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บทบาทของกรรมการ
ตามกฎหมายโดยทัวไป
่
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1.

หน้ าที่ตามกฎหมายโดยทัวไปของคณะกรรมการ
่
พรบ. บริ ษทั มหาชน

พรบ. หลักทรัพย์

ในการดาเนินกิจการบริษทั กรรมการ
ต้องปฎิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตาม กฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ด้วย ความซือ่ สัตย์สจุ ริ ตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษทั

ในการดาเนินกิจการของบริษทั กรรมการ
และผูบ้ ริ หารต้องปฎิบตั หิ น้าที่ ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริ ต รวมทัง้ ต้องปฎิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้

(ทีม่ า : มาตรา 85 พรบ. บริษทั มหาชน)

(ทีม่ า : มาตรา89/7 พรบ. หลักทรัพย์ )
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1.1

การปฎิบตั ิ หน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวัง
กระทาเยีย่ ง “วิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจนัน้ ” จะพึงกระทาภายใต้
สถานการณ์อย่างเดียวกัน

1
2
3

หลักการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment Rule – BJR)

ปั จจัยพิจารณาสาหรับกรรมการแต่ละคน (Individual Factors)

(ทีม่ า: มาตรา 89/8 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2551)
4
© 2014 Baker & McKenzie Ltd.

1.1.1 หลักการตัดสินใจทางธุรกิจหลัก (Business Judgment Rule)
ณ เวลาที่พจิ ารณาเรื่องใดๆ การตัดสินใจต้องมีลกั ษณะครบถ้วน
ดังนี้
(1) การตัด สิน ใจโดยความเชื อ่ โดยสุ จ ริ ต และสมเหตุ ผ ลว่ า
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นสาคัญ
(2) การตัด สิน ใจบนพื้ น ฐานของข้ อ มู ล ที ่เ ชื อ่ โดยสุ จ ริ ตว่ า
เพียงพอ และ

(3) การตัด สิน ใจโดยไม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ไม่ว่า โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม

(ทีม่ า: มาตรา 89/8 วรรค 2 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2551)
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1.1.1 หลักการตัดสินใจทางธุรกิจหลัก (Business Judgment Rule) (ต่อ)

หลัก

ที่มาของ
แนวคิ ด

เกณฑ์การ
ตัดสิ นของ
ศาล

• ศาลในหลายๆ ประเทศรวมทัง้ อเมริกาจะใช้หลักเกณฑ์เรื่อง “BJR” มาเป็ นเกณฑ์การพิจารณาความรับ
ผิดของกรรมการ

• กฎหมายไม่ควรเอาผิดกับกรรมการทีไ่ ด้ตดั สินทางธุรกิจโดยยึดถือหลักประโยชน์ของบริษทั ด้วยความ
ระมัดระวังตามสมควรแล้ว แม้จะปรากฎภายหลังว่าไม่ประสบความสาเร็จ / มีความเสียหาย

• (1) ไม่มผี ลประโยชน์สว่ นตนในการตัดสินใจนัน้
• (2) เชื่อโดยมีเหตุผลสมควรว่าตนได้รบั ข้อมูลเพียงพอแล้ว
• (3) กรรมการเชื่อโดยมีเหตุผลสมควรว่าการตัดสินใจเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์บริษทั อย่างแท้จริง
(ทีม่ า:คูม่ อื กรรมการของบริษทั หลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
6

© 2014 Baker & McKenzie Ltd.

1.1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลในการพิจารณาความรับผิดชอบและความ
ระมัดระวัง




การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ/ผูบ้ ริหารแต่ละคน ต้องพิจารณา
(1)
(2)

ตาแหน่งทีบ่ ุคคลดังกล่าวดารงอยู่ ณ เวลานัน้
ขอบเขตของความรับผิดชอบของตาแหน่งของบุคคล
: ตามทีก่ ฎหมายได้กาหนด
: ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ

(3)

คุณสมบัตคิ วามรูค้ วามสามารถ รวมทัง้ วัตถุประสงค์ของการแต่งตัง้

ในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ควรต้องนาหลักกฎหมาย
ข้างต้นนี้มาพิจารณาด้วย

(ทีม่ า: มาตรา 89/9 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2551)
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1.2

การปฎิบตั ิ หน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
1

การกระทาโดยสุจริ ตเพื่อประโยชน์ สงู สุดของบริ ษทั

2
3

กระทาการที่มีจดุ มุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม

จะต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัด/ แย้งกับประโยชน์ ของบริ ษทั
อย่างมีนัยสาคัญ

(ทีม่ า: มาตรา 89/10 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2551)
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บัญญัติ 10 ประการที่คณะกรรมการควรรู้และพึงปฏิบตั ิ
1.

เรียนรูธ้ ุรกิจของบริษทั

2.

เรียนรูว้ ่ามีกฎหมายใดทีเ่ กี่ยวกับธุรกิจและกิจการของบริษทั และอาจทาให้กรรมการต้องรับผิดทาง
แพ่งและทางอาญา

3.

เรียนรู้ เข้าใจ หนังสือบริคณธ์สนธิและข้อบังคับของบริษทั

4.

ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ ของ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ทุกคนได้เท่าเทียมกัน

5.

ทาความเข้าใจเรือ่ งงบการเงิน บัญชี ของบริษทั
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บัญญัติ 10 ประการที่คณะกรรมการควรรู้และพึงปฏิบตั ิ
6.

เข้าร่วมประชุมกรรมการสม่าเสมอและมีส่วนเสนอแนะแนวทางและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง
สาคัญตัง้ คาถามทีเ่ หมาะสมต่อฝ่ ายบริหาร Organizational Structure Red Flags
“เพือ่ หาสิง่ ผิดปกติในการดาเนินธุรกิจ”

7.

อ่ า นและด าเนิ น การให้ม ีบ ัน ทึก รายงานการประชุ ม รวมทัง้ พิจ ารณาเอกสารประกอบการประชุ ม
ข้อเท็จจริง ข้อมูล ข้อกฎหมายทีเ่ พียงพอและเหมาะสมในการตัดสินใจและบันทึกให้ชดั เจน

8.

ปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หากสงสัยให้ขอสัตยาบัน

9.

กากับ ดูแล ประเมินการ ปฏิบตั งิ านและค่าตอบแทนฝ่ ายบริหาร จัดตัง้ ให้มรี ะบบการตรวจสอบภายใน
และจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ านทางการเงินและทางกฎหมาย

10.

จัดทาจรรยาบรรณ / ข้อพึงปฏิบตั ิ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และลูกจ้าง ปฏิบตั แิ ละตรวจสอบอย่าง
สม่าเสมอว่า มีการปฏิบตั เิ ช่นว่านัน้
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“5ร” สาหรับกรรมการสาหรับการตัง้ คาถาม
ธุรกิ จและ
หลักการ
ตัดสิ นใจทาง
ธุรกิ จ
กลยุทธ์และ
นโยบาย

ทันสิ่ ง
ผิดปกติ
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บัญชีและ
การเงิ น

รู้

กฎหมาย
วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ

บทบาทของกรรมการ
ในกรณี ที่บริษทั มีการควบรวมกิจการ
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บัญญัติ 10 ประการที่คณะกรรมการควรพิจารณาเมื่อต้องทา M&A
บริษทั ผู้ซื้อ

บริษทั ผู้ขาย

1. การซือ้ กิจการจะสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมาย
ธุรกิจได้อย่างไร

1. การขายกิจการเป็ นไปในทางทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้ าหมายของธุรกิจได้อย่างไร

2. การซือ้ กิจการจะทาให้บริษทั ผูซ้ อ้ื ได้รบั ประโยชน์ใน
เรื่องต่อไปนี้อย่างไร
• การเกิดพลังนึก (synergy)
• การประหยัดจากขนาด (Economy of Scale)
• การลดต้นทุน (Cost Reduction)

2. การขายกิจการทาให้บริษทั ผูข้ ายได้รบั ประโยชน์ใน
เรื่องต่อไปนี้น้ีอย่างไร
• เพือ่ หาพันธมิตรช่วยทาธุรกิจเพิม่ ขึน้
• ลดความเสีย่ งการทาธุรกิจ
• เพือ่ ประโยชน์ทางการเงิน
• มีเงินสดเพิม่ มากขึน้ หรือเพือ่ ลงทุนเพิม่ หรือ
เพือ่ ทีช่ าระหนี้
• เพือ่ ขายกิจการเดิมเพือ่ ไปเริม่ ธุรกิจทีม่ อี นาคต
ทีด่ กี ว่า

• ขยายธุรกิจได้มากขึน้ (Economy of Scope)
• เพิม่ ช่องทางการจาหน่ายสินค้า (Distribution
Channel)
• ประโยชน์ทางการเงินและโอกาสในการระดม
ทุนและก่อหนี้ในต้นทุนทีต่ ่า
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มูลเหตุจงู ใจในการควบรวมกิจการ
เพือ่ สร้างกาลังผนึก
ของ

เพือ่ ผลประโยชน์
ทางด้านภาษี

เพือ่ หาพันธมิตรทาง
ธุรกิจ

เพือ่ ความสะดวก
รวดเร็วในการขยาย
กิจการ

เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงทาง
กฎหมาย

เพือ่ ให้ได้มาซึง่
เทคโนโลยีและ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

เพือ่ ขยายขนาดของ
กิจการ

เพือ่ รวบรวมบุคลากร
ทีม่ คี วามสามารถและ
ผูช้ านาญงาน

เพือ่ แก้ไขปั ญหาของ
ธุรกิจ

เพือ่ ทาให้บริษทั มี
กิจการทีห่ ลากหลาย

กิจการ
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มูลเหตุจงู ใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ)
1.

เพื่อสร้างกาลังผนึ กของกิจการ

มูลเหตุจงู ใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ)
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขยายกิจการ

มูลเหตุจงู ใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ)
3. เพื่อขยายขนาดของกิจการ

มูลเหตุจงู ใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ)
4. เพื่อแก้ไขปัญหาของธุรกิจ

มูลเหตุจงู ใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ)
5. เพื่อทาให้บริษทั มีกิจการที่หลากหลายมาก

มูลเหตุจงู ใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ)
6. เพื่อรวบรวมบุคลากรที่มีความสามารถและผู้ชานาญงาน

มูลเหตุจงู ใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ)
7. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย

มูลเหตุจงู ใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ)
8. เพื่อผลประโยชน์ ทางด้านภาษี

22

การควบรวมกิจการเพื่อลดภาษี M&A Inversion

M&A Inversion
การควบรวมกิ จ การโดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ของผู้ ซ้ื อ ที่ มี
สานักงานใหญ่อยู่ทส่ี หรัฐอเมริกาที่เสียภาษีกาไรในอัตรา 40%
ของก าไรเอาเงิน โยกไปซื้อ กิจ การในต่ า งประเทศ แล้ว ย้า ย
ภูมลิ าเนาภาษีไปอยูใ่ นประเทศทีม่ อี ตั ราภาษีทต่ี ่ากว่า
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การควบรวมกิจการเพื่อลดภาษี M&A Inversion
โครงสร้างก่อนการควบรวมกิ จการแบบย้อนกลับ

ผูถ้ อื หุน้ ใน
บริษทั
เป้ าหมาย

ผูถ้ อื หุน้ ใน
บริษทั ผูซ้ อ้ื

บริษทั เป้ าหมาย
ในสหรัฐอเมริกา

บริษทั ผูซ้ อ้ื
ในต่างประเทศ

บริษทั ย่อยและ
กิจการของบริษทั
เป้ าหมาย
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บริษทั ทีต่ งั ้ ขึน้ มา
เพื่อควบรวม
กิจการ

บริษทั ย่อยและ
กิจการของบริษทั
ผูซ้ อ้ื

โครงสร้างหลังการควบรวมกิ จการแบบย้อนกลับ
ผูถ้ อื หุน้ ใน
บริษทั
เป้ าหมาย

ผูถ้ อื หุน้ ใน
บริษทั ผูซ้ อ้ื

บริษทั ผูซ้ อ้ื
ในอังกฤษ
บริษทั เป้ าหมาย
ในสหรัฐอเมริกา
บริษทั ย่อยและกิจการ
ของบริษทั เป้ าหมาย

บริษทั ย่อยและกิจการ
ของบริษทั ผูซ้ อ้ื

การควบรวมกิจการเพื่อลดภาษี M&A Inversion
ตัวอย่างของการควบรวมกิ จการแบบย้อนกลับ
• Burger King/ Tim Hortons (August 2014)
• Allergan/ Valeant (July 2014)
• Abbvie/ Shire (July 2014, pending)
ท่าทีของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา
• การออกกฎหมายเพือ่ ควบคุมการทาธุรกรรมการควบรวมกิจการแบบย้อนกลับมาใช้
บังคับในปี 2547 (The American Jobs Creation Act): การตรวจสอบการดาเนินธุรกิจที่
แท้จริงภายหลังมีการควบรวมกิจการแบบย้อนกลับ (Substantial Business Activities)
• การบังคับใช้กฎหมายภาษีเพือ่ ป้ องกันการเลีย่ งภาษี
• กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศเกีย่ วกับมาตรการสาหรับควบคุมการ
ควบรวมกิจการแบบย้อนกลับเพือ่ หลีกเลีย่ งภาษีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 (2014)
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มูลเหตุจงู ใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ)
9. เพื่อหาพันธมิตรทางธุรกิจ

มูลเหตุจงู ใจในการควบรวมกิจการ (ต่อ)
10.

เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา

บัญญัติ 10 ประการที่คณะกรรมการควรพิจารณาเมื่อต้องทา M&A
บริษทั ผู้ซื้อ

บริษทั ผู้ขาย

3. จะเลือกรูปแบบการซือ้ ควบรวมกิจการรูปแบบใด
เพราะเหตุใด

3. จะเลือกรูปแบบการขายควบรวมกิจการรูปแบบใด
เพราะเหตุใด

28
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ประเภทการควบรวมกิจการ
การควบรวมกิจการในแบบแนวนอน (Horizontal Merger)
• คือ การทีบ่ ริษทั ตัง้ แต่ 2 บริษทั ขึน้ ไปตกลง
รวมกิจการกัน โดยเป็ นการรวมกันระหว่าง
กิจการทีป่ ระกอบธุรกิจเหมือนกันหรืออยูใ่ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน

การควบรวมกิจการในแบบแนวตัง้
(Vertical Merger)
• คือ การทีบ่ ริษทั ตัง้ แต่ 2 บริษทั ขึน้ ไปตก
ลงรวมกิจการกัน โดยเป็ นการรวมกัน
ระหว่างกิจการทีป่ ระกอบธุรกิจในสาย
ธุรกิจเดียวกันหรือก็คอื การรวมกันของ
ธุรกิจตัง้ แต่ตน้ น้า (Upstream) จนถึง
ปลายน้า (Downstream)
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รูปแบบหลักของการควบรวมกิจการในประเทศไทย

แบ่งเป็ น
- แบบ Hostile
Takeover
- แบบ Friendly
Takeover

1. การได้มาซึ่งหุ้นของ
กิ จการ (Share
Acquisition)
1.1 ซือ้ หุน้ (Cash)

2.1 ชาระด้วยเงิน (Cash)

1.2 แลกหุน้ (Share
Swap)

2.2 ชาระด้วยหุน้ (Payment
In Kind (Shares))

1.3 แลกหุน้ /ซือ้ หุน้ ใน
บริษทั โฮลดิง้ เดิม

2.3 การซือ้ หุน้ และโอนกิจการ/
สินทรัพย์ (Two-Step
Business/Asset and
Share Acquisiition)

1.4 จัดตัง้ Holding
Company
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2. การโอนกิ จการ/
สิ นทรัพย์ (Business/
Asset Acquisition)

3. การควบกิ จการ
(Amalgamation)
3.1 บริษทั มหาชนจากัด
3.2 บริษทั จากัด

1. การได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ (Share Acquisition)
ข้อดี
• รวดเร็วและเป็ นทีน่ ิยมในปั จจุบนั

ข้อเสีย
• บริษทั ผูซ้ อ้ื รับมาทัง้ สิทธิ/หน้าทีท่ งั ้ หลาย ของบริษทั
เป้ าหมายและหากมีความรับผิดชอบ ก็ตอ้ งรับมาทัง้ หมด
(หมายเหตุ : ควรทา Due Diligence ก่อนซือ้ ซึง่ บางกรณี
อาจไม่มเี วลา)

• บริษทั ผูซ้ อ้ื สามารถประกอบธุรกิจได้ทนั ที

• มีปัญหาในการตกลงมูลค่าราคาหุน้

• ไม่ตอ้ งขอใบอนุ ญาตใหม่

• ในกรณีซอ้ื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนอาจต้องทาคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ (Tender Offer)
(หมายเหตุ : เมื่อข้ามจุด 25%, 50%, 75% และอาจเป็ น
Hostile กับ Friendly Takeover)

• ใช้ประโยชน์ดา้ นผลขาดทุนทางภาษีของบริษทั ทีถ่ ูก
ซือ้ กิจการ (หากมี)
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1.1

ซื้อหุ้น (cash)

ก่อนการควบรวม
กิ จการ

บริษทั ก.

ซื้อหุ้นในบริษทั B จากบริษทั ก.

บริษทั A

บริษทั ก.

เจ้าของกิ จการ

บริษทั B

หลังการควบรวม
กิ จการ

บริษทั A
เจ้าของกิ จการ

บริษทั B

บริษทั B
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1.1

ซื้อหุ้น (cash) (ตัวอย่าง)
หลังการควบรวม
กิ จการ

ก่อนการควบรวม
กิ จการ
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1.2

การแลกหุ้น (Share Swap)
ก่อนการควบรวม
กิ จการ

ผูถ้ ือหุ้น ก.

หลังการควบรวม
กิ จการ

ผูถ้ ือหุ้น ข.

ผูถ้ ือหุ้น ก.

ผูถ้ ือหุ้น ข.

เจ้าของกิจการ

บริษทั A

บริษทั A
บริษทั B

เจ้าของกิจการ

บริษทั B
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1.2

การแลกหุ้น (Share Swap) (ตัวอย่าง)
ก่อนการควบรวม
กิ จการ
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หลังการควบรวม
กิ จการ
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1.3

ใช้บริษทั โฮลดิ้งที่มีอยู่เดิม ทาการแลกหรือขายหุ้นในบริษทั
โฮลดิ้งเดิม
หลังการควบรวม
กิ จการ

ก่อนการควบรวม
กิ จการ

ผูถ้ ือหุ้น ก.

ผูถ้ ือหุ้น ข.

ผูถ้ ือหุ้น ก.

Holding
ถือหุน้

Holding

Holding

Holding

บริษทั A

บริษทั B

บริษทั A
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ผูถ้ ือหุ้น ข.
ถือหุน้

แลกหุน้

Holding
บริษทั B

1.3

ใช้บริษทั โฮลดิ้งที่มีอยู่เดิม ทาการแลกหรือขายหุ้นในบริษทั
โฮลดิ้งเดิม (ตัวอย่าง)
หลังการควบรวม
กิ จการ
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1.4

จัดตัง้ บริษทั โฮลดิ้งใหม่ (New Holding Company Structure)
ก่อนการควบรวม
กิ จการ

ผูถ้ ือหุ้น ก.

ผูถ้ ือหุ้น ข.

หลังการควบรวม
กิ จการ

ผูถ้ ือหุ้น ก.

Holding
แลกหุน้

บริษทั A

ผูถ้ ือหุ้น ข.
แลกหุน้

บริษทั B
ถือหุน้

บริษทั A
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38

บริษทั B

1.4

จัดตัง้ บริษทั โฮลดิ้งใหม่ (New Holding Company Structure)
(ตัวอย่าง)
หลังการควบรวม
กิ จการ

ก่อนการควบรวม
กิ จการ
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2. การได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือกิจการ (Business / Asset Acquisition)
ข้อดี
• บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดในความรับผิดของบริษทั
เดิม

ข้อเสีย
• มีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมซึง่ อาจต้องปรับโครงสร้าง
เพือ่ ให้ได้รบั การยกเว้น

• สามารถเริม่ ธุรกิจได้โดยไม่ตอ้ งห่วงภาระต่างๆ • อาจต้องการสร้างภาพลักษณ์ของบริษทั เครื่องหมาย
ภายใต้ช่อื ใหม่และภาพลักษณ์ใหม่
การค้าและชื่อเสียงของบริษทั ขึน้ มาใหม่
• อาจซือ้ ทรัพย์สนิ ได้ในราคาทีเ่ หมาะสม หรือ
ราคาตลาด
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•

ต้องเสียเวลาในการโอนทรัพย์สนิ แต่ละประเภทและต่อ
ใบอนุ ญาตต่างๆ

2.

การโอนกิจการ / สินทรัพย์ (Business / Asset Acquisition) (ตัวอย่าง)
ก่อนการควบรวม
กิ จการ
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หลังการควบรวม
กิ จการ
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3.

การควบกิจการ (บริษทั ) - Amalgamation
ข้อดี

ข้อเสีย

• ประหยัดค่าธรรมเนียมการโอนหากเป็ นทีด่ นิ
อาคาร สิง่ ปลูกสร้าง

• ใช้เวลาดาเนินการค่อนข้างนาน หากเป็ นบริษทั ในตลาด
หลักทรัพย์จะใช้เวลากว่า 6 เดือน ยกเว้น ธนาคารพาณิชน์
ทีม่ กี ฎหมายยกเว้นเป็ นกรณีพเิ ศษ

• ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ก่อนควบรวมกิจการไม่ตอ้ ง
เสียภาษีจากการควบกิจการ

• ไม่สามารถนาผลขาดทุนทางภาษีของบริษทั ก่อนควบ
กิจการมาใช้ได้

• ใบอนุ ญาตอาจรับโอนมาได้ เว้นแต่ กฎหมาย
ห้ามว่าไม่ให้โอน

• บริษทั ทีถ่ กู ยกเลิกจะต้องถูกตรวจสอบภาษี

• การโอนสิทธิและหน้าทีไ่ ม่ตอ้ งขอความยินยอม
ต่างๆ จากเจ้าหนี้/ บุคคลทีส่ าม

• เกีย่ วข้องกับกระบวนการขัน้ ตอนต่างๆทางกฎหมาย ซึง่ ผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องมักจะไม่คอ่ ยคุน้ เคย
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3.

การควบกิจการ (บริษทั ) - Amalgamation
ก่อนการควบรวม
กิ จการ

หลังการควบรวม
กิ จการ

ผู้ถือหุ้น ก

ผู้ถือหุ้น ข

บริษทั A

บริษทั B
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ผู้ถือหุ้น ก

ผู้ถือหุ้น ข

บริษทั C
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3.

การควบกิจการ (บริษทั ) – Amalgamation (ตัวอย่าง)
ก่อนการควบรวม
กิ จการ

หลังการควบรวม
กิ จการ

ผู้ถือหุ้น ก

ผู้ถือหุ้น ข

PTT CHEM

PTTAR
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ผู้ถือหุ้น ก

ผู้ถือหุ้น ข

PTT Global Chemical
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ข้อพิจารณาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ
ข้อจากัดการโอนหุ้น

นิ ติกรรมสัญญา (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์)
หนี้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์)

กรณี ของการซื้อหุ้น

บริษทั (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์และ
พระราชบัญญัติบริษทั มหาชน)

การได้มาซึ่งหุ้นกรณี บริษทั จด
ทะเบียน (พรบ. หลักทรัพย์
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
หรือสานักงาน ก.ล.ต.ที่
เกี่ยวข้อง)

รูปแบบและวิ ธีการโอนหุ้น

บริ ษทั จากัด
(ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์)

รูปแบบและวิ ธีการโอนหุ้น
บริ ษทั มหาชน
(พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน)
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การซื้อหรือรับโอนกิ จการของบริ ษทั อื่น
การซื้อหุ้นคืนโดยบริ ษัทมหาชนจากัด
การแปลงหนี้ เป็ นทุนในการปรับโครงสร้าง
หนี้ ของบริ ษทั มหาชนจากัด

การรายงานการได้มาหรือจาหน่ าย
หลักทรัพย์ของกิ จการ
การได้มาและจาหน่ ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง
และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทที่ได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชน รวมทัง้ บริ ษัทจดทะเบียนฯ
การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ
กิ จการ
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ข้อจากัดการโอนหุ้น

ข้อพิจารณาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ (ต่อ)
นิ ติ กรรมสัญญา (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์)
หนี้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์)
เอกเทศสัญญา (ซื้อขาย) (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์)

กรณี ของการได้มาซึ่ง
สิ นทรัพย์หรือกิ จการ

ทรัพย์สิน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์)

บริ ษทั จากัด (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์)

การได้มาซึ่ งทรัพย์สินและกิ จการ (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ พระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์หรือสานักงาน ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง)

บริ ษทั มหาชน (พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน)

การโอนใบอนุญาตหรือสิ ทธิ พิเศษ (กฎหมาย
เฉพาะที่ เกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ ทธิ พิเศษ)
แรงงาน (พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541)
46
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บริ ษทั จดทะเบียน (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์หรือสานักงาน ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง)

ข้อพิจารณาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ (ต่อ)
การประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อมีมติ พิเศษอนุมตั ิ การควบ
บริ ษทั

บริษทั จากัด (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์)

การจดทะเบียนมติ พิเศษให้ควบบริ ษทั
การโฆษณาและการบอกกล่าวเจ้าหนี้
การพิ จารณากาหนดรายละเอียดของบริ ษทั ใหม่

กรณี ของการควบบริษทั ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์และพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชน

การจดทะเบียนควบบริ ษทั

บริษทั มหาชน (พระราชบัญญัติบริษทั
มหาชน)

การประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อมีมติ อนุมตั ิ การควบบริ ษทั
การจัดให้มีผซ้ ู ื้อหุ้นจากผูถ้ ือหุ้นที่คดั ค้านการควบ
บริ ษทั
การโฆษณาและการบอกกล่าวเจ้าหนี้

บริษทั จดทะเบียน (พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือ
สานักงาน ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง) จะมี
ประเด็นที่ต้องพิ จารณาคือ

การพิ จารณากาหนดรายละเอียดของบริ ษทั ใหม่
ร่วมกัน
การจดทะเบียนควบบริ ษทั
การเปิ ดเผยข้อมูลในกรณี ที่มีการควบรวมกิ จการ
การดาเนิ นการของบริ ษทั จดทะเบียนในกรณี ที่มีการ
ควบรวมกิ จการ
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ข้อพิจารณาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ (ต่อ)
กรณีของการควบกิจการทีม่ ีกฎหมายอื่นบัญญัติรับรองไว้โดยเฉพาะ

พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

สถาบันการเงิน

บริษัท
หลักทรัพย์

พ.ร.บ. ประกันชีวติ พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
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บริษัทประกัน

ข้อพิจารณาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ
กฎหมายเกีย่ วกับแรงงานและสวัสดิการสังคม
กฎหมายเกีย่ วกับการปรับโครงสร้ างและ
กิจการ และการฟื้ นฟูกจิ การ
กฎหมายเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
การซื้อควบรวมกิจการ

กฎหมายเกีย่ วกับการโอนใบอนุญาต
กฎหมายเกีย่ วกับการพาณิชย์ การค้ า และการ
ลงทุน

พระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
พระราชกาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิม่ เติม)

พ.ร.บ. การแข่ งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2542
พ.ร.บ. ส่ งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. ส่ งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
พ.ร.บ. ว่ าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายเกีย่ วกับการพิจารณาความ/การโอนและสวมสิทธิใน
คดี
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ภาระภาษี : การได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ (Share Acquisition)
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ภาระภาษี : การได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือกิจการ
(Business / Asset Acquisition)
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ภาระภาษี : การได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือกิจการ
(Business / Asset Acquisition)

© 2014 Baker & McKenzie Ltd.

ภาระภาษี : การควบกิจการ (บริษทั ) - Amalgamation

© 2014 Baker & McKenzie Ltd.

บัญญัติ 10 ประการที่คณะกรรมการควรพิจารณาเมื่อต้องทา M&A
บริษทั ผู้ซื้อ

บริษทั ผู้ขาย

4. ใครเป็ นผูท้ าการตรวจสอบสถานะทางการเงิน
กฎหมาย ภาษี การปฏิบตั กิ าร (Due diligence) และ
ตรวจสอบแบบใด

4. ผูข้ ายต้องให้ความร่วมมือในการทา Due Diligence
ในด้านใดและจะต้องเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญ
ให้แก่ฝ่ายผูซ้ อ้ื อาจทาให้ผขู้ ายเสียหายได้หรือไม่หาก
Deal ไม่สาเร็จ
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การตรวจสอบสถานะของกิจการ
•
•
•
•

เพือ่ หามูลค่าทีแ่ ท้จริงของบริษทั
โดยตรวจจากสถานะ (1) ทางกฎหมาย (2) การเงิน (3)
ภาษี ตลอดจนความรับผิดใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
ผ่านการแต่งตัง้ (1) ทีป่ รึกษากฎหมาย (2) ทีป่ รึกษา
ทางการเงิน/ ทางบัญชี (3) ทีป่ รึกษาภาษี
ป้ องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ และปั ญหาทีม่ อิ าจ
ดาเนินการควบรวมกิจการได้

© 2014 Baker & McKenzie Ltd.
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บัญญัติ 10 ประการที่คณะกรรมการควรพิจารณาเมื่อต้องทา M&A
บริษทั ผู้ซื้อ

บริษทั ผู้ขาย

6. แผนการปฏิบตั ภิ ายหลังการควบรวมมีอย่างไร ทัง้ จะ
ทาให้การควบรวมประสบความสาเร็จ

•
•
•
•
•

6. แผนการหลังขายกิจการมีอะไรบ้าง

การโอนย้ายพนักงาน
การปรับปรุงตาแหน่งงานของกิจการ
การใช้ตราสารและอุปกรณ์
การจัดการกับลูกค้า
การเชื่อมโยงการปฏิบตั งิ านและวัฒนธรรม
ทัง้ สององค์กร

56
© 2014 Baker & McKenzie Ltd.

บัญญัติ 10 ประการที่คณะกรรมการควรพิจารณาเมื่อต้องทา M&A
บริษทั ผู้ซื้อ

บริษทั ผู้ขาย

7. การเจรจาต่อรองและทาสัญญาซือ้ ควบรวมกิจการ
กระทาโดยฝ่ ายจัดการ ทีป่ รึกษาภายนอก (ทัง้
กฎหมาย การเงิน บัญชี ภาษี) รวมกันทาหรือไม่และ
มีขอ้ สัญญาใดทีจ่ ะลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้มาก
น้อยเพียงใดทัง้ จานวนเงิน ระยะเวลา และความ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ (Material Adverse
Change “MAC”)

7. การเจรจาต่อรองสัญญาใครเป็ นผูย้ กร่างสัญญาและมี
ฝ่ ายจัดการและทีป่ รึกษาภายนอกใช้ในการเจรจา
ต่อรองสัญญาและความเสีย่ งในการรับผิดชอบจาก
สัญญาประเด็นใดและสัญญาจะป้ องกันความเสีย่ งได้
เพียงใด ทัง้ จานวนเงิน ระยะเวลา MAC การปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามสัญญา
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ปัญหาที่อาจเกิดในขัน้ เจรจาต่อรองและทาสัญญา
1
2
3

• เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• เกิดการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน

• เกิดข่าวลือหรือข่าวรัว่

© 2014 Baker & McKenzie Ltd.
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1.1

ความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ
ของบริษทั

ประโยชน์ของ
กรรมการ หรือบุคคล
ทีก่ รรมการมีสว่ น
เกีย่ วข้อง



(ทีม่ า: คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียนเล่ม 1 บทบาท หน้าที ่ และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการ)
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1.2

ควรทาอย่างไรเมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
•

ควรเพิม่ ความระมัดระวังในการทารายการ

•

ควรอนุ มตั ิให้ทาได้เฉพาะเมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาที่เป็ นธรรม
โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมตั ิ

•

ควรอนุมตั ใิ ห้ทาได้เฉพาะสาระของรายการทีเ่ ป็ นธรรม โดยเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของบริษทั

(ทีม่ า: คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียนเล่ม 1 บทบาท หน้าที ่ และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการ)
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2.1

ความหมายของการซื้อขายหลักทรัยพ์โดยใช้ข้อมูลภายใน
บุคคลที่ถือเป็ นบุคคลภายใน
ข้อมูลที่ถือเป็ นข้อมูลภายใน

บุคคลทีไ่ ด้ลว่ งรูข้ อ้ มูลภายในทีส่ าคัญก่อนทีจ่ ะเผย
แพรต่อผูล้ งทุนรวมเรียกว่าบุคคลภายใน ได้แก่

(1)

ข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้มกี ารเปิ ดเผยต่อประชาชน

(1) ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุม

(2)

(2) กรรมการ พนักงาน และลูกจ้าง รวมคูส่ มรส
บิดา มารดา บุตร พีน่ ้อง

ข้อมูลทีม่ ไี ว้ใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ของบริษทั
อย่างเดียว และไม่ใช่มไี ว้ใช้สว่ นบุคคล

(3)

(3) บุคคลภายนอกอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั การบอกกล่าว
เกีย่ วกับข้อมูลภายในทีส่ าคัญ

ข้อมูลซึง่ บริษทั เก็บไว้ไม่เปิ ดเผยเป็ นการ
ชัวคราว
่

(4)

อาทิ ข้อมูลจากงบการเงินทีย่ งั ไม่ได้นาส่ง
ตลาดหลักทรัพย์ การจ่ายเงินปั นผล การ
ควบรวมกิจการ การจะได้มาซึง่ สัญญา
ทางการค้าทีส่ าคัญ เป็ นต้น

(ทีม่ า: คูม่ อื บริษทั จดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
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2.1

ความหมายของการซื้อขายหลักทรัยพ์โดยใช้ข้อมูลภายใน (ต่อ)
คือ

(1) การซือ้ ขายหลักทรัพย์ทใ่ี ช้ประโยชน์ทงั ้ ทางตรงหรือทางอ้อม
(2) จากข้อ มูล สาคัญ ที่ย งั ไม่ไ ด้เปิ ดเผยต่ อ ผู้ล งทุ น ซึ่ง ล่ว งรู้ม าในฐานะที่เป็ น บุ ค คล
ภายใน และข้อมูลนัน้ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุน

(3) โดยไม่คานึงว่าบุคคลภายในกระทาในนามของตนหรือบุคคลอื่น และรวมถึงการนา
ข้อมูลภายในออกเปิ ดเผยให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลนัน้ สามารถซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยอาศัยข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุน

(ทีม่ า: คูม่ อื บริษทั จดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
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2.2

การห้ามซื้อขายหลักทรัยพ์โดยใช้ข้อมูลภายใน

ความสาคัญ
• ถือเป็ นการเอาเปรียบผูล้ งทุนทัวไป
่
• เนื่องจากบุคคลภายในใช้ขอ้ มูลนัน้ ในการซือ้
ขายหลักทรัพย์ลว่ งหน้าก่อนผูล้ งทุนทัวไป
่

บทลงโทษ
• จาคุกไม่เกิน 2 ปี
• ปรับไม่เกิน 2 เท่าของประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
• ทัง้ จาทัง้ ปรับ

(ทีม่ า: คูม่ อื บริษทั จดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
Page 63
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2.3 ควรทาอย่างไรเพื่อป้ องกันการซื้อขายหลักทรัยพ์โดยใช้ข้อมูลภายใน

 ควรกำหนดให้ กรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ ำง
และบุคคลภำยในอื่นๆ รำยงำนกำรซื ้อขำย
หลักทรัพย์ของบริษัท
 ควรมีข้อห้ ำมซื ้อหรื อขำยหลักทรัพย์ใน
ช่วงเวลำก่อนเผยแพร่ ข้อมูลสำคัญ
 บุคคลภำยในควรละเว้ นกำรซื ้อหรื อขำย
หลักทรัพย์ หรื อ รอคอยจนกระทัง่ ประชำชน
ทัว่ ไปได้ รับช้ อมูลและมีเวลำประเมินข้ อมูล
นันตำมสมควรแล้
้
ว
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(ทีม่ า: คูม่ อื บริษทั จดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

3.1

หน้ าที่ในการเก็บรักษาข้อมูล
ภายหลังได้รบั การติดต่อ

ก่อนได้รบั การติดต่อ

ผูเ้ สนอซื้อ

ผูถ้ กู ทาคา
เสนอซื้อ

ผูเ้ สนอซื้อ

มีหน้าทีต่ อ้ งเก็บ
รักษาข้อมูล
ต่างๆ ไว้เป็ น
ความลับ

• ติดตามความผิดปกติของ
ราคาและปริมาณการซือ้ ขาย
หุน้
• ประกาศเสนอซือ้

• ติดตามความผิดปกติ
ของราคาและปริมาณ
การซือ้ ขายหุน้
• ประกาศต่อสาธารณชน

ผูถ้ กู ทาคา
เสนอซื้อ

มีหน้าทีต่ อ้ งเก็บ
รักษาข้อมูล
ต่างๆ ไว้เป็ น
ความลับ

(ทีม่ า: ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง แนวทางการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั จด
ทะเบียนในกรณีบริษทั จดทะเบียนถูกครอบงากิจการ
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3.2

ควรทาอย่างไรเมื่อเกิดข่าวรัว่
ระหว่ างเจรจาเบื้องต้ น
• บริษทั จดทะเบียนต้องดูแลให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องเก็บรักษา
ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับและติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ทนั ที
เมื่อสันนิษฐานว่าข้อมูลอาจถูกเปิ ดเผย

2. เมื่อมีการเจรจากับ
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่และ
สารสนเทศถูกเปิ ดเผย

• บริษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์โดยมีรายละเอียดตามทีก่ าหนด

3. เมื่อมีการทาคา
เสนอซื้อ

แบ่ งเป็ น

1. เมื่อมีการเจรจากับ
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่และ
สารสนเทศยังไม่ถกู
เปิ ดเผย

© 2014 Baker & McKenzie Ltd.

ระหว่ างทาบันทึกข้ อตกลง/ สัญญา
• ชื่อผูซ้ อ้ื / ผูข้ าย

• บริษทั จดทะเบียนส่งสาเนาของ (1) คาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ และ (2) แบบแก้ไขหรือเพิม่ เติมข้อมูลที่
ได้รบั จากผูเ้ สนอซือ้

(ทีม่ า: ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง แนวทางการ
เปิดเผยสารสนเทศของบริษทั จดทะเบียนในกรณีบริษทั จดทะเบียนถูกครอบงากิจการ
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• ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
• ระยะเวลาเบือ้ งต้น
• ชื่อทีป่ รึกษาทางการเงิน

• จานวน/ ราคาทีต่ กลง
• ขัน้ ตอนและกาหนดเวลา
• ชื่อทีป่ รึกษาทางการเงิน
• สาระสาคัญ
• ประเด็นทีต่ อ้ งได้รบั อนัมตั ิ
• อื่นๆ

3.3

ควรทาอย่างไรเมื่อเกิดข่าวลือ

ผูเ้ สนอซื้อ
ข่าวลือ/
ข่าวสาร

ตลาดหลักทรัพย์
ให้ชแ้ี จง
ผูถ้ กู ทาคา
เสนอซื้อ

แนวทางการชี้แจงกรณี มีข่าวลือ
• ข่าวลือไม่เป็ นจริง : ปฏิเสธข่าว
• ข่าวลือผิดพลาด : ปฏิเสธข่าว + แถลง
ข้อเท็จจริง
• ข่าวลือทีถ่ ูกต้อง : เผยแพร่ขอ้ เท็จจริง
ขัน้ ตอน ระยะเวลา

(ทีม่ า: คูม่ อื บริษทั จดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
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3.4

ควรทาอย่างไรเพื่อป้ องกันข่าวลือและข่าวรัว่

 ควรจำกัดจำนวนผู้รับรู้ข้อมูลให้ อยู่ในวงที่
แคบที่สดุ เท่ำที่จำเป็ น
 กรณีไม่สำมำรถจำกัดจำนวนผู้รับรู้ข้อมูลให้
อยู่ในวงแคบได้ ควรมีมำตรกำรควบคุมไม่ให้
บุคคลดังกล่ำวมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลแก่
บุคคลภำยนอก
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บัญญัติ 10 ประการที่คณะกรรมการควรพิจารณาเมื่อต้องทา M&A
บริษทั ผู้ซื้อ

บริษทั ผู้ขาย

9. ควรมีการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างครบถ้วน 9. เปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วนแก่ผถู้ อื หุน้ และต้องมันใจว่
่ าผู้
ทัง้ ขัน้ ตอนการเจรจาราคา ข้อดีขอ้ เสีย ตลอดจนความ
ถือหุน้ ทีเ่ ป็ นผูข้ ายต่างได้รบั ประโยชน์จากการขาย
เสีย่ ง เพือ่ ให้มขี อ้ มูลเพียงพอต่อการตัดสินใจโดยอาจ
อย่างเต็มทีเ่ พือ่ ให้มขี อ้ มูลทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจ
พิจารณาดูจากกรณีผซู้ อ้ื ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจทีเ่ หมือนหรือ
โดยอาจพิจารณาจากผูข้ ายรายอื่นทีม่ ธี ุรกิจใกล้เคียง
ใกล้เคียง
กัน
10. รับทราบความเห็นและข้อมูลจากฝ่ ายจัดการทีป่ รึกษา 10. เหมือนกับของผูซ้ อ้ื กิจการและอย่าเร่งรีบรวบรัดเจรจา
การเงิน บัญชี ภาษีและกฎหมายทีม่ ชี ่อื เสียง
โดยปราศจากข้อมูลเพียงพอ
น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในธุรกรรมประเภทนัน้
และคณะกรรมการโดยมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการซือ้ หุน้ โดยเป็ นไปเพือ่
ประโยชน์ของบริษทั ไม่มสี ว่ นได้สว่ นเสียโดยตรงหรือ
โดยอ้อม (อย่าลืมหลักการตัดสินใจทางธุรกิจ (BJR))

หน้ าที่ของกรรมการเมื่อมีการครอบงากิจการ

กรณี การครอบงากิจการแบบเป็ นมิตร
1)
2)

ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ เมือ่ มีการยืน่ คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ เว้นแต่ ข้อมูลมีการ
รัวไหล
่
ก็รายงานทันทีทข่ี อ้ มูลมีการรัวไหล
่
ดาเนินจัดประชุมคณะกรรมการ เพือ่
• พิจารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
• แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน
• ให้ความเห็นหลักๆ ในเรือ่ ง เหตุสมควรในการตอบรับหรือปฏิเสธ ความเห็นและ
เหตุผลของกรรมการแต่ละราย ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานหรือนโยบายที่
เสนอมา ภายใน 15 วันนับแต่ได้รบั คาเสนอซือ้
• หากเป็ นกรณีเพิกถอนหุน้ ออกจากตลาด อาจต้องดาเนินการเพิม่ เติม อาทิ แต่งตัง้ ที่
ปรึกษาการเงินอิสระ แจ้งมติคณะกรรมการ จัดให้มกี ารประชุมชีแ้ จงแก่ผถู้ อื หุน้ จัด
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขอเพิกถอนหุน้ เป็ นต้น
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หน้ าที่ของกรรมการเมื่อมีการครอบงากิจการ (ต่อ)
กรณี การครอบงากิจการแบบไม่เป็ นมิตร
1)
2)

ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ มีการยืน่ คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ เว้นแต่ ข้อมูลมีการรัวไหล
่
ก็
รายงานทันทีทข่ี อ้ มูลมีการรัวไหล
่
ดาเนินจัดประชุมคณะกรรมการ เพือ่
•
พิจารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
•
•

แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน
ให้ความเห็นหลักๆ ในเรือ่ ง เหตุสมควรในการตอบรับหรือปฏิเสธ ความเห็นและเหตุผลของ
กรรมการแต่ละราย ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานหรือนโยบายทีเ่ สนอมา ภายใน 15
วันนับแต่ได้รบั คาเสนอซือ้

•

หากเป็ นกรณีเพิกถอนหุน้ ออกจากตลาด อาจต้องดาเนินการเพิม่ เติม อาทิ แต่งตัง้ ทีป่ รึกษา
การเงินอิสระ แจ้งมติคณะกรรมการ จัดให้มกี ารประชุมชีแ้ จงแก่ผถู้ อื หุน้ จัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
ขอเพิกถอนหุน้ เป็ นต้น

หลัก : มีหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับกรณีครอบงากิจการแบบเป็ นมิตร เพียงแต่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็ น
พิ เศษ และเตรียมการสาหรับการทาคาเสนอซือ้ แบบแข่งขัน (Competitive Bid) และการซือ้ หุน้
โดยผูบ้ ริหาร (Management Buyout)
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หน้ าที่ของกรรมการเมื่อมีการครอบงากิจการ
การกระทาการหรืองดเว้นกระทาการในกรณี มีการครอบงากิจการ
หลัก : การกระทาดังต่อไปนี้ถอื เป็ นการกระทาในประการทีน่ ่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซือ้ ต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ เข้ากรณียกเว้น

•
•
•
•
•

การเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุน/ หลักทรัพย์แปลงสภาพ
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
การก่อหนื้/ เข้าทา แก้ไขเพิม่ เติม หรือยกเลิกสัญญาทีม่ นี ยั สาคัญ
การซือ้ หุน้ คืนของกิจการ หรือสนับสนุนให้บริษทั ย่อย/ บริษทั ร่วมทุนซือ้ หุน้ ของกิจการ
การจ่ายเงินปั นผลทีม่ ใี ช้การดาเนินการปกติ

(ทีม่ า:ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที ่ ทจ.14/2554 เรือ่ งการกระทาหรืองดเว้นการกระทาในประการทีน่ ่ าจะมีผลต่อคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ)
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การรายงานการได้รบั คาเสนอซื้อและการจัดทาความเห็น
เมื่อได้รบั คาเสนอซื้อ
(1) ต้องส่งสาเนาต่อตลาด
หลักทรัพย์

เมื่อได้รบั แบบแสดงการเปลี่ยนข้อเสนอในคาเสนอซื้อ
(1) ต้องส่งสาเนาต่อตลาด
หลักทรัพย์

เมื่อต้องจัดทาความเห็นเพิ่ มเติ ม

(2) ต้องจัดทาความเห็น (แบบ
ต้องจัดทาความเห็นเพิม่ เติมกรณี
250-2) ยืน่ ต่อสานักงาน
(2) ต้องจัดทาความเห็น (แบบ
ทีส่ านักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร
ก.ล.ต. และส่งสาเนาให้ผถู้ อื
250-2-ก) ยืน่ ต่อสานักงาน
หุน้ ทุกราย ภายใน 15 วัน
ก.ล.ต. และส่งสาเนาให้ผถู้ อื
หุน้ ทุกราย ภายใน 15 วัน
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การรายงานการได้รบั คาเสนอซื้อและการจัดทาความเห็น (ต่อ)
ตัวอย่างความเห็นของกิจการเกี่ยวกับการครอบงากิจการ

© 2014 Baker & McKenzie Ltd.

การรายงานการได้รบั คาเสนอซื้อและการจัดทาความเห็น (ต่อ)
ตัวอย่างความเห็นของกิจการเกี่ยวกับการครอบงากิจการ

(ทีม่ า : ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
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การรายงานการได้รบั คาเสนอซื้อและการจัดทาความเห็น (ต่อ)
ตัวอย่างความเห็นของกิจการเกี่ยวกับการครอบงากิจการ


มูลค่าหุ น้ Makro โดยประมาณอยูใ่ นช่วง 899.25 ถึง 1,064.45 บาทต่อหุ น้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ประเมินช่วง
ราคาโดยพิจารณาช่วงราคาที่จะสามารถสะท้อนวิธีการประเมินค่าทุกวิธีได้อย่างเหมาะสมที่สุดโดยที่จะอ้างอิงวิธี DCF
เป็ นหลักอย่างไรก็ตามช่วงราคายุติธรรมของ Makro ไม่ได้รวมถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการเข้าซื้ อกิจการซึ่ งฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วย ดังนั้นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาเสนอซื้ อของบริ ษทั เป้ าหมายที่
787 บาทต่อหุ น้ เป็ นราคาที่ยตุ ิธรรมและสมเหตุสมผล



ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นควรอนุมตั ิการทารายการ เนื่องจากมูลค่าทั้งสิ้ น 188,880 ล้านบาท
เป็ นมูลค่ายุติธรรมตามมุมมองทางการเงิน โดยเฉพาะในในแง่ของเป้ าหมายของบริ ษทั ความสมเหตุสมผลในการทา
รายการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดจากการทารายการ การเข้าซื้ อกิจการเป้ าหมาย คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อกิจการ
และผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ในแง่มุมดังต่อไปนี้
•
ขยายธุ รกิจเข้าสู่ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จากการเข้าประกอบธุ รกิจค้าส่ ง
•

สามารถใช้เครื่ องหมายการค้า Makro ขยายธุ รกิจไป 11 ประเทศในเอเชีย (รวมประเทศไทย)

•

ความเป็ นไปได้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน

•

โอกาสในการเพิ่มกาไรสุ ทธิ อนั เป็ นประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดที่เพิ่มขึ้น (Enhanced Economies of
Scale)
เพิ่มความยืดหยุน่ ทางการเงินจากทางเลือกการระดมทุนสาหรับบริ ษทั ในอนาคต

•
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การรายงานการได้รบั คาเสนอซื้อและการจัดทาความเห็น (ต่อ)
ตัวอย่างความเห็นของกิจการเกี่ยวกับการครอบงากิจการ


อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ ในแง่มุมดังต่อไปนี้ดว้ ย
•
•
•

ความเสี่ ยงจากการด้อยค่าความนิยม
ความเสี่ ยงจากกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า

•

ความสามารถในการจ่ายปั นผล

•

ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

•

ความเสี่ ยงจากฝ่ ายบริ หารและการดาเนินงานหลังการเข้าทารายการ

•



การเพิ่มขึ้นของระดับหนี้สินและอัตราส่ วนภาระหนี้สิน (Leverage Ratio) จากการเข้าทารายการ
ผลกระทบต่อกาไรสุ ทธิ ตอ่ หุ ้น (Earnings Per Share หรื อ EPS) และผลกระทบทางบัญชี

เมื่อพิจารณาจากประโยชน์และผลกระทบจากการเข้าซื้ อในแง่มุมดังกล่าว ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่า ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ควรอนุมตั ิการทารายการเข้าซื้ อหุ น้ ทั้งหมดของ Makro โดย CPALL

(ทีม่ า : รายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์โดยบริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
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การรายงานการได้รบั คาเสนอซื้อและการจัดทาความเห็น (ต่อ)
การควบบริษทั ระหว่าง PTTCH กับ PTTAR

ที่มา: เอกสารนาเสนอในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2554 - 21 เมษายน 2554 ของ PTTCH
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หน้ าที่ของกรรมการเมื่อมีการครอบงากิจการ

การควบบริษทั ระหว่าง PTTCH กับ PTTAR

ที่มา: เอกสารนาเสนอในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2554 - 21 เมษายน 2554 ของ PTTCH
© 2014 Baker & McKenzie Ltd.

กรณี ศึกษา
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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

• บริษทั ขนส่งสินค้า จากัด (มหาชน) (ต่อ)

6

• การโยกย้ายผลประโยชน์โดยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้

กรณี ศึกษาที่ 1 : Netsmart Technologies, Inc. S’holders Litig.
ข้อกล่าวหา

ประเด็นสาคัญ
× คณะกรรมการต้อง
สารวจตลาดอย่าง
ทัวถึ
่ งเพื่อหาผูท้ ี่
สนใจซื้อหลักทรัพย์
ของกิ จการโดย
คานึ งถึงประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหุ้น

•

มูลคดี

•
•
•

•
•
•
•
© 2014 Baker & McKenzie Ltd.

คณะกรรมการขออนุมตั กิ ารควบรวมจากผูถ้ อื หุน้ แต่มผี ถู้ อื หุน้ ร้องศาลให้ระงับการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยกล่าวหาว่า
คณะกรรมการมิได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตโดยกระทาเพื่อผลประโยชน์สว่ นตนและชักจูงแต่บริษทั กองทุนนิตบิ ุคคล
เอกชน (Private Equity Companies) ให้ย่นื ข้อเสนอซือ้ ต่อบริษทั เนื่องจากมีผลประโยชน์ได้เสีย
คณะกรรมการมิได้เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเพียงพอ (เกีย่ วกับการคาดการณ์สถานะทางการเงินในอนาคตของ
บริษทั )

บริษทั กองทุนนิตบิ ุคคลเอกชน (Private Equity Companies) 7 บริษทั แสดงความสนใจทีจ่ ะเข้าซือ้ หลักทรัพย์ของ Netsmart
ฝ่ ายบริหารแนะนาให้คณะกรรมการขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษทั กองทุนนิตบิ ุคคลเอกชน (Private Equity Companies)
คณะกรรมการ Netsmart มีมติทจ่ี ะไม่ใช้กลยุทธ์เชิงรุกเพือ่ หาผูส้ นใจซือ้ รายอื่น (Strategic Buyer) แต่ได้เปิ ดประมูล (Auction)
หลักทรัพย์ให้บริษทั กองทุนนิตบิ ุคคลเอกชนทีส่ นใจซือ้ ยื่นคาเสนอซือ้ ต่อคณะกรรมการพิเศษ (Special Committee) ซึง่ มี 4 บริษทั
กองทุนนิตบิ ุคคลเอกชนยื่นคาเสนอซือ้
คณะกรรมการพิเศษ (Special Committee) ได้แต่ตงั ้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน William Blair & Co., L.L.C. เพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับ
ความเหมาะสมในการเข้าทาธุรกรรม โดยคณะกรรมการพิเศษมีคาแนะนาให้คณะกรรมการขายหลักทรัพย์ให้แก่ Insight
คณะกรรมการตัดสินใจขายหลักทรัพย์ให้แก่ Insight โดยมีขอ้ ตกลงกาหนดว่าคณะกรรมการและทีมบริหารจะอยูใ่ นตาแหน่งต่อไปและ
ราคาเสนอซือ้ เป็ นขัน้ ต่าของราคาทีบ่ ริษทั คาดว่าจะได้รบั โดยบริษทั ยังคงมีสทิ ธิขายหลักทรัพย์ให้แก่ผยู้ ่นื ข้อเสนออื่นทีใ่ ห้ราคาดีกว่ า
(Window Shop Clause)
คณะกรรมการเปิ ดเผยเกีย่ วกับแผนการควบรวมกิจการดังกล่าวและเรียกประชุมผุถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารควบรวมจากผูถ้ อื หุน้
ต่อมา มีผถู้ อื หุน้ ร้องศาลให้ระงับการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้

กรณี ศึกษาที่ 1 : Netsmart Technologies, Inc. S’holders Litig. (ต่อ)
ข้อโต้แย้ง
ประเด็นสาคัญ

•

คณะกรรมการโต้แย้งว่าได้กระทาการตามหลักการตัดสินใจในทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) แล้ว โดยยืนยันว่าข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็ นข้อเสนอทีด่ ที ส่ี ดุ สาหรับผูถ้ อื หุน้ แล้ว

คาพิ พากษา (Delaware Court of Chancery) ปี 2550
× คณะกรรมการต้อง
สารวจตลาดอย่าง
ทัวถึ
่ งเพื่อหาผูท้ ี่
สนใจซื้อหลักทรัพย์
ของกิ จการโดย
คานึ งถึงประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหุ้น

•
•

•
•
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คณะกรรมการมีหน้าทีน่ าเสนอคาเสนอซือ้ ในราคาทีด่ ท่ี ส่ี ดุ ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ในกรณีน้ศี าลเห็นว่า
– มีความเป็ นไปได้ว่าคณะกรรมการมิได้ทาหน้าทีใ่ นการสารวจตลาดเพื่อหาผูซ้ อ้ื อย่างเพียงพอโดยมุง่ เน้นการขายให้แก่บริษทั
กองทุนนิตบิ ุคคลเอกชนเพียงอย่างเดียว
– ข้ออ้างทีว่ ่าในสัญญาควบรวมเปิ ดโอกาสให้ผซู้ อ้ื รายอื่นยื่นคาเสนอซือ้ ต่อบริษทั ไม่เพียงพอต่อการทาหน้าทีใ่ นการสารวจตลาด
เพื่อหาผูซ้ อ้ื ของคณะกรรมการ
– คณะกรรมการต้องคานึงถึงปั จจัยพิจารณาของแต่ละบริษทั เช่น คณะกรรมการบริษทั ขนาดเล็กอาจจะต้องลงทุนทางด้าน
การตลาดมากกว่าบริษทั ขนาดใหญ่ในการหาผูซ้ อ้ื โดยคณะกรรมการต้องมีความเป็ น Salesmanship
– เนื่องจาก ฝ่ ายบริหารมีแรงจูงใจทีจ่ ะขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษทั กองทุนนิตบิ ุคคลเอกชนเพราะอาจมีความต้องการทีจ่ ะรักษา
หน้าทีก่ ารงาน ดังนัน้ การทีค่ ณะกรรมการพิเศษละเลยปล่อยให้ฝ่ายบริหารทา Due Diligence โดยมิได้กากับอย่างเพียงพอ
อาจขัดกับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
ถึงแม้ว่า ศาลเห็นว่าผูถ้ อื หุน้ จะเป็ นผูต้ ดั สินใจว่าจะอนุมตั ขิ อ้ เสนอของ Insight หรือเริม่ กระบวนการสรรหาผูซ้ อ้ื ใหม่
แต่เนื่องจากศาลเห็นว่าการเปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หุน้ ยังคงไม่เพียงพอ ดังนัน้ ศาลจึง่ สังงระงั
่ บการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ จนกว่าจะเปิ ดเผย
ประมาณการณ์การเงินของทีป่ รึกษาทางการเงินต่อผูถ้ อื หุน้

กรณี ศึกษาที่ 1 : Netsmart Technologies, Inc. S’holders Litig. (ต่อ)
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.

ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ต้องตัดสินใจเกีย่ วกับทางเลือกของผูถ้ อื หุน้ เมื่อบริษทั มีการควบรวมกิจการหรือการ
ครอบงากิจการ
 การเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผถู้ อื หุน้ เกีย่ วกับความเห็นของกรรมการควรมีความครบถ้วน ถูกต้อง
มีแหล่งทีม่ าทีช่ ดั เจนและเชือ่ ถือได้
 เพื่อป้ องกันประเด็นเกีย่ วกับการอาจมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร บริษทั
ควรแต่งตัง้ คณะกรรมการพิเศษขึน้ มาเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในการเข้าทาธุรกรรม
ดังกล่าว โดยคณะกรรมการควรมีส่วนร่วมทัง้ ในการตรวจสอบสถานะของกิจการ ตลอดจนการ
ให้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมในการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว

83
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ปัจจัยที่อาจทาให้
พิ จารณาได้ว่าการปฏิ บตั ิ
หน้ าที่ของกรรมการได้
เป็ นไปด้วยความ
รับผิดชอบและความ
ระมัดระวังแล้ว

กรณี ศึกษาที่ 2 : Lear Corporation S’holder Litig.
ข้อกล่าวหา
•
ประเด็นสาคัญ
× คณะกรรมการมี
หน้ าที่ทาให้ผถ้ ู ือหุ้น
ได้รบั ข้อเสนอซื้อที่
ดีที่สดุ และเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เพียงพอต่ อ
การตัดสิ นใจแก่ผ้ ู
ถือหุ้น

•

มูลคดี
•
•
•
•

•
•
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ผูถ้ อื หุน้ กล่าวหาว่าคณะกรรมการมิได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวังในการจัดหาราคาทีด่ ที ส่ี ุดเพื่อ
นาเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เนื่องจาก บริษทั ละเลยในการสารวจราคาทีแ่ ท้จริงของหุน้ ก่อนการเซ็นสัญญา และ CEO มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนเนื่องจากหากบริษทั เซ็นสัญญากับ Icah บริษทั จะกลายเป็ นบริษทั จากัด ดังนัน้ CEO จะมีสทิ ธิ ์
ได้รบั บานาญ (Retirement Benefit) เร็วขึน้
ร้องศาลให้ระงับการจัดการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั กิ ารควบรวม
Icahn ผูถ้ อื หุน้ 24% (ณ ตุลาคม 2549) ได้แสดงความสนใจทีจ่ ะเข้าซือ้ หลักทรัพย์ของ Lear Corporation
Lear Corporation แต่งตัง้ CEO เป็ นตัวแทนในการเจรจาเมือ่ มกราคม 2550
Icahn เสนอซือ้ ทีร่ าคา $36 ทัง้ นี้ JPMorgan ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั เห็นว่าราคาทีเ่ สนอมีความ
เหมาะสม
สัญญาควบรวมระบุว่า
- หลังการทาสัญญาบริษทั สามารถเจรจาและขายหลักทรัพย์ให้กบั ผูซ้ อ้ื รายใหม่ทเ่ี สนอซือ้ ในทีร่ าคาสูงกว่าภายใน 45
วัน (Go-Shop Period)
- Icah จะลงคะแนนสนับสนุนผูท้ เ่ี สนอซือ้ ในราคาทีส่ งู กว่าในส่วนของหุน้ ทีถ่ อื อยู่
- Icah จะได้รบั ค่ายกเลิกสัญญาประมาณ 3% ของมูลค่าสัญญา
คณะกรรมการเปิ ดเผยเกีย่ วกับแผนการควบรวมกิจการดังกล่าวและเรียกประชุมผุถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารควบรวมจาก
ผูถ้ อื หุน้
ต่อมา มีผถู้ อื หุน้ ร้องศาลให้ระงับการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้

กรณี ศึกษาที่ 2 : Lear Corporation S’holder Litig.
ข้อโต้แย้ง

ประเด็นสาคัญ

•
•

คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายอย่างถูกต้องและการทาสัญญานัน้ ก็เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั
CEO มีความเหมาะสมในการเป็ นตัวแทนเจรจาและมีความรูค้ วามสามารถเพียงพอ

คาพากษาของศาล (Delaware Court of Chancery) (ปี 2550)
× คณะกรรมการมี
หน้ าทีท่ าให้ ผู้ถือหุ้น
ได้ รับข้ อเสนอซื้อที่
ดีทสี่ ุ ดและเปิ ดเผย
ข้ อมูลทีเ่ พียงพอต่ อ
การตัดสินใจแก่ผู้
ถือหุ้น
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•
•
•
•
•

หลักฐานบ่งชีว้ ่าคณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสมเหตุสมผลในการรับข้อเสนอจาก Icahn ตามคาแนะนาของที่
ปรึกษา
ราคาเสนอซือ้ มีความเหมาะสม นอกจากนี้บริษทั ยังมีสทิ ธิ ์ในการเจรจาหาผูซ้ อ้ื ในราคาทีด่ กี ว่าด้วย
มีหลักฐานทีท่ าให้คณะกรรมการเชื่อได้ว่าราคาหุน้ จะตกลงหากไม่เซ็นสัญญาควบรวมเพราะนักลงทุนจะมองว่า Icah
จะเทขายหุน้ ของตัวเองออกและมีความไม่แน่นอนว่าจะมีผทู้ เ่ี สนอซือ้ ในราคาทีด่ กี ว่า
CEO มิได้ทาหน้าทีโ่ ดยมีจุดมุง่ หมายมิชอบ
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธ์ทจ่ี ะรับรูถ้ งึ แรงจูงใจทางการเงินของ CEO เพราะอาจทาให้ผถู้ อื หุน้ ไม่ได้รบั ราคาเสนอ
ซือ้ ทีด่ ที ส่ี ุด ดังนัน้ จึงมีคาสังระงั
่ บการดาเนินการควบรวมจนกว่าบริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลในส่วนนี้แก่ผถู้ อื หุน้

กรณี ศึกษาที่ 2 : Lear Corporation S’holder Litig.
The Bad - Netsmart

The Good - Lear Corporation

•

บริษทั จดทะเบียนขนาดเล็กมาก (Micro Cap)

•

บริษทั จดทะเบียนขนาดใหญ่มาก (Fortune 200)

•

นักวิเคราะห์ตดิ ตามน้อยมาก

•

นักวิเคราะห์ตดิ ตามเป็ นจานวนมาก

•

คณะกรรมการให้ความสนใจแต่บริษทั กองทุนนิตบิ ุคคล
เอกชนโดยคาดว่าจะเสนอราคาทีด่ กี ว่าบริษทั ทัวไป
่

•

คณะกรรมการสอบถามความเห็นจากทีป่ รึกษาทางการ
เงินและมีขอ้ มูลเกีย่ วกับราคาพืน้ ฐานของหุน้ ทีเ่ พียงพอ

•

Window-Shop Clause:
หลังจากทีเ่ ซ็นสัญญาควบรวมแล้ว บริษทั ไม่สามารถไป
เสนอขายให้แก่บุคคลอื่นได้อกี

•

Go-Shop Clause:
หลังจากทีเ่ ซ็นสัญญาควบรวมกิจการแล้ว บริษทั ยัง
สามารถขายให้กบั ผูซ้ อ้ื คนใหม่ได้หากได้รบั ข้อเสนอที่
ดีกว่า

86
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กรณี ศึกษาที่ 3 : ASIC v Vines
ข้อกล่าวหา
ประเด็นสาคัญ

 คณะกรรมการ
ต้องให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เพียงพอ แก่ต่อผู้
ถือหุ้นถือหุ้นเพื่อ
ใช้ในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการลงทุน

•

มูลคดี

•
•

•
•
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ASIC กล่าวหาว่า Mr. Vine ซึง่ ดารงตาแหน่ง CFO Mr. Robert และ Mr. Fox ซึง่ เป็ นคณะกรรมการบริหารของ
บริษทั มิได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) ในการเปิ ดเผยข้อมูล และมิได้ ปฏิบตั ิ
หน้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

AMP Limited ได้ประกาศเข้าซือ้ หลักทรัพย์ GIO Insurance Limited (GIO)
GIO ในฐานะบริษทั ทีจ่ ะถูกครอบงากิจการ ได้ให้ความเห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไม่ควรตอบรับคาเสนอซือ้ ดังกล่าว
โดยได้เปิ ดเผยว่าบริษทั มีประมาณการณ์กาไรสุทธิ ทัง้ นี้ ประมาณการณ์กาไรสุทธิดงั กล่าวเป็ นตัวเลขเกินจริง
โดยรวมกาไรซึง่ จะได้รบั จากการประกันมูลค่ากว่า 80 ล้านดอลล่าสหรัฐเข้าไปด้วย ทัง้ ที่ เงินจานวนดังกล่าวมีความ
เสีย่ งทีจ่ ะต้องนามาชดใช้ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากเฮอรริเคนจอร์จ
Mr Vines ซึง่ ดารงตาแหน่ง CFO และเป็ นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence
Committee) ได้อนุมตั ปิ ระมาณการณ์กาไรสุทธิดงั กล่าว
ภายหลังบริษทั ประสบภาวะขาดทุนโดยไม่ได้รบั กาไรตามทีไ่ ด้มกี ารคาดการณ์ไว้ในความเห็นดังกล่าว

กรณี ศึกษาที่ 3 : ASIC v Vines (ต่อ)
ข้อโต้แย้ง
•
ประเด็นสาคัญ

คาพากษาของศาล (NSW Court of Appeal) (ปี 2550)
•

 คณะกรรมการ
ต้องให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและ
เพียงพอ แก่ต่อผู้
ถือหุ้นถือหุ้นเพื่อ
ใช้ในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการลงทุน
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การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นไปด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว

•
•

Mr. Vine ซึง่ ดารงตาแหน่ง CFO Mr. Robert และ Mr. Fox ซึง่ เป็ นคณะกรรมการบริหารของบริษทั มีความผิดในการ
มิได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) ในการ
– ให้ความเห็นชอบรายงานการตรวจสอบสถานะของกิจการโดยมิได้แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบสถานะของ
กิจการถึงสมมุตฐิ านทีใ่ ช้คานวณประมาณการณ์กาไรสุทธิ
– ไม่ได้ให้ความสนใจเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวในการดาเนินการ ถึงแม้ว่าจะมีสญ
ั ญาณบ่งชีว้ ่าข้อมูลดังกล่าวเป็ น
ข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้องก่อนทีก่ ระบวนการควบรวมกิจการทัง้ สิน้ จะเสร็จสิน้
ดังนัน้ จึงกาหนดให้เป็ นบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลทีไ่ ม่มคี ุณสมบัตใิ นการดารงตาแหน่งผูบ้ ริหาร ปรับเป็ นจานวนกว่า
$200,000 และสังให้
่ ชดใช้ค่าเสียหาย
Mr. Vine ซึง่ ดารงตาแหน่ง CFO Mr. Robert และ Mr. Fox ซึง่ เป็ นคณะกรรมการบริหารของบริษทั มีความผิดในการ
มิได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)

กรณี ศึกษาที่ 3 : ASIC v Vines (ต่อ)




กรรมการหรือผูบ้ ริหารต้องมันใจว่
่ าข้อมูลทีใ่ ห้แก่ผถู้ อื หุน้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้องและ
ครบถ้วน
หากกรรมการหรือผูบ้ ริหารเห็นว่าข้อมูลทีใ่ ห้แก่ผถู้ อื หุน้ อาจเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ควร
ดาเนินการ ดังนี้
•
สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
•
ทบทวนว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้องและครบถ้วนแล้ว
•
แจ้งให้บุคคลอื่นทีอ่ าจเกีย่ วข้องทราบเกีย่ วกับความไม่แน่ชดั ในความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลดังกล่าว
•
หลีกเลีย่ งทีจ่ ะไม่ให้คารับรอง หรือทาให้บุคคลอื่นมันใจได้
่
ว่าข้อมูลดังกล่าว เป็ นข้อมูลที่
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
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ปัจจัยที่อาจทาให้
พิ จารณาได้ว่าการปฏิ บตั ิ
หน้ าที่ของกรรมการได้
เป็ นไปด้วยความ
รับผิดชอบและความ
ระมัดระวังแล้ว

กรณี ศึกษา 4 : Lyondell Chemical Company v. Smith
ข้อกล่าวหา

ประเด็นสาคัญ

•

ผูถ้ อื หุน้ กล่าวหาคณะกรรมการของบริษทั ว่าไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต

มูลคดี
 การอ้างว่า
คณะกรรมการ
ตัดสินใจตาม
คาแนะนาของที่
ปรึกษาทางการเงิน
และทีป่ รึกษา
กฎหมายสามารถทา
ให้กรรมการพ้นผิดได้

•

คณะกรรมการไม่เปิ ดเผยข้อมูลและคานึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนก่อนประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ในการอนุ มตั ใิ ห้มกี าร
ขายกิจการทีร่ าคา 1,300 ล้านดอลลาร์ให้แก่ Basell AF

ข้อโต้แย้ง
•
•
•

•

คณะกรรมการได้ทาการพิจารณาข้อเสนอของ Basell AF หลายครัง้ ด้วยกัน
คณะกรรมการได้ทาการพิจารณาการขายกิจการโดยคานึงถึงมูลค่าของกิจการแล้ว
คณะกรรมการได้ขอคาแนะนาและปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของทีป่ รึกษาทางการเงินและทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั
แล้ว
ถึงแม้จะมีหลักฐานว่า Basell AF ได้เสนอราคาทีต่ ่าอย่างมีนยั สาคัญ แต่คณะกรรมการได้พยายามเจรจาต่อรองให้
ได้รบั ราคาทีส่ งู ขึน้ แล้ว

คาพิ พากษา (Delaware Supreme Court) (ปี 2552)
•
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ไม่มหี ลักฐานทีเ่ ชื่อได้ว่าคณะกรรมการของบริษทั ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบและระมัดระวังในการขาย
กิจการ

กรณี ศึกษา 4 : Lyondell Chemical Company v. Smith










มีการใช้กรรมการอิสระหรือกรรมการภายนอกในการประเมินความเหมาะสมในการเข้าทาธุรกรรม
มีการจ้างและปรึกษาทีป่ รึกษากฎหมายและทีป่ รึกษาทางการเงินในการเข้าทาธุรกรรม
มีการดาเนินการเพื่อให้เกิดความมันใจได้
่
ว่าการตัดสินใจและการต่อรองเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื
หุน้
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอจากผูย้ น่ื ข้อเสนอหลายๆ รายเพื่อให้ได้รบั ราคาทีส่ ูงขึน้
มีการดาเนินการพิจารณาข้อเสนออย่างระมัดระวัง
มีการดาเนินการเพื่อให้เกิดความมันใจได้
่
ว่าการเข้าทาธุรกรรมเป็ นไปโดยสมเหตุสมผลไม่ก่อให้เกิด
ภาระเกินสมควร
มีการจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ (ทัง้ ในกรณีมแี ละไม่มที ป่ี รึกษาเข้าร่วม) เพื่อ
ประเมินข้อเสนอทีไ่ ด้รบั
มีการบันทึกรายงานการประชุมทัง้ หมดลงในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั

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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ปัจจัยที่อาจทาให้
พิ จารณาได้ว่าการปฏิ บตั ิ
หน้ าที่ของกรรมการได้
เป็ นไปด้วยความ
รับผิดชอบและความ
ระมัดระวังแล้ว

กรณี ศึกษาที่ 5 : บริษทั ขนส่งสินค้า จากัด (มหาชน) (ต่อ)
ข้อกล่าวหา

ประเด็นสาคัญ
 การอ้างว่ากรรมการ
ตัดสิ นใจตาม
คาแนะนาของที่
ปรึกษาทาให้
พนักงานอัยการมี
คาสังเด็
่ ดขาดไม่ฟ้อง
กรรมการ
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•
•

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของ บริษทั ก มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ย่อยของ บริษทั ก ซือ้ หุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิ
ของ บริษทั ข จากผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ รวมถึงทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์จากผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอื่นๆ
ต่อมากรรมการผูจ้ ดั การ และ CFO ของบริษทั ก ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญาตาม พรบ. หลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 กล่าวคือ
(1) ม.307 : ผูบ้ ริหารทีก่ ระทาผิดหน้าทีโ่ ดยทุจริต จนเป็ นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ของนิตบิ ุคคล
(2) ม.309 : ผูบ้ ริหารทีท่ าให้ทรัพย์สนิ ของนิตบิ ุคคลเสียหาย
(3) ม.311 : ผูบ้ ริหารซึง่ กระทาการหรือไม่กระทาการ โดยทุจริต
(4) ม. 313 : บทเพิม่ โทษของผูบ้ ริหารนิตบิ ุคคลทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือซือ้ ขายในศูนย์
ซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับความผิดตาม ม.307, 308, 309, 311

กรณี ศึกษาที่ 5 : บริษทั ขนส่งสินค้า จากัด (มหาชน) (ต่อ)
มูลคดี

ประเด็นสาคัญ


การอ้างว่า
กรรมการ
ตัดสิ นใจตาม
คาแนะนาของที่
ปรึกษาทาให้
พนักงานอัยการ
มีคาสังเด็
่ ดขาด
ไม่ฟ้องกรรมการ
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•

•

ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย 1 ราย ได้แจ้งความต่อกรมสอบสวนคดีพเิ ศษให้ดาเนินคดีในความผิดแก่กรรมการของบริษทั ก
ฐานเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใด ซึง่ รับผิดชอบในการดาเนินงานของนิตบิ ุคคล กระทาผิดหน้าทีโ่ ดยทุจริต
เป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่นิตบิ ุคคลนัน้ และกระทาการหรือไม่กระทาการ เพื่อแสวงหาประโยชน์ทม่ี คิ วรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตนเองหรือผูอ้ ่นื ซึง่ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้รบั คดีดงั กล่าวไว้ดาเนินการ
ต่อมากรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ได้มคี วามเห็นควรสังฟ้
่ องคดีขา้ งต้น และได้ส่งสานวนให้กบั พนักงานอัยการ สานักคดี
พิเศษ สานักงานอัยการสูงสุด เพื่อดาเนินคดีตามขัน้ ตอนและกระบวนการของกฎหมาย

กรณี ศึกษาที่ 5 : บริษทั ขนส่งสินค้า จากัด (มหาชน) (ต่อ)
ข้อโต้แย้ง
•

ประเด็นสาคัญ
•



การอ้างว่า
กรรมการ
ตัดสิ นใจตาม
คาแนะนาของที่
ปรึกษาทาให้
พนักงานอัยการ
มีคาสังเด็
่ ดขาด
ไม่ฟ้องกรรมการ

•
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บริษทั ก ทาการแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาเพื่อทาการศึกษากิจการ (Due Diligence) เพื่อให้การอนุมตั ริ ายการลงทุนใน บริษทั ข
โดยเป็ นไปตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต และความรอบคอบระมัดระวัง (Fiduciary Duties) และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของ บริษทั ก
เมือ่ ทีป่ รึกษาทางการเงิน และ ทีป่ รึกษากฏหมายได้ศกึ ษาและตรวจสอบสถานะกิจการของ บริษทั ข เสร็จสิน้ ภายในกรอบ
ระยะเวลาทีผ่ ขู้ ายและบริษทั ได้ตกลงร่วมกันกาหนดไว้ ทีป่ รึกษาทางการเงินและทีป่ รึกษาทางกฏหมาย ได้จดั ทารายงาน
สรุปผลการศึกษาสถานะกิจการของ บริษทั ข ทัง้ ด้านการเงินและด้านกฏหมาย (Financial and Legal Due Diligence
Report) อีกทัง้ ได้จดั ให้มกี ารประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะทางาน เพื่อนาเสนอเรือ่ งต่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษทั ก เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจว่าจะลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษทั ข หรือไม่ เพียงใด
บริษทั ก ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ของ บริษทั ก ขึน้ เพื่อพิจารณาเรือ่ งการซือ้ หุน้ และซือ้ ใบสาคัญแสดง
สิทธิของ บริษทั ข จากผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ รวมถึงทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์จากผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอื่น ๆ โดยในการประชุม
คณะกรรมการดังกล่าวมีกรรมการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
 คณะกรรมการ บริษทั ก (ไม่มกี รรมการคนใดมีส่วนได้เสียในเรือ่ งการลงทุนใน บริษทั ข ทีไ่ ด้เสนอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณา
 คณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่มกี รรมการตรวจสอบคนใดมีส่วนได้เสียในเรือ่ งการลงทุนใน บริษทั ข ทีไ่ ด้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณา)
 ทีป่ รึกษาทางการเงิน และ ทีป่ รึกษาทางกฏหมาย เพื่อชีแ้ จง ตอบข้อซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะทางการเงิน และด้าน
กฏหมายทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษทั ข ด้วย เพื่อให้คณะกรรมการของ บริษทั ก
สามารถพิจารณาและตัดสินใจบนพืน้ ฐานของข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน

กรณี ศึกษาที่ 5 : บริษทั ขนส่งสินค้า จากัด (มหาชน) (ต่อ)
ประเด็นสาคัญ



การอ้างว่า
กรรมการ
ตัดสิ นใจตาม
คาแนะนาของที่
ปรึกษาทาให้
พนักงานอัยการ
มีคาสังเด็
่ ดขาด
ไม่ฟ้องกรรมการ
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ข้อโต้แย้ง
•

•

ในทีป่ ระชุมมีการเสนอเอกสารต่อทีป่ ระชุมเป็ นเอกสารทีม่ รี ายละเอียดทีม่ เี นื้อหา สาระทีเ่ ป็ นนัยสาคัญในการ
พิจารณา ทัง้ ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลของบริษทั คู่แข่ง อุตสาหกรรมทัง้ การผลิตและการใช้ถ่านหิน
สภาวะการณ์เกีย่ วกับปริมาณและราคาพลังงาน งบการเงิน ของบริษทั และแนวโน้ม รวมถึงผลการทา Due
Diligence ทัง้ ข้อดี และข้อเสีย เอกสารดังกล่าวได้นาส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อที่
คณะกรรมการจะได้ศกึ ษาข้อมูลก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของ บริษทั ก มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ย่อยของ บริษทั ก ซือ้ หุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิ
ของ บริษทั ข จากผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ รวมถึงทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์จากผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอื่นๆ

กรณี ศึกษาที่ 5 : บริษทั ขนส่งสินค้า จากัด (มหาชน) (ต่อ)
ผลแห่งคดี
ประเด็นสาคัญ

 การอ้างว่ากรรมการ
ตัดสิ นใจตาม
คาแนะนาของที่
ปรึกษาทาให้
พนักงานอัยการมี
คาสังเด็
่ ดขาดไม่
ฟ้ อง
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•

•

เนื่องจากการการควบรวมกิจการดังกล่าว เป็ นการกระทาดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการกระทาเป็ นการกระทาไปโดยมีเหตุผล
(2) การกระทาทีด่ ก้ รทาบนพืน้ ฐานข้อมูลทีเ่ ชื่อได้โดยสุจริตว่าเพียงพอจากทีป่ รึกษาทางการเงินและทีป่ รึกษา
กฏหมายด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ากระทาไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และ
(3) ไม่มพี ยานหลักฐานใดๆ พิสจู น์ได้ว่าผูต้ อ้ งหาได้กระทาไปโดยมีส่วนได้เสีย / ได้กระทาไปโดยทุจริต
ดังนัน้ พนักงานอัยการพิเศษฝ่ ายคดีพเิ ศษจึงมีคาสังเด็
่ ดขาดไม่ฟ้องกรรมการของบริษทั ในคดีน้ี

กรณี ศึกษาที่ 6 : การโยกย้ายผลประโยชน์ โดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ABC Holding
100 %

บ. XYZ

100 %

100 %
บ. XYZ-S

บ. ABC-S

บ. ABC

(มีการเตรียมการให้ XYZ-S ไปจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

หมายเหตุ
•เข้าข่ายรายการเกีย่ วโยง เนื่องจาก ABC Holding และ บ.
XYZ มีกรรมการร่วมกัน
•ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในเดือนสิงหาคมก่อนทา
รายการแต่งตัง้ IFA จัดทารายงานความเห็นเสนอ Audit
Committee และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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ขัน้ ตอนการควบรวม
• เดือน ก.พ. Board ของ ABC Holding อนุ มตั ใิ ห้ควบรวมกับ
บ. XYZ
• เดือน มี.ค. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ABC Holding และ บ. XYZ
อนุ มตั แิ ผนควบรวม
• เดือน เม.ย.-พ.ค. ABC Holding ส่งกรรมการผูบ้ ริหาร 4 คน
เป็ นกรรมการใน บ. XYZ ซึง่ มีจานวนกรรมการทัง้ หมด 9 คน
• มิ.ย. Board ของ ABC Holding อนุ มตั ใิ ห้ความช่วยเหลือ
การเงินแก่บ. XYZ-S โดยลงทุนซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีอ่ อก
โดย บ. XYZ-S 300 ลบ.

กรณี ศึกษาที่ 6 : การโยกย้ายผลประโยชน์ โดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ความเห็น IFA
•
•
•

•

เป็ นการช่วยเพิม่ ศักยภาพแข่งขันของ บ. XYZ-S ซึง่ ABC Holding
ถือหุน้ ผ่านบ. XYZ และถือโดยตรงจากการแปลงสภาพหุน้ กู้
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารเนื่องจาก
ได้รวมสิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญไว้
สิทธิในการแปลงสภาพหุน้ กู้เป็ นเงื่อนไขในการใช้สทธิ (Right) ไม่ใช่
ภาระผูกพันหรือหน้าที่ (Obligation) ทีบ่ งั คับให้ ABC Holding แปลง
สภาพ ดั ง นั ้ น การใช้ ส ิ ท ธิ แ ปลงสภาพ หรื อ ไม่ จ ะขึ้ น กั บ ผล
ประกอบการของ บ. XYZ-S
หากผลประกอบการไม่น่าพอใจ ก็มสี ทิ ธิเลือกทีจ่ ะรับชาระหนี้คนื เป็ น
เงินสดเมือ่ ครบอายุหนุ้ กู้

ความเห็น IFA
•
•
•
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3,000,000 หน่ วยละ
1 บาท

มูลค่าหุน้ กู้

300 ล้านบาท

อายุหนุ้ กู้

3 ปี

อัตราดอกเบีย้

3% ต่อปี

ราคาแปลงสภาพ

1 บาทต่อหุน้

ให้ความช่วยเหลือ บ. XYZ-S เนื่องจาก บ. XYZ เป็ น Strategic
Partner
เป็ นการสนับสนุ นของ บ. XYZ-S ในการขยายธุรกิจและช่วยให้เข้า
จดทะเบียนใน SET
ผลประโยชน์ท่ี ABC Holding จะได้รบั ได้แก่




•

จานวน

อัตราดอกเบีย้ หุน้ กู้ 3% ต่อปี
ในกรณีท่ี บ. ใช้สทิ ธิแปลสภาพจะได้รบั เงินปั นผล มูลค่า
ตลาด ส่ ว นเกิน จากเงิน ลงทุ น และ Capital
Gain
โดยเฉพาะภายหลังจาก บ. XYZ-S เข้าจดทะเบียนใน
SET จะทาให้ บ. ได้รบั ผลตอบแทนมากขึน้

ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ราคา : ราคาแปลงสภาพ 1 บาทต่ อ หุ้ น
สมเหตุ ส มผล และอัต ราดอกเบี้ยต่ า เนื่อ งจากหุ้นกู้ใ ห้ส ิท ธิแปลง
สภาพเป็ นหุน้ สามัญ

กรณี ศึกษาที่ 6 : การโยกย้ายผลประโยชน์ โดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ABC Holding
 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ABC Holding ได้อนุ มตั ใิ ห้ชว่ ยเหลือทางการเงินแก่ บ. XYZ-S โดยลงทุนซื้อหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
300 ล้านบาท
แปลงสภาพแล้ว
ขายหุน้ กาไร =

แปลงสภาพ 1 บาท ต่อหุน้

960 ล้านบาท

Investors 4 คน

4 ต.ค. ขายหุน้ กูก้ าไร 10 ล/บ
ส่วนกรรมการ 4 คน

บ. XYZ

4 ต.ค. ซือ้ หุน้ กู้ 300 ล/บ

ABC Holding

แปลงสภาพ ด/บ 3 % แปลงสภาพ 1 บาท
100 %
บ. ABC-S

100 %
บ. ABC

100 %
บ. XYZ-S

เข้าตลาดฯ ขายไปราคา 4.20 บาทต่อหุน้
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กรณี ศึกษาที่ 6 : การโยกย้ายผลประโยชน์ โดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
การตรวจสอบข้อมูลของตลท.
• ตลท. สุ่มตรวจงบการเงินพบว่า ABC Holding ขายหุน้ กู้ บ.
XYZ-S ให้นักลงทุน 4 ราย ในเดือนพฤศจิกายน จึงขอให้
ABC Holding ชีแ้ จง

การชี้แจงของบริ ษทั
• ซื้ อ หุ้ น กู้ วั น ที่ 4 ต .ค . แ ละ ขายอ อกใน วั น เ ดี ย ว กั น
(Back+Back) ให้นักลงทุน 4 ราย ซึ่งไม่สามารถระบุช่อื ได้
เนื่องจากเป็ นความลับของลูกค้าและไม่ทราบว่า เป็ นลูกค้า บ.
ABC-S (บ.ย่อย) หรือไม่ เนื่องจากมี Chinese Wall
• อนุ มตั ริ ายการโดย CEO และไม่ตอ้ งได้รบั อนุ มตั จิ าก Board
เนื่ อ งจากเป็ นธุ ร กรรมการค้ า ปกติ แ ละอยู่ ใ นวงเงิน ของ
กรรมการบริหาร
• มีกาไรจากการขายหุ้นกู้ 10 ลบ. และเป็ นความตัง้ ใจตัง้ แต่
แรกเริม่ ทีต่ อ้ งการปิ ดความเสียง
• บริษัท ปฏิบ ัติต ามมติท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ที่ใ ห้ล งทุ น เพื่อ หวัง
ผลตอบแทนการลงทุนโดยคานึงถึง Interest Rate Risk และ
Default Risk ไม่สามารถทราบได้ว่า บ. XYZ-S จะเข้าจด
ทะเบียนใน ตลท. ได้หรือไม่
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ข้อสังเกตุเพิ่ มเติ ม
• บ. XYZ-S เข้าจดท่ะเบียนใน ตลท. ราคา IPO 4.20
บาทต่อหุน้ (เวลาหลังจากการขายกีว่ นั ?)
• นักลงทุน 4 รายทีซ่ อ้ื หุน้ กูจ้ าก ABC Holding เป็ นนัก
ลงทุนรายใหญ่ และได้แปลงสภาพหุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ สามัญ
300 ล้านหุน้ ก่อน บ. XYZ-S จดทะเบียนใน ตลท. ที่
ราคาแปลงสภาพ 1 บาทต่อหุน้

กรณี ศึกษาที่ 6 : การโยกย้ายผลประโยชน์ โดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
หลัก
ถ้ากรรมการกระทาการใดทีไ่ ด้รบั อนุญาตหรือ
สัตยาบันจากผูถ้ อื หุน้ แล้ว กรรมการไม่ตอ้ งรับ
ผิดต่อบริษทั ผูถ้ อื หุน้ หรือเจ้าหนี้ของบริษทั

ยกเว้นในกรณี ที่

(ทีม่ า : มาตรา 95 พรบ. บริษทั มหาชน)

 การขอมติค ณะกรรมการหรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น โดยแสดง
ข้อความทีเ่ ป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรือปกปิ ดข้อความจริงทีค่ วร
บอกให้แจ้งในสาระสาคัญ
 เกีย่ วข้องกับการเบียดบังเอาทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ของบริษทั
 เกีย่ วข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของบริษทั
(ทีม่ า : มาตรา 89/21 พรบ. หลักทรัพย์)
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•
•

•

กรรมการหรือ ผู้บ ริห ารที่ กระท าการ
หรือละเว้นกระทาการโดยทุจริ ตหรือ
ประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ายแรง
เป็ นเหตุ ใ ห้ บ ริ ษั ท เสี ย หายหรื อ เสี ย
ประโยชน์ทค่ี วรได้
ไม่สามารถยกเหตุท่ไี ด้รบั อนุ มตั ิหรือให้
สั ต ยาบั น โดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ
คณะกรรมการมาทาให้ตนหลุ ดพ้นจาก
ความรับผิดได้
(ทีม่ า : มาตรา 89/21 พรบ. หลักทรัพย์)
ทุจริ ต/ ประมาท

ข้อสันนิ ษฐาน
ว่า
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