัษณ์ใหม ่

• อาจตอ้งการสรา้งภาพลกัษณ์ของบรษิทั เครื่องหมาย
การคา้และชื่อเสยีงของบรษิทัขึน้มาใหม ่

• อาจซือ้ทรพัยส์นิไดใ้นราคาทีเ่หมาะสม หรอื 
ราคาตลาด 

• ตอ้งเสยีเวลาในการโอนทรพัยส์นิแต่ละประเภทและต่อ  
ใบอนุญาตต่างๆ  

2. การได้มาซ่ึงสินทรพัยห์รือกิจการ (Business / Asset Acquisition) 
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ก่อนการควบรวม
กิจการ 

หลงัการควบรวม
กิจการ 

2. การโอนกิจการ / สินทรพัย ์ (Business / Asset Acquisition) (ตวัอย่าง)  
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ข้อดี ข้อเสีย 

• ประหยดัคา่ธรรมเนียมการโอนหากเป็นทีด่นิ 
อาคาร สิง่ปลกูสรา้ง 

• ใชเ้วลาด าเนินการคอ่นขา้งนาน หากเป็นบรษิทัในตลาด
หลกัทรพัยจ์ะใชเ้วลากวา่ 6 เดอืน ยกเวน้ ธนาคารพาณิชน์
ทีม่กีฎหมายยกเวน้เป็นกรณีพเิศษ 

• ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัก่อนควบรวมกจิการไมต่อ้ง
เสยีภาษจีากการควบกจิการ 

• ไมส่ามารถน าผลขาดทุนทางภาษขีองบรษิทัก่อนควบ
กจิการมาใชไ้ด ้

• ใบอนุญาตอาจรบัโอนมาได ้เวน้แต่ กฎหมาย
หา้มวา่ไมใ่หโ้อน 

• บรษิทัทีถ่กูยกเลกิจะตอ้งถูกตรวจสอบภาษ ี

• การโอนสทิธแิละหน้าทีไ่มต่อ้งขอความยนิยอม
ต่างๆ จากเจา้หน้ี/ บุคคลทีส่าม 

• เกีย่วขอ้งกบักระบวนการขัน้ตอนต่างๆทางกฎหมาย ซึง่ผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งมกัจะไมค่อ่ยคุน้เคย 

3. การควบกิจการ (บริษทั) - Amalgamation  
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บริษทั A 

ผู้ถือหุ้น ข ผู้ถือหุ้น ก 

บริษทั B 

ก่อนการควบรวม
กิจการ 

หลงัการควบรวม
กิจการ 

บริษทั C 

ผู้ถือหุ้น ข ผู้ถือหุ้น ก 

3. การควบกิจการ (บริษทั) - Amalgamation  
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PTT CHEM 

ผู้ถือหุ้น ข ผู้ถือหุ้น ก 

PTTAR 

ก่อนการควบรวม
กิจการ 

หลงัการควบรวม
กิจการ 

PTT Global Chemical 

ผู้ถือหุ้น ข ผู้ถือหุ้น ก 

3. การควบกิจการ (บริษทั) – Amalgamation (ตวัอย่าง)  
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กรณีของการซ้ือหุ้น 

นิติกรรมสญัญา (ประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย)์  

บริษทั (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยแ์ละ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชน) 

การได้มาซ่ึงหุ้นกรณีบริษทัจด
ทะเบียน (พรบ. หลกัทรพัย์

กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์
หรอืส านักงาน ก.ล.ต.ท่ี

เก่ียวข้อง) 

หน้ี (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย)์  บริษทัจ ากดั 

 (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย)์ 

บริษทัมหาชน 
 (พระราชบญัญติับริษัทมหาชน) 

ข้อจ ากดัการโอนหุ้น 

รปูแบบและวิธีการโอนหุ้น 

ข้อจ ากดัการโอนหุ้น 

การแปลงหน้ีเป็นทุนในการปรบัโครงสร้าง
หน้ีของบริษทัมหาชนจ ากดั 

การซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบริษทัอ่ืน 

การซ้ือหุ้นคืนโดยบริษัทมหาชนจ ากดั 

รปูแบบและวิธีการโอนหุ้น 

การรายงานการได้มาหรือจ าหน่าย
หลกัทรพัยข์องกิจการ 

การได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผู้บริหารระดบัสูง 
และผู้สอบบญัชีของบริษัทท่ีได้รบัอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรพัยต่์อ
ประชาชน รวมทัง้บริษัทจดทะเบียนฯ 

การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
กิจการ 

ข้อพิจารณาทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการควบรวมกิจการ 
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กรณีของการได้มาซ่ึง
สินทรพัยห์รอืกิจการ 

นิติกรรมสญัญา (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย)์  

เอกเทศสญัญา (ซ้ือขาย) (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย)์  

ทรพัยสิ์น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย)์  

การได้มาซ่ึงทรพัยสิ์นและกิจการ (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พระราชบญัญติับริษทั
มหาชน พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรพัยห์รือส านักงาน ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวข้อง) 

หน้ี (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย)์  

บริษทัจ ากดั (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย)์ 

บริษทัมหาชน (พระราชบญัญติับริษทัมหาชน)  

บริษทัจดทะเบียน (พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎเกณฑข์องตลาด
หลกัทรพัยห์รือส านักงาน ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวข้อง)   

แรงงาน (พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541) 

การโอนใบอนุญาตหรือสิทธิพิเศษ (กฎหมาย
เฉพาะท่ีเก่ียวกบัใบอนุญาตหรือสิทธิพิเศษ) 

ข้อพิจารณาทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการควบรวมกิจการ (ต่อ) 
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 กรณีของการควบบริษทัตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชยแ์ละพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชน 

บริษทัจ ากดั (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย)์ 

บริษทัจดทะเบียน (พระราชบญัญติั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจน

กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยห์รอื
ส านักงาน ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวข้อง)  จะมี

ประเดน็ท่ีต้องพิจารณาคือ 

บริษทัมหาชน (พระราชบญัญติับริษทั
มหาชน) 

การจดัให้มีผูซ้ื้อหุ้นจากผูถ้ือหุ้นท่ีคดัค้านการควบ
บริษทั 

การเปิดเผยข้อมลูในกรณีท่ีมีการควบรวมกิจการ 

การด าเนินการของบริษทัจดทะเบียนในกรณีท่ีมีการ
ควบรวมกิจการ 

การโฆษณาและการบอกกล่าวเจ้าหน้ี 

การพิจารณาก าหนดรายละเอียดของบริษทัใหม่
ร่วมกนั 

การจดทะเบียนควบบริษทั 

การประชมุผูถ้ือหุ้นเพ่ือมีมติพิเศษอนุมติัการควบ
บริษทั 

การประชมุผูถ้ือหุ้นเพ่ือมีมติอนุมติัการควบบริษทั 

การจดทะเบียนมติพิเศษให้ควบบริษทั 

การโฆษณาและการบอกกล่าวเจ้าหน้ี 

การพิจารณาก าหนดรายละเอียดของบริษทัใหม่ 

การจดทะเบียนควบบริษทั 

ข้อพิจารณาทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการควบรวมกิจการ (ต่อ) 
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กรณขีองการควบกจิการทีม่ีกฎหมายอ่ืนบัญญัติรับรองไว้โดยเฉพาะ 

พ.ร.บ. ธุรกจิสถาบันการเงนิ พ.ศ. 2551 

พ.ร.บ. ประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ. ประกนัวนิาศภัย พ.ศ. 2535 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

สถาบันการเงนิ 

บริษัท
หลกัทรัพย์ 

บริษัทประกนั 

ข้อพิจารณาทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการควบรวมกิจการ (ต่อ) 
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กฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบั
การซ้ือควบรวมกจิการ 

กฎหมายเกีย่วกบัแรงงานและสวสัดกิารสังคม 

กฎหมายเกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย์ 

กฎหมายเกีย่วกบัการโอนใบอนุญาต 

กฎหมายเกีย่วกบัการพาณิชย์ การค้า และการ
ลงทุน 

กฎหมายเกีย่วกบัการปรับโครงสร้างและ
กจิการ และการฟ้ืนฟูกจิการ 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

พ.ร.บ. ส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 

พระราชก าหนดบริษทับริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 

พระราชก าหนดบรรษทับริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เติม)   

พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

กฎหมายเกีย่วกบัการพจิารณาความ/การโอนและสวมสิทธิใน
คด ี

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 

ข้อพิจารณาทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการควบรวมกิจการ 
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ภาระภาษี: การได้มาซ่ึงหุ้นของกิจการ (Share Acquisition) 
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ภาระภาษี : การได้มาซ่ึงสินทรพัยห์รือกิจการ  
(Business / Asset Acquisition) 
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ภาระภาษี : การได้มาซ่ึงสินทรพัยห์รือกิจการ  
(Business / Asset Acquisition) 
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ภาระภาษี: การควบกิจการ (บริษทั) - Amalgamation  
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บริษทัผู้ซ้ือ บริษทัผู้ขาย 

4. ใครเป็นผูท้ าการตรวจสอบสถานะทางการเงนิ 
กฎหมาย ภาษ ีการปฏบิตักิาร (Due diligence) และ
ตรวจสอบแบบใด 

4. ผูข้ายตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการท า Due Diligence 
ในดา้นใดและจะตอ้งเป็นการเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญั
ใหแ้ก่ฝ่ายผูซ้ือ้อาจท าใหผู้ข้ายเสยีหายไดห้รอืไม่หาก 
Deal ไมส่ าเรจ็ 

บญัญติั 10 ประการท่ีคณะกรรมการควรพิจารณาเม่ือต้องท า M&A 
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การตรวจสอบสถานะของกิจการ 

• เพือ่หามลูคา่ทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั 

• โดยตรวจจากสถานะ (1) ทางกฎหมาย (2) การเงนิ (3) 
ภาษ ีตลอดจนความรบัผดิใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้  

• ผา่นการแต่งตัง้ (1) ทีป่รกึษากฎหมาย (2) ทีป่รกึษา
ทางการเงนิ/ ทางบญัช ี(3) ทีป่รกึษาภาษ ี

• ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้และปัญหาทีม่อิาจ
ด าเนนิการควบรวมกจิการได ้
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บริษทัผู้ซ้ือ บริษทัผู้ขาย 

6. แผนการปฏบิตัภิายหลงัการควบรวมมอียา่งไร ทัง้จะ
ท าใหก้ารควบรวมประสบความส าเรจ็ 

6. แผนการหลงัขายกจิการมอีะไรบา้ง 

บญัญติั 10 ประการท่ีคณะกรรมการควรพิจารณาเม่ือต้องท า M&A 

• การโอนยา้ยพนกังาน 
• การปรบัปรุงต าแหน่งงานของกจิการ 
• การใชต้ราสารและอุปกรณ์ 
• การจดัการกบัลกูคา้ 
• การเชื่อมโยงการปฏบิตังิานและวฒันธรรม

ทัง้สององคก์ร 
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บริษทัผู้ซ้ือ บริษทัผู้ขาย 

7. การเจรจาต่อรองและท าสญัญาซือ้ควบรวมกจิการ
กระท าโดยฝ่ายจดัการ ทีป่รกึษาภายนอก (ทัง้
กฎหมาย การเงนิ บญัช ีภาษ)ี รวมกนัท าหรอืไมแ่ละ
มขีอ้สญัญาใดทีจ่ะลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ไดม้าก
น้อยเพยีงใดทัง้จ านวนเงนิ ระยะเวลา และความ
เปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญั (Material Adverse 
Change “MAC”) 

7. การเจรจาต่อรองสญัญาใครเป็นผูย้กรา่งสญัญาและมี
ฝ่ายจดัการและทีป่รกึษาภายนอกใชใ้นการเจรจา
ต่อรองสญัญาและความเสีย่งในการรบัผดิชอบจาก
สญัญาประเดน็ใดและสญัญาจะป้องกนัความเสีย่งได้
เพยีงใด  ทัง้จ านวนเงนิ ระยะเวลา MAC การปฏบิตัิ
ใหเ้ป็นไปตามสญัญา 

บญัญติั 10 ประการท่ีคณะกรรมการควรพิจารณาเม่ือต้องท า M&A 
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ปัญหาท่ีอาจเกิดในขัน้เจรจาต่อรองและท าสญัญา 

1 
• เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2 
• เกดิการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

3 
• เกดิขา่วลอืหรอืขา่วรัว่ 
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 1.1 ความหมายของความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุ
ของบรษิทั 

ประโยชน์ของ
กรรมการ หรอืบุคคล
ทีก่รรมการมสีว่น

เกีย่วขอ้ง  
(ทีม่า: คูม่อืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนเลม่ 1 บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการและคณะกรรมการ) 
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 1.2 ควรท าอย่างไรเม่ือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• ควรเพิม่ความระมดัระวงัในการท ารายการ 

• ควรอนุมตัิให้ท าได้เฉพาะเมื่อผ่านกระบวนการพจิารณาที่เป็นธรรม 
โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีไมเ่ขา้รว่มพจิารณาอนุมตั ิ

• ควรอนุมตัใิหท้ าไดเ้ฉพาะสาระของรายการทีเ่ป็นธรรม โดยเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทั 

 

(ทีม่า: คูม่อืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนเลม่ 1 บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการและคณะกรรมการ) 
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 2.1 ความหมายของการซ้ือขายหลกัทรยัพโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน  

บุคคลท่ีถือเป็นบุคคลภายใน 

บุคคลทีไ่ดล้ว่งรูข้อ้มลูภายในทีส่ าคญัก่อนทีจ่ะเผย
แพรต่อผูล้งทุนรวมเรยีกวา่บุคคลภายใน ไดแ้ก่ 

(1)  ผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคมุ 

(2) กรรมการ พนกังาน และลกูจา้ง รวมคูส่มรส 
บดิา มารดา บุตร พีน้่อง 

(3) บุคคลภายนอกอื่นๆ ทีไ่ดร้บัการบอกกลา่ว
เกีย่วกบัขอ้มลูภายในทีส่ าคญั 

 ข้อมูลท่ีถือเป็นข้อมลูภายใน 

(1) ขอ้มลูทีย่งัไมไ่ดม้กีารเปิดเผยต่อประชาชน 

(2) ขอ้มลูทีม่ไีวใ้ชเ้พือ่วตัถุประสงคข์องบรษิทั
อยา่งเดยีว และไมใ่ชม่ไีวใ้ชส้ว่นบุคคล 

(3) ขอ้มลูซึง่บรษิทัเกบ็ไวไ้มเ่ปิดเผยเป็นการ
ชัว่คราว  

(4) อาท ิขอ้มลูจากงบการเงนิทีย่งัไมไ่ดน้ าสง่
ตลาดหลกัทรพัย ์การจา่ยเงนิปันผล การ
ควบรวมกจิการ การจะไดม้าซึง่สญัญา
ทางการคา้ทีส่ าคญั เป็นตน้ 

(ทีม่า: คูม่อืบรษิทัจดทะเบยีน ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) 
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คอื (1)  การซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีใ่ชป้ระโยชน์ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม 

(2) จากข้อมูลส าคัญที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อผู้ลงทุนซึ่งล่วงรู้มาในฐานะที่เป็นบุคคล
ภายใน และขอ้มลูนัน้ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อผูล้งทุน 

(3) โดยไมค่ านึงวา่บุคคลภายในกระท าในนามของตนหรอืบุคคลอื่น และรวมถงึการน า
ขอ้มูลภายในออกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อใหบุ้คคลนัน้สามารถซื้อหรอื
ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยอาศยัขอ้มลูทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อผูล้งทุน 

 2.1 ความหมายของการซ้ือขายหลกัทรยัพโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน (ต่อ)  

(ทีม่า: คูม่อืบรษิทัจดทะเบยีน ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) 
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 2.2 การห้ามซ้ือขายหลกัทรยัพโ์ดยใช้ข้อมลูภายใน 

ความส าคญั บทลงโทษ 

• ถอืเป็นการเอาเปรยีบผูล้งทุนทัว่ไป  
• เน่ืองจากบุคคลภายในใชข้อ้มลูนัน้ในการซือ้

ขายหลกัทรพัยล์ว่งหน้าก่อนผูล้งทุนทัว่ไป 

• จ าคุกไมเ่กนิ 2 ปี 
• ปรบัไมเ่กนิ 2 เทา่ของประโยชน์ทีไ่ดร้บั

แต่ไมน้่อยกวา่ 500,000 บาท 
• ทัง้จ าทัง้ปรบั 

(ทีม่า: คูม่อืบรษิทัจดทะเบยีน ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) 
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 2.3 ควรท าอย่างไรเพ่ือป้องกนัการซ้ือขายหลกัทรยัพโ์ดยใช้ข้อมลูภายใน 

 
 ควรก ำหนดให้กรรมกำร พนกังำน ลกูจ้ำง 

และบคุคลภำยในอ่ืนๆ รำยงำนกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัท 

 ควรมีข้อห้ำมซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ใน
ช่วงเวลำก่อนเผยแพร่ข้อมลูส ำคญั 

 บคุคลภำยในควรละเว้นกำรซือ้หรือขำย
หลกัทรัพย์ หรือ รอคอยจนกระทัง่ประชำชน
ทัว่ไปได้รับช้อมลูและมีเวลำประเมินข้อมลู
นัน้ตำมสมควรแล้ว 

(ทีม่า: คูม่อืบรษิทัจดทะเบยีน ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) 
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3.1 หน้าท่ีในการเกบ็รกัษาข้อมลู 

ก่อนได้รบัการติดต่อ ภายหลงัได้รบัการติดต่อ 

ผูถ้กูท าค า
เสนอซ้ือ 

ผูเ้สนอซ้ือ 

มหีน้าทีต่อ้งเกบ็
รกัษาขอ้มลู
ต่างๆ ไวเ้ป็น
ความลบั 

• ตดิตามความผดิปกตขิอง
ราคาและปรมิาณการซือ้ขาย
หุน้ 

• ประกาศเสนอซือ้ 

ผูถ้กูท าค า
เสนอซ้ือ ผูเ้สนอซ้ือ 

มหีน้าทีต่อ้งเกบ็
รกัษาขอ้มลู
ต่างๆ ไวเ้ป็น
ความลบั 

• ตดิตามความผดิปกติ
ของราคาและปรมิาณ
การซือ้ขายหุน้ 

• ประกาศต่อสาธารณชน 

(ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง แนวทางการเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัจด
ทะเบยีนในกรณีบรษิทัจดทะเบยีนถกูครอบง ากจิการ 
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 3.2 ควรท าอย่างไรเม่ือเกิดข่าวรัว่ 

• บรษิทัจดทะเบยีนตอ้งดแูลใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งเกบ็รกัษา
ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัและตดิต่อกบัตลาดหลกัทรพัยท์นัที
เมื่อสนันิษฐานวา่ขอ้มลูอาจถูกเปิดเผย 

1. เมื่อมีการเจรจากบั
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และ
สารสนเทศยงัไม่ถกู

เปิดเผย 

• บรษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรพัยโ์ดยมรีายละเอยีดตามทีก่ าหนด 

2. เมื่อมีการเจรจากบั
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และ
สารสนเทศถกูเปิดเผย 

• บรษิทัจดทะเบยีนสง่ส าเนาของ (1) ค าเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์และ (2) แบบแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้มลูที่
ไดร้บัจากผูเ้สนอซือ้ 

3. เม่ือมีการท าค า
เสนอซ้ือ 

• ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

• ระยะเวลาเบือ้งตน้ 

• ชื่อทีป่รกึษาทางการเงนิ 

• ชื่อผูซ้ือ้/ ผูข้าย 

• จ านวน/ ราคาทีต่กลง 

• ขัน้ตอนและก าหนดเวลา 

• ชื่อทีป่รกึษาทางการเงนิ 

• สาระส าคญั 

• ประเดน็ทีต่อ้งไดร้บัอนมัตั ิ

• อื่นๆ  

ระหว่างเจรจาเบ้ืองต้น 

ระหว่างท าบันทกึข้อตกลง/ สัญญา 

แบ่
งเป็

น 

(ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง แนวทางการ
เปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีนในกรณบีรษิทัจดทะเบยีนถกูครอบง ากจิการ 
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 3.3 ควรท าอย่างไรเม่ือเกิดข่าวลือ 

ข่าวลือ/ 
ข่าวสาร 

ตลาดหลกัทรพัย ์

ใหช้ีแ้จง 

ผูถ้กูท าค า
เสนอซ้ือ 

ผูเ้สนอซ้ือ 
แนวทางการช้ีแจงกรณีมีข่าวลือ 

• ขา่วลอืไมเ่ป็นจรงิ : ปฏเิสธขา่ว 
• ขา่วลอืผดิพลาด :   ปฏเิสธขา่ว + แถลง

 ขอ้เทจ็จรงิ  
• ขา่วลอืทีถู่กตอ้ง :  เผยแพรข่อ้เทจ็จรงิ 

 ขัน้ตอน ระยะเวลา 

(ทีม่า: คูม่อืบรษิทัจดทะเบยีน ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) 
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 3.4 ควรท าอย่างไรเพ่ือป้องกนัข่าวลือและข่าวรัว่ 

 
 ควรจ ำกดัจ ำนวนผู้ รับรู้ข้อมลูให้อยู่ในวงท่ี

แคบท่ีสดุเท่ำท่ีจ ำเป็น 
 กรณีไม่สำมำรถจ ำกดัจ ำนวนผู้ รับรู้ข้อมลูให้

อยู่ในวงแคบได้ ควรมีมำตรกำรควบคมุไม่ให้
บคุคลดงักล่ำวมีกำรเปิดเผยข้อมลูแก่
บคุคลภำยนอก  



  

  

  

บริษทัผู้ซ้ือ บริษทัผู้ขาย 

9. ควรมกีารเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อยา่งครบถว้น
ทัง้ขัน้ตอนการเจรจาราคา ขอ้ดขีอ้เสยี ตลอดจนความ
เสีย่ง เพือ่ใหม้ขีอ้มลูเพยีงพอต่อการตดัสนิใจโดยอาจ
พจิารณาดจูากกรณีผูซ้ือ้ทีอ่ยูใ่นธุรกจิทีเ่หมอืนหรอื
ใกลเ้คยีง 

9. เปิดเผยขอ้มลูครบถว้นแก่ผูถ้อืหุน้และตอ้งมัน่ใจวา่ผู้
ถอืหุน้ทีเ่ป็นผูข้ายต่างไดร้บัประโยชน์จากการขาย
อยา่งเตม็ทีเ่พือ่ใหม้ขีอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อการตดัสนิใจ
โดยอาจพจิารณาจากผูข้ายรายอื่นทีม่ธีุรกจิใกลเ้คยีง
กนั 

10. รบัทราบความเหน็และขอ้มลูจากฝ่ายจดัการทีป่รกึษา
การเงนิ บญัช ีภาษแีละกฎหมายทีม่ชีื่อเสยีง
น่าเชื่อถอืและมปีระสบการณ์ในธุรกรรมประเภทนัน้ 
และคณะกรรมการโดยมเีวลาเพยีงพอในการพจิารณา
ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนการซือ้หุน้ โดยเป็นไปเพือ่
ประโยชน์ของบรษิทั ไมม่สีว่นไดส้ว่นเสยีโดยตรงหรอื
โดยออ้ม (อยา่ลมืหลกัการตดัสนิใจทางธุรกจิ (BJR)) 

10. เหมอืนกบัของผูซ้ือ้กจิการและอยา่เรง่รบีรวบรดัเจรจา
โดยปราศจากขอ้มลูเพยีงพอ 

 

บญัญติั 10 ประการท่ีคณะกรรมการควรพิจารณาเม่ือต้องท า M&A 
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กรณีการครอบง ากิจการแบบเป็นมิตร 
1) ตอ้งรายงานตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์เมือ่ มกีารยืน่ค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์เวน้แต่ ขอ้มลูมกีาร

รัว่ไหล กร็ายงานทนัททีีข่อ้มลูมกีารรัว่ไหล 

2) ด าเนนิจดัประชมุคณะกรรมการ เพือ่ 

• พจิารณาค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

• แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

• ใหค้วามเหน็หลกัๆ ในเรือ่ง เหตุสมควรในการตอบรบัหรอืปฏเิสธ ความเหน็และ
เหตุผลของกรรมการแต่ละราย ประโยชน์หรอืผลกระทบจากแผนงานหรอืนโยบายที่
เสนอมา ภายใน 15 วนันบัแต่ไดร้บัค าเสนอซือ้ 

• หากเป็นกรณเีพกิถอนหุน้ออกจากตลาด อาจตอ้งด าเนนิการเพิม่เตมิ อาท ิแต่งตัง้ที่
ปรกึษาการเงนิอสิระ แจง้มตคิณะกรรมการ จดัใหม้กีารประชมุชีแ้จงแกผู่ถ้อืหุน้ จดั
ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขอเพกิถอนหุน้ เป็นตน้ 

 

หน้าท่ีของกรรมการเม่ือมีการครอบง ากิจการ 
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กรณีการครอบง ากิจการแบบไม่เป็นมิตร 
1) ตอ้งรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย ์เมื่อ มกีารยืน่ค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์เวน้แต่ ขอ้มลูมกีารรัว่ไหล ก็

รายงานทนัททีีข่อ้มลูมกีารรัว่ไหล 

2) ด าเนินจดัประชุมคณะกรรมการ เพือ่ 

• พจิารณาค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

• แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

• ใหค้วามเหน็หลกัๆ ในเรือ่ง เหตุสมควรในการตอบรบัหรอืปฏเิสธ ความเหน็และเหตุผลของ
กรรมการแต่ละราย ประโยชน์หรอืผลกระทบจากแผนงานหรอืนโยบายทีเ่สนอมา ภายใน 15 
วนันบัแต่ไดร้บัค าเสนอซือ้ 

• หากเป็นกรณเีพกิถอนหุน้ออกจากตลาด อาจตอ้งด าเนินการเพิม่เตมิ อาท ิแต่งตัง้ทีป่รกึษา
การเงนิอสิระ แจง้มตคิณะกรรมการ จดัใหม้กีารประชุมชีแ้จงแก่ผูถ้อืหุน้ จดัประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่
ขอเพกิถอนหุน้ เป็นตน้ 

 หลกั : มหีน้าทีเ่ชน่เดยีวกบักรณีครอบง ากจิการแบบเป็นมติร เพยีงแต่ต้องใช้ความระมดัระวงัเป็น
พิเศษ และเตรียมการส าหรบัการท าค าเสนอซือ้แบบแขง่ขนั (Competitive Bid) และการซือ้หุน้
โดยผูบ้รหิาร (Management Buyout) 

หน้าท่ีของกรรมการเม่ือมีการครอบง ากิจการ (ต่อ) 
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หลกั :  การกระท าดงัตอ่ไปนี้ถอืเป็นการกระท าในประการทีน่่าจะมผีลตอ่การท าค าเสนอซือ้ตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่ เขา้กรณยีกเวน้ 

• การเสนอขายหุน้เพิม่ทุน/ หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 
• การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นียัส าคญัต่อการด าเนนิธุรกจิ 
• การก่อหนื้/ เขา้ท า แกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืยกเลกิสญัญาทีม่นียัส าคญั 
• การซือ้หุน้คนืของกจิการ หรอืสนบัสนุนใหบ้รษิทัยอ่ย/ บรษิทัรว่มทนุซือ้หุน้ของกจิการ 
• การจา่ยเงนิปันผลทีม่ใีชก้ารด าเนนิการปกต ิ

 

(ทีม่า:ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.14/2554 เรือ่งการกระท าหรอืงดเวน้การกระท าในประการทีน่่าจะมผีลต่อค าเสนอ
ซื้อหลกัทรพัยข์องกจิการ) 

การกระท าการหรืองดเว้นกระท าการในกรณีมีการครอบง ากิจการ 

หน้าท่ีของกรรมการเม่ือมีการครอบง ากิจการ 
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เม่ือได้รบัค าเสนอซ้ือ 

(1) ตอ้งสง่ส าเนาต่อตลาด
หลกัทรพัย ์

(2) ตอ้งจดัท าความเหน็ (แบบ 
250-2) ยืน่ต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. และสง่ส าเนาใหผู้ถ้อื
หุน้ทุกราย ภายใน 15 วนั 

เม่ือได้รบัแบบแสดงการเปล่ียนข้อเสนอในค าเสนอซ้ือ 

(1)  ตอ้งสง่ส าเนาต่อตลาด
หลกัทรพัย ์

(2) ตอ้งจดัท าความเหน็ (แบบ 
250-2-ก) ยืน่ต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. และสง่ส าเนาใหผู้ถ้อื
หุน้ทุกราย ภายใน 15 วนั 

 

เม่ือต้องจดัท าความเหน็เพ่ิมเติม 

 ตอ้งจดัท าความเหน็เพิม่เตมิกรณี 
ทีส่ านกังาน ก.ล.ต. เหน็สมควร 

 การรายงานการได้รบัค าเสนอซ้ือและการจดัท าความเหน็ 
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ตวัอย่างความเหน็ของกิจการเก่ียวกบัการครอบง ากิจการ 
 การรายงานการได้รบัค าเสนอซ้ือและการจดัท าความเหน็ (ต่อ) 
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(ทีม่า : ความเห็นของกิจการเก่ียวกบัค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

ตวัอย่างความเหน็ของกิจการเก่ียวกบัการครอบง ากิจการ 
 การรายงานการได้รบัค าเสนอซ้ือและการจดัท าความเหน็ (ต่อ) 
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 มูลค่าหุน้ Makro โดยประมาณอยูใ่นช่วง 899.25 ถึง 1,064.45 บาทต่อหุน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระเมินช่วง
ราคาโดยพิจารณาช่วงราคาท่ีจะสามารถสะทอ้นวธีิการประเมินค่าทุกวธีิไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุดโดยท่ีจะอา้งอิงวธีิ DCF 
เป็นหลกัอยา่งไรก็ตามช่วงราคายติุธรรมของ Makro ไม่ไดร้วมถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการเขา้ซ้ือกิจการซ่ึงฝ่าย
บริหารของบริษทัคาดวา่จะเกิดข้ึนดว้ย ดงันั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ราคาเสนอซ้ือของบริษทัเป้าหมายท่ี 
787 บาทต่อหุน้เป็นราคาท่ียติุธรรมและสมเหตุสมผล 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใหค้วามเห็นวา่ผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการท ารายการ เน่ืองจากมูลค่าทั้งส้ิน 188,880 ลา้นบาท
เป็นมูลค่ายติุธรรมตามมุมมองทางการเงิน โดยเฉพาะในในแง่ของเป้าหมายของบริษทั ความสมเหตุสมผลในการท า
รายการ และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะเกิดจากการท ารายการ การเขา้ซ้ือกิจการเป้าหมาย คาดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
และผูถื้อหุน้ของบริษทัในแง่มุมดงัต่อไปน้ี 

• ขยายธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่จากการเขา้ประกอบธุรกิจคา้ส่ง 

• สามารถใชเ้คร่ืองหมายการคา้ Makro ขยายธุรกิจไป 11 ประเทศในเอเชีย (รวมประเทศไทย) 

• ความเป็นไปไดใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

• โอกาสในการเพิ่มก าไรสุทธิอนัเป็นประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาดท่ีเพิ่มข้ึน (Enhanced Economies of 
Scale) 

• เพิ่มความยดืหยุน่ทางการเงินจากทางเลือกการระดมทุนสาหรับบริษทัในอนาคต 

 

 

ตวัอย่างความเหน็ของกิจการเก่ียวกบัการครอบง ากิจการ 
 การรายงานการได้รบัค าเสนอซ้ือและการจดัท าความเหน็ (ต่อ) 
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 อยา่งไรก็ตาม นกัลงทุนควรค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ในแง่มุมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• การเพิ่มข้ึนของระดบัหน้ีสินและอตัราส่วนภาระหน้ีสิน (Leverage Ratio) จากการเขา้ท ารายการ 

• ผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS) และผลกระทบทางบญัชี 

• ความเส่ียงจากการดอ้ยค่าความนิยม 

• ความเส่ียงจากกฎหมายเก่ียวกบัการแข่งขนัทางการคา้ 

• ความสามารถในการจ่ายปันผล 

• ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

• ความเส่ียงจากฝ่ายบริหารและการด าเนินงานหลงัการเขา้ท ารายการ 

 เม่ือพิจารณาจากประโยชน์และผลกระทบจากการเขา้ซ้ือในแง่มุมดงักล่าว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวา่ ผูถื้อหุน้ของบริษทัควรอนุมติัการท ารายการเขา้ซ้ือหุน้ทั้งหมดของ Makro โดย CPALL 

(ทีม่า : รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยโ์ดยบริษทั ซีพี ออลล ์จากดั (มหาชน) 

ตวัอย่างความเหน็ของกิจการเก่ียวกบัการครอบง ากิจการ 
 การรายงานการได้รบัค าเสนอซ้ือและการจดัท าความเหน็ (ต่อ) 
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ท่ีมา: เอกสารน าเสนอในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2554 - 21 เมษายน 2554 ของ PTTCH 

การควบบริษทัระหว่าง PTTCH กบั PTTAR 
 การรายงานการได้รบัค าเสนอซ้ือและการจดัท าความเหน็ (ต่อ) 
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ท่ีมา: เอกสารน าเสนอในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2554 - 21 เมษายน 2554 ของ PTTCH 

หน้าท่ีของกรรมการเม่ือมีการครอบง ากิจการ 
การควบบริษทัระหว่าง PTTCH กบั PTTAR 
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1 • Netsmart Technologies, Inc. S’holders Litig. 

2 • Lear Corporation S’holder Litig. 

3 • ASIC v Vines 

4 • Lyondell Chemical Company v. Smith 

5 • บรษิทั ขนสง่สนิคา้ จ ากดั (มหาชน) (ต่อ) 

6 • การโยกยา้ยผลประโยชน์โดยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

กรณีศึกษา 
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ข้อกล่าวหา 

• คณะกรรมการขออนุมตักิารควบรวมจากผูถ้อืหุน้  แต่มผีูถ้อืหุน้รอ้งศาลใหร้ะงบัการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ โดยกล่าวหาวา่                                                                                                         
- คณะกรรมการมไิดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติโดยกระท าเพื่อผลประโยชน์สว่นตนและชกัจงูแต่บรษิทักองทุนนิตบิุคคล

เอกชน (Private Equity Companies) ใหย้ื่นขอ้เสนอซือ้ต่อบรษิทั เนื่องจากมผีลประโยชน์ไดเ้สยี 
- คณะกรรมการมไิดเ้ปิดเผยขอ้มลูในรายงานต่อผูถ้อืหุน้อยา่งเพยีงพอ (เกีย่วกบัการคาดการณ์สถานะทางการเงนิในอนาคตของ

บรษิทั) 

มลูคดี 

• บรษิทักองทุนนิตบิุคคลเอกชน (Private Equity Companies) 7 บรษิทัแสดงความสนใจทีจ่ะเขา้ซือ้หลกัทรพัยข์อง Netsmart 
• ฝ่ายบรหิารแนะน าใหค้ณะกรรมการขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บรษิทักองทุนนิตบิุคคลเอกชน (Private Equity Companies)  
• คณะกรรมการ Netsmart มมีตทิีจ่ะไมใ่ชก้ลยุทธเ์ชงิรุกเพือ่หาผูส้นใจซือ้รายอื่น  (Strategic Buyer) แต่ไดเ้ปิดประมลู (Auction) 

หลกัทรพัยใ์หบ้รษิทักองทุนนิตบิุคคลเอกชนทีส่นใจซือ้ยื่นค าเสนอซือ้ต่อคณะกรรมการพเิศษ (Special Committee) ซึง่ม ี4 บรษิทั
กองทุนนิตบิุคคลเอกชนยื่นค าเสนอซือ้ 

• คณะกรรมการพเิศษ (Special Committee)  ไดแ้ต่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ William Blair & Co., L.L.C.  เพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบั
ความเหมาะสมในการเขา้ท าธุรกรรม โดยคณะกรรมการพเิศษมคี าแนะน าใหค้ณะกรรมการขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ Insight 

• คณะกรรมการตดัสนิใจขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ Insight  โดยมขีอ้ตกลงก าหนดวา่คณะกรรมการและทมีบรหิารจะอยูใ่นต าแหน่งต่อไปและ
ราคาเสนอซือ้เป็นขัน้ต ่าของราคาทีบ่รษิทัคาดวา่จะไดร้บัโดยบรษิทัยงัคงมสีทิธขิายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูย้ ื่นขอ้เสนออื่นทีใ่หร้าคาดกีว่า 
(Window Shop Clause) 

• คณะกรรมการเปิดเผยเกีย่วกบัแผนการควบรวมกจิการดงักล่าวและเรยีกประชมุผุถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารควบรวมจากผูถ้อืหุน้  
•  ต่อมา มผีูถ้อืหุน้รอ้งศาลใหร้ะงบัการจดัประชมุผูถ้อืหุน้  

 ประเดน็ส าคญั 

× คณะกรรมการต้อง
ส ารวจตลาดอย่าง
ทัว่ถึงเพ่ือหาผูท่ี้
สนใจซ้ือหลกัทรพัย์
ของกิจการโดย
ค านึงถึงประโยชน์
สงูสดุของผูถ้ือหุ้น 

กรณีศึกษาท่ี 1  : Netsmart Technologies, Inc. S’holders Litig. 
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ข้อโต้แย้ง 

• คณะกรรมการโตแ้ยง้วา่ไดก้ระท าการตามหลกัการตดัสนิใจในทางธุรกจิ (Business Judgment Rule) แลว้ โดยยนืยนัว่าขอ้เสนอ
ดงักล่าวเป็นขอ้เสนอทีด่ทีีส่ดุส าหรบัผูถ้อืหุน้แลว้ 

ค าพิพากษา (Delaware Court of Chancery) ปี  2550 

• คณะกรรมการมหีน้าทีน่ าเสนอค าเสนอซือ้ในราคาทีด่ีท่ ีส่ดุต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
• ในกรณีนี้ศาลเหน็วา่ 

– มคีวามเป็นไปไดว้่าคณะกรรมการมไิดท้ าหน้าทีใ่นการส ารวจตลาดเพื่อหาผูซ้ือ้อย่างเพยีงพอโดยมุง่เน้นการขายใหแ้ก่บรษิทั
กองทุนนิตบิุคคลเอกชนเพยีงอยา่งเดยีว  

– ขอ้อา้งทีว่่าในสญัญาควบรวมเปิดโอกาสใหผู้ซ้ือ้รายอื่นยื่นค าเสนอซือ้ต่อบรษิทัไม่เพยีงพอต่อการท าหน้าทีใ่นการส ารวจตลาด
เพื่อหาผูซ้ือ้ของคณะกรรมการ  

– คณะกรรมการตอ้งค านึงถงึปัจจยัพจิารณาของแต่ละบรษิทั เช่น คณะกรรมการบรษิทัขนาดเลก็อาจจะตอ้งลงทุนทางดา้น
การตลาดมากกว่าบรษิทัขนาดใหญ่ในการหาผูซ้ือ้โดยคณะกรรมการตอ้งมคีวามเป็น Salesmanship 

– เน่ืองจาก ฝ่ายบรหิารมแีรงจงูใจทีจ่ะขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บรษิทักองทุนนิตบิุคคลเอกชนเพราะอาจมคีวามตอ้งการทีจ่ะรกัษา
หน้าทีก่ารงาน ดงันัน้ การทีค่ณะกรรมการพเิศษละเลยปล่อยใหฝ่้ายบรหิารท า  Due Diligence โดยมไิดก้ ากบัอยา่งเพยีงพอ
อาจขดักบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

• ถงึแมว้่า ศาลเหน็วา่ผูถ้อืหุน้จะเป็นผูต้ดัสนิใจวา่จะอนุมตัขิอ้เสนอของ Insight หรอืเริม่กระบวนการสรรหาผูซ้ือ้ใหม่ 
• แต่เน่ืองจากศาลเหน็วา่การเปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้ยงัคงไม่เพยีงพอ ดงันัน้ ศาลจึง่สัง่งระงบัการจดัประชมุผูถ้อืหุน้จนกว่าจะเปิดเผย

ประมาณการณ์การเงนิของทีป่รกึษาทางการเงนิต่อผูถ้อืหุน้ 

 ประเดน็ส าคญั 

× คณะกรรมการต้อง
ส ารวจตลาดอย่าง
ทัว่ถึงเพ่ือหาผูท่ี้
สนใจซ้ือหลกัทรพัย์
ของกิจการโดย
ค านึงถึงประโยชน์
สงูสดุของผูถ้ือหุ้น 

กรณีศึกษาท่ี 1 : Netsmart Technologies, Inc. S’holders Litig. (ต่อ) 
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While there is no definitive set of procedures required, directors must take reasonable steps to 
maximize shareholder value and must take care to place the interests of the company and all of 
its stockholders over any divergent personal interests of the directors or management.  

 ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งตดัสนิใจเกีย่วกบัทางเลอืกของผูถ้อืหุน้เมื่อบรษิทัมกีารควบรวมกจิการหรอืการ
ครอบง ากจิการ 
 การเปิดเผยขอ้มลูแก่ผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัความเหน็ของกรรมการควรมีความครบถ้วน ถกูต้อง 

มีแหล่งทีม่าทีช่ดัเจนและเชือ่ถือได ้
 เพื่อป้องกนัประเดน็เกีย่วกบัการอาจมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร บรษิทั

ควรแต่งตัง้คณะกรรมการพเิศษขึน้มาเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็ในการเขา้ท าธุรกรรม
ดงักล่าว โดยคณะกรรมการควรมสี่วนรว่มทัง้ในการตรวจสอบสถานะของกจิการ ตลอดจนการ
ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมในการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว 

 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้
พิจารณาได้ว่าการปฏิบติั
หน้าท่ีของกรรมการได้

เป็นไปด้วยความ
รบัผิดชอบและความ

ระมดัระวงัแล้ว 

กรณีศึกษาท่ี 1 : Netsmart Technologies, Inc. S’holders Litig. (ต่อ) 
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ข้อกล่าวหา 

• ผูถ้อืหุน้กล่าวหาว่าคณะกรรมการมไิดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงัในการจดัหาราคาทีด่ทีีสุ่ดเพื่อ
น าเสนอต่อผูถ้อืหุน้เนื่องจาก บรษิทัละเลยในการส ารวจราคาทีแ่ทจ้รงิของหุน้ก่อนการเซน็สญัญา และ CEO มี
ผลประโยชน์ทบัซอ้นเนื่องจากหากบรษิทัเซน็สญัญากบั Icah บรษิทัจะกลายเป็นบรษิทัจ ากดั ดงันัน้ CEO จะมสีทิธิ ์
ไดร้บับ านาญ (Retirement Benefit) เรว็ขึน้ 

• รอ้งศาลใหร้ะงบัการจดัการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตักิารควบรวม 

มลูคดี 

• Icahn  ผูถ้อืหุน้ 24% (ณ ตุลาคม 2549) ไดแ้สดงความสนใจทีจ่ะเขา้ซือ้หลกัทรพัยข์อง Lear Corporation 
• Lear Corporation แต่งตัง้ CEO เป็นตวัแทนในการเจรจาเมือ่ มกราคม 2550  
• Icahn เสนอซือ้ทีร่าคา $36 ทัง้นี้ JPMorgan ซึง่เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิของบรษิทัเหน็ว่าราคาทีเ่สนอมคีวาม

เหมาะสม 
• สญัญาควบรวมระบุว่า  

- หลงัการท าสญัญาบรษิทัสามารถเจรจาและขายหลกัทรพัยใ์หก้บัผูซ้ือ้รายใหมท่ีเ่สนอซือ้ในทีร่าคาสงูกว่าภายใน 45 
วนั (Go-Shop Period)  

- Icah จะลงคะแนนสนบัสนุนผูท้ีเ่สนอซือ้ในราคาทีส่งูกว่าในส่วนของหุน้ทีถ่อือยู ่ 
- Icah จะไดร้บัค่ายกเลกิสญัญาประมาณ 3% ของมลูค่าสญัญา 

• คณะกรรมการเปิดเผยเกีย่วกบัแผนการควบรวมกจิการดงักล่าวและเรยีกประชุมผุถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารควบรวมจาก
ผูถ้อืหุน้  

•  ต่อมา มผีูถ้อืหุน้รอ้งศาลใหร้ะงบัการจดัประชุมผูถ้อืหุน้  

 ประเดน็ส าคญั 

× คณะกรรมการมี
หน้าท่ีท าให้ผูถ้ือหุ้น
ได้รบัข้อเสนอซ้ือท่ี
ดีท่ีสดุและเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อ
การตดัสินใจแก่ผู้
ถือหุ้น 
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ข้อโต้แย้ง 

• คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายอย่างถูกตอ้งและการท าสญัญานัน้กเ็พื่อผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทั  
• CEO มคีวามเหมาะสมในการเป็นตวัแทนเจรจาและมคีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอ 

ค าพากษาของศาล (Delaware Court of Chancery) (ปี 2550) 

• หลกัฐานบ่งชีว้่าคณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างสมเหตุสมผลในการรบัขอ้เสนอจาก Icahn ตามค าแนะน าของที่
ปรกึษา 

• ราคาเสนอซือ้มคีวามเหมาะสม นอกจากน้ีบรษิทัยงัมสีทิธิใ์นการเจรจาหาผูซ้ือ้ในราคาทีด่กีว่าดว้ย 
• มหีลกัฐานทีท่ าใหค้ณะกรรมการเชื่อไดว้่าราคาหุน้จะตกลงหากไมเ่ซน็สญัญาควบรวมเพราะนกัลงทุนจะมองว่า Icah 

จะเทขายหุน้ของตวัเองออกและมคีวามไมแ่น่นอนว่าจะมผีูท้ีเ่สนอซือ้ในราคาทีด่กีว่า 
• CEO มไิดท้ าหน้าทีโ่ดยมจีุดมุง่หมายมชิอบ   
• อยา่งไรกต็าม ผูถ้อืหุน้มสีทิธท์ีจ่ะรบัรูถ้งึแรงจงูใจทางการเงนิของ CEO เพราะอาจท าใหผู้ถ้อืหุน้ไมไ่ดร้บัราคาเสนอ

ซือ้ทีด่ทีีสุ่ด ดงันัน้ จงึมคี าสัง่ระงบัการด าเนินการควบรวมจนกว่าบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูในส่วนนี้แก่ผูถ้อืหุน้ 

 ประเดน็ส าคญั 

× คณะกรรมการมี
หน้าทีท่ าให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับข้อเสนอซ้ือที่
ดีทีสุ่ดและเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่พยีงพอต่อ
การตัดสินใจแก่ผู้
ถือหุ้น 
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86 

The Bad - Netsmart The Good - Lear Corporation 

• บรษิทัจดทะเบยีนขนาดเลก็มาก  (Micro Cap)  • บรษิทัจดทะเบยีนขนาดใหญ่มาก (Fortune 200) 

• นกัวเิคราะหต์ดิตามน้อยมาก • นกัวเิคราะหต์ดิตามเป็นจ านวนมาก 

• คณะกรรมการใหค้วามสนใจแต่บรษิทักองทุนนิตบิุคคล
เอกชนโดยคาดว่าจะเสนอราคาทีด่กีว่าบรษิทัทัว่ไป 

• คณะกรรมการสอบถามความเหน็จากทีป่รกึษาทางการ
เงนิและมขีอ้มลูเกีย่วกบัราคาพืน้ฐานของหุน้ทีเ่พยีงพอ 

• Window-Shop Clause:  
หลงัจากทีเ่ซน็สญัญาควบรวมแลว้ บรษิทัไมส่ามารถไป
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลอื่นไดอ้กี 

• Go-Shop Clause:  
หลงัจากทีเ่ซน็สญัญาควบรวมกจิการแลว้ บรษิทัยงั
สามารถขายใหก้บัผูซ้ือ้คนใหมไ่ดห้ากไดร้บัขอ้เสนอที่
ดกีว่า 
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ข้อกล่าวหา 

• ASIC กล่าวหาว่า Mr. Vine ซึง่ด ารงต าแหน่ง CFO Mr. Robert และ Mr. Fox ซึง่เป็นคณะกรรมการบรหิารของ
บรษิทั มไิดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (Duty of Care) ในการเปิดเผยขอ้มลู และมไิด ้ปฏบิตัิ
หน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ (Duty of Loyalty)  

มลูคดี 

• AMP Limited ไดป้ระกาศเขา้ซือ้หลกัทรพัย ์GIO Insurance Limited (GIO) 
• GIO ในฐานะบรษิทัทีจ่ะถูกครอบง ากจิการ ไดใ้หค้วามเหน็ว่าผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไม่ควรตอบรบัค าเสนอซือ้ดงักล่าว 

โดยไดเ้ปิดเผยว่าบรษิทัมปีระมาณการณ์ก าไรสุทธ ิทัง้นี้ ประมาณการณ์ก าไรสุทธดิงักล่าวเป็นตวัเลขเกนิจรงิ
โดยรวมก าไรซึง่จะไดร้บัจากการประกนัมลูค่ากว่า 80 ลา้นดอลล่าสหรฐัเขา้ไปดว้ย ทัง้ที ่เงนิจ านวนดงักล่าวมคีวาม
เสีย่งทีจ่ะตอ้งน ามาชดใชค้วามเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากเฮอรรเิคนจอรจ์ 

• Mr Vines ซึง่ด ารงต าแหน่ง CFO และเป็นหน่ึงในคณะกรรมการตรวจสอบสถานะของกจิการ (Due Diligence 
Committee) ไดอ้นุมตัปิระมาณการณ์ก าไรสุทธดิงักล่าว 

• ภายหลงับรษิทัประสบภาวะขาดทุนโดยไมไ่ดร้บัก าไรตามทีไ่ดม้กีารคาดการณ์ไวใ้นความเหน็ดงักล่าว 

 ประเดน็ส าคญั 

 คณะกรรมการ
ต้องให้ข้อมูลท่ี
ถกูต้องและ
เพียงพอ แก่ต่อผู้
ถือหุ้นถือหุ้นเพ่ือ
ใช้ในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการลงทุน 
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ข้อโต้แย้ง 

• การปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปดว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงัและความซื่อสตัยส์ุจรติแลว้ 

ค าพากษาของศาล (NSW Court of Appeal)  (ปี 2550) 

• Mr. Vine ซึง่ด ารงต าแหน่ง CFO Mr. Robert และ Mr. Fox ซึง่เป็นคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัมคีวามผดิในการ
มไิดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (Duty of Care)  ในการ 
– ใหค้วามเหน็ชอบรายงานการตรวจสอบสถานะของกจิการโดยมไิดแ้จง้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบสถานะของ

กจิการถงึสมมตุฐิานทีใ่ชค้ านวณประมาณการณ์ก าไรสุทธ ิ 
– ไมไ่ดใ้หค้วามสนใจเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวในการด าเนินการ ถงึแมว้่าจะมสีญัญาณบ่งชีว้่าขอ้มลูดงักล่าวเป็น

ขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้งก่อนทีก่ระบวนการควบรวมกจิการทัง้สิน้จะเสรจ็สิน้ 
• ดงันัน้ จงึก าหนดใหเ้ป็นบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลทีไ่มม่คีุณสมบตัใินการด ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร ปรบัเป็นจ านวนกว่า 

$200,000  และสัง่ใหช้ดใชค้่าเสยีหาย 
• Mr. Vine ซึง่ด ารงต าแหน่ง CFO Mr. Robert และ Mr. Fox ซึง่เป็นคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัมคีวามผดิในการ

มไิดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (Duty of Care)  

 ประเดน็ส าคญั 

 คณะกรรมการ
ต้องให้ข้อมูลท่ี
ถกูต้องและ
เพียงพอ แก่ต่อผู้
ถือหุ้นถือหุ้นเพ่ือ
ใช้ในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการลงทุน 

กรณีศึกษาท่ี 3 : ASIC v Vines (ต่อ) 
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 กรรมการหรอืผูบ้รหิารตอ้งมัน่ใจว่าขอ้มลูทีใ่หแ้ก่ผูถ้อืหุน้เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้งและ
ครบถว้น 

 หากกรรมการหรอืผูบ้รหิารเหน็ว่าขอ้มลูทีใ่หแ้ก่ผูถ้อืหุน้อาจเป็นขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้งหรอืครบถว้น ควร
ด าเนินการ ดงันี้ 
• สอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูดงักล่าว 
• ทบทวนว่าขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้งและครบถว้นแลว้ 
• แจง้ใหบุ้คคลอื่นทีอ่าจเกีย่วขอ้งทราบเกีย่วกบัความไม่แน่ชดัในความถูกตอ้งและครบถว้นของ

ขอ้มลูดงักล่าว 
• หลกีเลีย่งทีจ่ะไมใ่หค้ ารบัรอง หรอืท าใหบุ้คคลอื่นมัน่ใจไดว้่าขอ้มลูดงักล่าว เป็นขอ้มลูที่

ถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 
 
 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้
พิจารณาได้ว่าการปฏิบติั
หน้าท่ีของกรรมการได้

เป็นไปด้วยความ
รบัผิดชอบและความ

ระมดัระวงัแล้ว 

กรณีศึกษาท่ี 3 : ASIC v Vines (ต่อ) 



© 2014 Baker & McKenzie Ltd. 

ข้อกล่าวหา 

• ผูถ้อืหุน้กล่าวหาคณะกรรมการของบรษิทัว่าไมป่ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ 

มลูคดี 

• คณะกรรมการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูและค านึงถงึแต่ประโยชน์ส่วนตนก่อนประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ในการอนุมตัใิหม้กีาร
ขายกจิการทีร่าคา 1,300 ลา้นดอลลารใ์หแ้ก่ Basell AF 

ข้อโต้แย้ง 

• คณะกรรมการไดท้ าการพจิารณาขอ้เสนอของ Basell AF หลายครัง้ดว้ยกนั 
• คณะกรรมการไดท้ าการพจิารณาการขายกจิการโดยค านึงถงึมลูค่าของกจิการแลว้ 
• คณะกรรมการไดข้อค าแนะน าและปฏบิตัติามค าแนะน าของทีป่รกึษาทางการเงนิและทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทั

แลว้ 
• ถงึแมจ้ะมหีลกัฐานว่า Basell AF ไดเ้สนอราคาทีต่ ่าอย่างมนียัส าคญั แต่คณะกรรมการไดพ้ยายามเจรจาต่อรองให้

ไดร้บัราคาทีส่งูขึน้แลว้ 

ค าพิพากษา (Delaware Supreme Court) (ปี 2552) 

• ไมม่หีลกัฐานทีเ่ชื่อไดว้่าคณะกรรมการของบรษิทัไมป่ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบและระมดัระวงัในการขาย
กจิการ 

 ประเดน็ส าคญั 

 การอ้างว่า
คณะกรรมการ
ตดัสนิใจตาม
ค าแนะน าของที่
ปรกึษาทางการเงนิ
และทีป่รกึษา
กฎหมายสามารถท า
ใหก้รรมการพน้ผดิได้ 

กรณีศึกษา 4 : Lyondell Chemical Company v. Smith 



© 2014 Baker & McKenzie Ltd. 

 มกีารใชก้รรมการอสิระหรอืกรรมการภายนอกในการประเมนิความเหมาะสมในการเขา้ท าธุรกรรม 
 มกีารจา้งและปรกึษาทีป่รกึษากฎหมายและทีป่รกึษาทางการเงนิในการเขา้ท าธุรกรรม 
 มกีารด าเนินการเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจไดว้่าการตดัสนิใจและการต่อรองเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อื

หุน้ 
 คณะกรรมการพจิารณาขอ้เสนอจากผูย้ ืน่ขอ้เสนอหลายๆ รายเพื่อใหไ้ดร้บัราคาทีสู่งขึน้ 
 มกีารด าเนินการพจิารณาขอ้เสนออย่างระมดัระวงั 
 มกีารด าเนินการเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจไดว้่าการเขา้ท าธุรกรรมเป็นไปโดยสมเหตุสมผลไมก่่อใหเ้กดิ

ภาระเกนิสมควร 
 มกีารจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ (ทัง้ในกรณมีแีละไมม่ทีีป่รกึษาเขา้รว่ม) เพื่อ

ประเมนิขอ้เสนอทีไ่ดร้บั 
 มกีารบนัทกึรายงานการประชุมทัง้หมดลงในรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

 
 

ปัจจยัท่ีอาจท าให้
พิจารณาได้ว่าการปฏิบติั
หน้าท่ีของกรรมการได้

เป็นไปด้วยความ
รบัผิดชอบและความ

ระมดัระวงัแล้ว 

A breach of duty of loyalty or "bad faith" will be found only if a "fiduciary intentionally fails to act in 
the face of a known duty to act, demonstrating a conscious disregard for his duties." "[d]irectors' 

decisions must be reasonable, not perfect." 
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ข้อกล่าวหา 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ บรษิทั ก มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัยอ่ยของ บรษิทั ก ซือ้หุน้และใบส าคญัแสดงสทิธิ
ของ บรษิทั ข จากผูถ้อืหุน้ใหญ่ รวมถงึท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยจ์ากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอื่นๆ 

• ต่อมากรรมการผูจ้ดัการ และ CFO ของบรษิทั ก ไดถู้กกล่าวหาว่ากระท าความผดิอาญาตาม พรบ. หลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 กล่าวคอื 
(1)   ม.307  :  ผูบ้รหิารทีก่ระท าผดิหน้าทีโ่ดยทุจรติ จนเป็นเหตุใหเ้กดิ ความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของนิตบิุคคล 
(2)   ม.309  :   ผูบ้รหิารทีท่ าใหท้รพัยส์นิของนิตบิุคคลเสยีหาย 
(3)   ม.311  :  ผูบ้รหิารซึง่กระท าการหรอืไมก่ระท าการ โดยทุจรติ 
(4)   ม. 313 :  บทเพิม่โทษของผูบ้รหิารนิตบิุคคลทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยห์รอืซือ้ขายในศูนย์

ซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัความผดิตาม ม.307, 308, 309, 311 

 ประเดน็ส าคญั 

 การอ้างว่ากรรมการ
ตดัสินใจตาม
ค าแนะน าของท่ี
ปรึกษาท าให้
พนักงานอยัการมี
ค าสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้อง
กรรมการ 

กรณีศึกษาท่ี 5 : บริษทั ขนส่งสินค้า จ ากดั (มหาชน) (ต่อ) 
 



© 2014 Baker & McKenzie Ltd. 

มลูคดี 

• ผูถ้อืหุน้รายย่อย 1 ราย ไดแ้จง้ความต่อกรมสอบสวนคดพีเิศษใหด้ าเนินคดใีนความผดิแก่กรรมการของบรษิทั ก 
ฐานเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใด ซึง่รบัผดิชอบในการด าเนินงานของนิตบิุคคล กระท าผดิหน้าทีโ่ดยทุจรติ 
เป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่นิตบิุคคลนัน้ และกระท าการหรอืไมก่ระท าการ เพื่อแสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดย
ชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อตนเองหรอืผูอ้ื่น ซึง่กรมสอบสวนคดพีเิศษไดร้บัคดดีงักล่าวไวด้ าเนินการ 

• ต่อมากรมสอบสวนคดพีเิศษ ไดม้คีวามเหน็ควรสัง่ฟ้องคดขีา้งตน้ และไดส้่งส านวนใหก้บัพนกังานอยัการ ส านักคดี
พเิศษ ส านกังานอยัการสงูสุด เพื่อด าเนินคดตีามขัน้ตอนและกระบวนการของกฎหมาย 

 ประเดน็ส าคญั 

  การอ้างว่า
กรรมการ
ตดัสินใจตาม
ค าแนะน าของท่ี
ปรึกษาท าให้
พนักงานอยัการ
มีค าสัง่เดด็ขาด
ไม่ฟ้องกรรมการ 

กรณีศึกษาท่ี 5 : บริษทั ขนส่งสินค้า จ ากดั (มหาชน) (ต่อ) 
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ข้อโต้แย้ง 

• บรษิทั ก ท าการแต่งตัง้ทีป่รกึษาเพื่อท าการศกึษากจิการ (Due Diligence) เพื่อใหก้ารอนุมตัริายการลงทุนใน บรษิทั ข 
โดยเป็นไปตามหลกัความซื่อสตัยส์ุจรติ และความรอบคอบระมดัระวงั (Fiduciary Duties) และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุด
ของ บรษิทั ก 

• เมือ่ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ ทีป่รกึษากฏหมายไดศ้กึษาและตรวจสอบสถานะกจิการของ บรษิทั ข เสรจ็สิน้ภายในกรอบ
ระยะเวลาทีผู่ข้ายและบรษิทัไดต้กลงรว่มกนัก าหนดไว ้ทีป่รกึษาทางการเงนิและทีป่รกึษาทางกฏหมาย ไดจ้ดัท ารายงาน
สรปุผลการศกึษาสถานะกจิการของ บรษิทั ข ทัง้ดา้นการเงนิและดา้นกฏหมาย (Financial and Legal Due Diligence 
Report) อกีทัง้ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมหารอืรว่มกนัระหว่างคณะท างาน เพื่อน าเสนอเรือ่งต่อคณะกรรมการและผูบ้รหิารของ 
บรษิทั ก เพื่อประกอบการพจิารณาและตดัสนิใจว่าจะลงทุนในหลกัทรพัยข์อง บรษิทั ข หรอืไม ่เพยีงใด 

• บรษิทั ก ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัของ บรษิทั ก ขึน้เพื่อพจิารณาเรือ่งการซือ้หุน้ และซือ้ใบส าคญัแสดง
สทิธขิอง บรษิทั ข จากผูถ้อืหุน้ใหญ่ รวมถงึท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยจ์ากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอื่น ๆ โดยในการประชุม
คณะกรรมการดงักล่าวมกีรรมการและผูเ้ขา้รว่มประชุมประกอบดว้ย 
 คณะกรรมการ บรษิทั ก (ไมม่กีรรมการคนใดมสี่วนไดเ้สยีในเรือ่งการลงทุนใน บรษิทั ข ทีไ่ดเ้สนอใหท้ีป่ระชุม

พจิารณา 
 คณะกรรมการตรวจสอบ (ไมม่กีรรมการตรวจสอบคนใดมสี่วนไดเ้สยีในเรือ่งการลงทุนใน บรษิทั ข ทีไ่ดเ้สนอใหท้ี่

ประชุมพจิารณา) 
 ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ ทีป่รกึษาทางกฏหมาย เพื่อชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะทางการเงนิ และดา้น

กฏหมายทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในหลกัทรพัยข์อง บรษิทั ข ดว้ย เพื่อใหค้ณะกรรมการของ บรษิทั ก 
สามารถพจิารณาและตดัสนิใจบนพืน้ฐานของขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และรอบดา้น 

 ประเดน็ส าคญั 

 การอ้างว่า
กรรมการ
ตดัสินใจตาม
ค าแนะน าของท่ี
ปรึกษาท าให้
พนักงานอยัการ
มีค าสัง่เดด็ขาด
ไม่ฟ้องกรรมการ 

กรณีศึกษาท่ี 5 : บริษทั ขนส่งสินค้า จ ากดั (มหาชน) (ต่อ) 
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ข้อโต้แย้ง 

• ในทีป่ระชุมมกีารเสนอเอกสารต่อทีป่ระชุมเป็นเอกสารทีม่รีายละเอยีดทีม่เีนื้อหา สาระทีเ่ป็นนยัส าคญัในการ
พจิารณา ทัง้ในส่วนของการวเิคราะหข์อ้มลูของบรษิทั คู่แขง่ อุตสาหกรรมทัง้การผลติและการใชถ่้านหนิ
สภาวะการณ์เกีย่วกบัปรมิาณและราคาพลงังาน งบการเงนิ ของบรษิทั และแนวโน้ม รวมถงึผลการท า Due 
Diligence ทัง้ขอ้ด ีและขอ้เสยี เอกสารดงักล่าวไดน้ าส่งใหค้ณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วนั เพื่อที่
คณะกรรมการจะไดศ้กึษาขอ้มลูก่อนการประชุมอย่างเพยีงพอ 

• ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ บรษิทั ก มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัยอ่ยของ บรษิทั ก ซือ้หุน้และใบส าคญัแสดงสทิธิ
ของ บรษิทั ข จากผูถ้อืหุน้ใหญ่ รวมถงึท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยจ์ากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอื่นๆ 
 

 ประเดน็ส าคญั 

  การอ้างว่า
กรรมการ
ตดัสินใจตาม
ค าแนะน าของท่ี
ปรึกษาท าให้
พนักงานอยัการ
มีค าสัง่เดด็ขาด
ไม่ฟ้องกรรมการ 
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ผลแห่งคดี  

• เนื่องจากการการควบรวมกจิการดงักล่าว เป็นการกระท าดงัต่อไปนี้ 
(1) เป็นการกระท าเป็นการกระท าไปโดยมเีหตุผล  
(2) การกระท าทีด่ก้รท าบนพืน้ฐานขอ้มลูทีเ่ชื่อไดโ้ดยสุจรติว่าเพยีงพอจากทีป่รกึษาทางการเงนิและทีป่รกึษา

กฏหมายดว้ยความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ากระท าไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั และ 
(3) ไมม่พียานหลกัฐานใดๆ พสิจูน์ไดว้่าผูต้อ้งหาไดก้ระท าไปโดยมสี่วนไดเ้สยี/ ไดก้ระท าไปโดยทุจรติ 

• ดงันัน้ พนกังานอยัการพเิศษฝ่ายคดพีเิศษจงึมคี าสัง่เดด็ขาดไมฟ้่องกรรมการของบรษิทัในคดนีี้ 

 ประเดน็ส าคญั 

 การอ้างว่ากรรมการ
ตดัสินใจตาม
ค าแนะน าของท่ี
ปรึกษาท าให้
พนักงานอยัการมี
ค าสัง่เดด็ขาดไม่
ฟ้อง 
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ขัน้ตอนการควบรวม 

• เดอืน ก.พ. Board ของ ABC Holding อนุมตัใิหค้วบรวมกบั 
บ. XYZ 

• เดอืน ม.ีค. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ABC Holding และ บ. XYZ 
อนุมตัแิผนควบรวม 

• เดอืน เม.ย.-พ.ค. ABC Holding สง่กรรมการผูบ้รหิาร 4 คน 
เป็นกรรมการใน บ. XYZ  ซึง่มจี านวนกรรมการทัง้หมด 9 คน 

• ม.ิย. Board ของ ABC Holding อนุมตัใิหค้วามชว่ยเหลอื
การเงนิแก่บ. XYZ-S  โดยลงทุนซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพทีอ่อก
โดย บ. XYZ-S 300 ลบ. 

หมายเหต ุ

•เขา้ขา่ยรายการเกีย่วโยง เน่ืองจาก ABC Holding และ บ. 
XYZ มกีรรมการรว่มกนั 

•ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในเดอืนสงิหาคมก่อนท า
รายการแต่งตัง้ IFA จดัท ารายงานความเหน็เสนอ Audit 
Committee และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

บ. ABC-S      
บ. XYZ-S 

บ. XYZ 

บ. ABC 

100 % 100 % 100 % 

ABC Holding 

(มกีารเตรยีมการให ้XYZ-S ไปจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

กรณีศึกษาท่ี 6 : การโยกย้ายผลประโยชน์โดยมติท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 
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ความเหน็ IFA 
• เป็นการช่วยเพิม่ศกัยภาพแข่งขนัของ บ. XYZ-S  ซึง่ ABC Holding 

ถอืหุน้ผ่านบ. XYZ และถอืโดยตรงจากการแปลงสภาพหุน้กู้ 
• อตัราดอกเบี้ยหุ้นกู้ต ่ากว่าอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ของธนาคารเนื่องจาก

ไดร้วมสทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญัไว ้
• สทิธใินการแปลงสภาพหุน้กู้เป็นเงื่อนไขในการใชส้ทธ ิ(Right) ไม่ใช่

ภาระผูกพนัหรอืหน้าที ่(Obligation) ทีบ่งัคบัให ้ABC Holding แปลง
สภาพ  ดังนั ้น  การใช้สิทธิแปลงสภาพหรือ ไม่จะขึ้นกับผล
ประกอบการของ บ. XYZ-S 

• หากผลประกอบการไม่น่าพอใจ ก็มสีทิธเิลอืกทีจ่ะรบัช าระหน้ีคนืเป็น
เงนิสดเมือ่ครบอายหุุน้กู้ 

 

ความเหน็ IFA 
• ให้ความช่วยเหลอื บ. XYZ-S เนื่องจาก บ. XYZ เป็น Strategic 

Partner 
• เป็นการสนับสนุนของ บ. XYZ-S ในการขยายธุรกจิและช่วยใหเ้ขา้

จดทะเบยีนใน SET 
• ผลประโยชน์ที ่ABC Holding จะไดร้บั ไดแ้ก่ 

 อตัราดอกเบีย้หุน้กู ้3% ต่อปี 
 ในกรณีที่ บ. ใช้สทิธแิปลสภาพจะได้รบัเงนิปันผล มูลค่า

ตลาด ส่วนเกินจากเงินลงทุนและ Capital Gain 
โดยเฉพาะภายหลงัจาก บ. XYZ-S เขา้จดทะเบยีนใน 
SET จะท าให ้บ. ไดร้บัผลตอบแทนมากขึน้ 

• ความเห็นเกี่ยวกับราคา : ราคาแปลงสภาพ 1 บาทต่อหุ้น 
สมเหตุสมผล และอัตราดอกเบี้ยต ่า เนื่องจากหุ้นกู้ให้สิทธิแปลง
สภาพเป็นหุน้สามญั 

จ านวน 3,000,000 หน่วยละ 
1 บาท 

มลูคา่หุน้กู ้ 300 ลา้นบาท 

อายุหุน้กู ้ 3 ปี 

อตัราดอกเบีย้ 3% ต่อปี 

ราคาแปลงสภาพ 1 บาทต่อหุน้ 
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มติท่ีประชมุผูถื้อหุ้น ABC Holding 

 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ABC Holding ไดอ้นุมตัใิหช้ว่ยเหลอืทางการเงนิแก่ บ. XYZ-S โดยลงทุนซื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
300 ลา้นบาท 

 

บ. ABC-S      
เขา้ตลาดฯ ขายไปราคา 4.20 บาทต่อหุน้ 

บ. XYZ-S 

บ. XYZ 

บ. ABC 
100 % 100 % 

100 % 

ABC Holding 

Investors 4 คน  

4 ต.ค. ขายหุน้กูก้ าไร 10 ล/บ 

แปลงสภาพ 1 บาท ต่อหุน้ 

สว่นกรรมการ 4 คน 

4 ต.ค. ซือ้หุน้กู ้300 ล/บ 

แปลงสภาพ ด/บ 3 % แปลงสภาพ 1 บาท 

แปลงสภาพแลว้ 
ขายหุน้ก าไร =  

960 ล้านบาท 
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  ข้อสงัเกตเุพ่ิมเติม 
• บ. XYZ-S เขา้จดท่ะเบยีนใน ตลท. ราคา IPO 4.20 

บาทต่อหุน้ (เวลาหลงัจากการขายกีว่นั?) 
• นกัลงทุน 4 รายทีซ่ือ้หุน้กูจ้าก ABC Holding เป็นนัก

ลงทุนรายใหญ่ และไดแ้ปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญั 
300 ลา้นหุน้ก่อน บ. XYZ-S จดทะเบยีนใน ตลท. ที่
ราคาแปลงสภาพ 1 บาทต่อหุน้ 

 การตรวจสอบข้อมลูของตลท. 
• ตลท. สุ่มตรวจงบการเงนิพบว่า ABC Holding ขายหุน้กู ้บ. 

XYZ-S ใหน้ักลงทุน 4 ราย ในเดอืนพฤศจกิายน  จงึขอให ้
ABC Holding ชีแ้จง  

 การช้ีแจงของบริษทั 
• ซื้ อหุ้นกู้  ว ันที่  4  ต .ค .  แ ละขายออกในวัน เดียวกัน 

(Back+Back) ใหน้ักลงทุน 4 ราย  ซึ่งไม่สามารถระบุชื่อได ้
เน่ืองจากเป็นความลบัของลกูคา้และไมท่ราบว่า เป็นลูกคา้ บ. 
ABC-S (บ.ยอ่ย) หรอืไม ่ เน่ืองจากม ีChinese Wall  

• อนุมตัริายการโดย CEO และไม่ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก Board 
เ น่ืองจากเป็นธุรกรรมการค้าปกติและอยู่ในวงเงินของ
กรรมการบรหิาร 

• มกี าไรจากการขายหุ้นกู้ 10 ลบ. และเป็นความตัง้ใจตัง้แต่
แรกเริม่ทีต่อ้งการปิดความเสยีง 

• บริษัทปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้ลงทุนเพื่อหวัง
ผลตอบแทนการลงทุนโดยค านึงถงึ Interest Rate Risk และ 
Default Risk ไม่สามารถทราบไดว้่า บ. XYZ-S จะเขา้จด
ทะเบยีนใน ตลท. ไดห้รอืไม ่
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หลกั  
ถา้กรรมการกระท าการใดทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอื
สตัยาบนัจากผูถ้อืหุน้แลว้ กรรมการไมต่อ้งรบั
ผดิต่อบรษิทั ผูถ้อืหุน้ หรอืเจา้หนี้ของบรษิทั 

• กรรมการหรือผู้บริหารที่ กระท าการ
หรือละเว้นกระท าการโดยทุจริตหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  

• เ ป็น เห ตุ ให้บริษัท เสียหายหรือ เสีย
ประโยชน์ทีค่วรได ้ 

• ไม่สามารถยกเหตุที่ได้รบัอนุมตัิหรอืให้
สัตยาบันโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการมาท าให้ตนหลุดพ้นจาก
ความรบัผดิได ้  

(ทีม่า : มาตรา 95  พรบ. บรษิทัมหาชน) 

ยกเว้นในกรณีท่ี 

(ทีม่า : มาตรา 89/21  พรบ. หลกัทรพัย)์ 
 การขอมติคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยแสดง

ขอ้ความทีเ่ป็นเทจ็ในสาระส าคญั หรอืปกปิดขอ้ความจรงิทีค่วร
บอกใหแ้จง้ในสาระส าคญั 

 เกีย่วขอ้งกบัการเบยีดบงัเอาทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ของบรษิทั 

 เกีย่วขอ้งกบัการแสวงหาประโยชน์จากทรพัยส์นิของบรษิทั 
ข้อสนันิษฐาน

ว่า 

ทุจริต/ ประมาท 

(ทีม่า : มาตรา 89/21  พรบ. หลกัทรพัย)์ 
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