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Disclaimer
เอกสารฉบับนี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทําขึนเพื"อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ให้ขอ้ มูลเบืองต้นเกี"ยวกับการควบรวมกิจการกับบริษทั จดทะเบียนต่างประเทศ โดยสรุปหลักเกณฑ์
ต่างๆ ทีม" ผี ลใช้บงั คับในปจั จุบนั ในภาพรวม ตลอดจนรวบรวมข้อมูล ทัศนะ และข้อคิดเห็นจากแหล่ง
เผยแพร่ ท"ีเ กี"ย วข้อ ง อย่า งไรก็ต าม การควบรวมกิจ การมีรายละเอีย ด ขันตอนและกฎระเบีย บที"
เกี"ยวข้องค่อนข้างมาก ผู้สนใจควรศึกษากฎระเบียบที"เกี"ยวข้อง ตลอดจนขอคําปรึกษาจากบุคคล
ผูป้ ระกอบวิชาชีพก่อนการดําเนินการด้วย ทังนี ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิไม่รบั รองความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็ นปจั จุบนั ของข้อมูล ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ"งในเอกสารฉบับนี อีกทังเอกสารฉบับนีมิใช่
การให้คําแนะนํ าด้านกฎหมาย หรือข้อเสนอแนะใดๆ และมิได้มีผ ลผูกพันหรือถือเป็ นการตีความ
ทางกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด
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แนวทางเองน การควบรวม"จการบ$%ทจดทะเ(ยน*างประเทศ
การเปิ ดเสรีทางการค้า และสภาพแวดล้อมทีม กี ารขยายตัวไปสู่ภูมภิ าคมากขึนดังทีป ระเทศไทยกําลัง
ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ทําให้บริษทั จดทะเบียนต้อง
ปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพือรองรับการแข่งขันทีจ ะทวีความรุนแรงขึน ซึง หนึงในกลยุทธ์ทจี ะเพิม ความสามารถใน
การแข่งขัน การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน คือ การควบรวมกิจการภายในประเทศ หรือ
ระหว่างประเทศ ซึง การควบรวมกิจการกับบริษทั ในต่างประเทศมีประเด็นทีบ ริษทั ต้องพิจารณาหลายประเด็น
ทังสภาพอุตสาหกรรม สังคม เศรษฐกิจ แรงงานในประเทศนันๆ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี กีย วข้อง
ดังนัน เพือให้บริษทั จดทะเบียนไทยทีอ ยู่ระหว่างศึกษาโอกาสและความเป็ นไปได้ทจี ะเข้าไปควบรวม
กิจการกับบริษทั จดทะเบียนต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ศกึ ษา
กฎเกณฑ์ของหน่ วยงานกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ (Securities Commission) และกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศทีบ ริษทั จดทะเบียนไทยมักให้ความสนใจเข้าไปลงทุน 4 ประเทศ คือ ประเทศสิงคโปร์
มาเลเซีย อินโดนี เซีย และออสเตรเลีย และจัด ทํา เอกสารนี ขึนเพือ เป็ น แนวทางเบืองต้น สํา หรับ ผูบ้ ริหาร
บริษทั จดทะเบียนในการศึกษาขันตอนและกฎหมายทีเ กีย วข้องในการเข้าควบรวมกิจการกับบริษทั จดทะเบียน
ต่า งประเทศ โดยเน้น กรณีทีบ ริษ ทั จดทะเบีย นไทยเป็ น ผู้ซ ือ (acquire) หุ้น สิน ทรัพ ย์ หรือ กิจ การของ
บริษทั จดทะเบียนใน 4 ประเทศดังกล่าว เป็ นสําคัญ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หวังเป็ นอย่างยิง ว่า เอกสารนีจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียนไทย
ในการเลือกใช้กลยุทธ์การควบรวมกิจการกับบริษทั ต่างประเทศ เพือเพิม ความสามารถในการแข่งขันและ
การเติบ โตให้ธ ุร กิจ อย่า งไรก็ต าม สํา หรับ การทํา ความเข้า ใจเบืองต้น ในเรือ งการควบรวมกิจ การนั น
สามารถศึกษาได้จ ากเอกสาร “M&A : Mergers and Acquisitions ทางเลือกสู่ความสํา เร็จ ธุร กิจ ไทย”
ซึง ทางตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ได้จ ดั ทํา และเผยแพร่เ อกสารดัง กล่า วผ่า นเว็บ ไซต์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ที
www.set.or.th/mna

ฝ่ ายพัฒนาบริ ษทั จดทะเบียน และ ฝ่ ายนโยบายกํากับตลาด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มิ ถนุ ายน 2556
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บท-า
การควบรวมกิ จการ (Mergers and Acquisitions : M&A) คือ การทีก จิ การได้มาซึงหุน้
สินทรัพย์ หรือกิจการอืน เพือให้ได้มาซึง อํานาจควบคุมหรือครอบครอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือการเติบโต
เพิม ขีดความสามารถทางการแข่งขัน หรือเพือการอยู่รอดของกิจการ
สําหรับการควบรวมกิจการกับบริษทั ต่างประเทศ ในส่วนของขันตอนการทํารายการนัน จะแบ่งได้เป็ น 2 ส่วน
คือ ขันตอนสําหรับบริษทั จดทะเบียนไทย (“บริษทั ไทย”) และขันตอนสําหรับบริษทั จดทะเบียนต่างประเทศที
เป็ นบริษทั เป้าหมาย (“บริษทั เป้าหมาย”) ทีบ ริษทั จดทะเบียนไทยต้องการเข้าไปซือหุน้ สินทรัพย์ หรือ กิจการ

บ$%ทไทย
บริษทั ไทยทีจ ะเข้าไปทํารายการควบรวมกิจการกับบริษทั อืน ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี กีย วข้อง
ในฐานะทีเ ป็ นบริษทั จดทะเบียนไทย เช่น
1. พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน และ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. กฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ:
ในเรืองของการเปิ ดเผยข้อมูล การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง สินทรัพย์ เป็ นต้น หรือหากบริษทั มีการออกหุน้
ใหม่เพือ ชําระเป็ นค่าตอบแทน ก็ตอ้ งมีการดําเนินการออกหุน้ เพิม ทุนใหม่ตามกฎเกณฑ์ทเี กีย วข้อง
3. กฎหมายอืน ทีส าํ คัญ เช่น กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บ$%ทเpาหมาย
การควบรวมกิจการกับบริษัทเป้าหมายในต่างประเทศ มีกฎหมายและกฎเกณฑ์ทตี ้องศึกษาหลายประการ
โดยเฉพาะการเข้า ไปควบรวมกิจ การกับ บริษัท เป้ าหมายทีเ ป็ น บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์
ต่างประเทศ ซึง สามารถสรุปกฎหมายของหน่ วยงานกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ (Securities Commission)
และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในส่วนทีเ กีย วกับการควบรวมกิจการในแต่ละประเภท ดังนี

เกณฑ์ที=เกี=ยวข้อง
1. การได้มาซึ=งหุ้น
(Share Acquisition)
2. การโอนสิ นทรัพย์ / กิ จการ
(Asset / Business Acquisition)

• Takeover Code: การเสนอซือหุน้ จากผูถ้ อื หุน้ ในตลาดหุน้
ต่างประเทศ
• Listing Rule: การเพิม ทุนออกหุน้ ใหม่ให้กบั บริษทั ไทย (เฉพาะ
กรณีทอี อกหุน้ เพิม ทุนให้บริษทั ไทย)
• Listing Rule: การขายสินทรัพย์ / กิจการของบริษทั ต่างประเทศ

เอกสารนีนําเสนอข้อมูลทีเ กีย วข้องและควรคํานึงถึง ในกรณีทบี ริษทั ไทยจะเข้าทําการควบรวมกับบริษทั เป้าหมาย
ในสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ซึง มีเกณฑ์และกฏหมายทีแ ตกต่างกันในแต่ละประเทศ
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0า1พ34เ5ยว6อง
Mandatory Tender Offer เป็ นการได้หนุ้ จนถึงระดับทีก ฎหมายกําหนด ทําให้เกิดหน้าทีต ามกฎหมาย และ
/ Mandatory Acquisition จะต้องทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั
จการ โดยประเภทของหลักทรัพย์ที
จะต้องทําคําเสนอซือนัน ขึนกับกฎหมายทีแ ต่ละประเทศกําหนดไว้
Trigger Point เป็ นการได้หนุ้ มาจนถึงจุดหรือข้ามจุดทีท าํ ให้ผไู้ ด้หุน้ มาต้องปฏิบตั ติ าม Mandatory
Tender Offer สําหรับเกณฑ์ของประเทศไทย คณะกรรมการตลาดทุน ได้กาํ หนด
Trigger Point ไว้ 3 ช่วง ได้แก่ 25%, 50% หรือ 75% ของสิทธิออกเสียงทังหมด
ของกิจการ ในขณะทีเ กณฑ์ต่ างประเทศอาจกํา หนดไว้เ พีย งจุ ด เดีย วในระดับ ที
แตกต่างกัน เช่น ทีจ ุด 30% ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ เป็ นต้น
Voluntary Tender Offer / เป็ นการทําคําเสนอซือหุน้ โดยสมัครใจ เนืองจากได้หุน้ มาไม่ถงึ Trigger Point จึง
Voluntary Acquisition ไม่มหี น้าทีต ามกฎหมาย แต่ตอ้ งการมีอาํ นาจควบคุมในบริษทั
Partial Tender Offer / การทําคําเสนอซือหุน้ ของกิจการเพียงบางส่วน ซึง มักจะอนุ ญาตให้ทาํ ได้เมือบุคคล
Partial Offer ทีไ ด้หนุ้ มานันไม่มหี น้าทีต อ้ งปฏิบตั ติ าม Mandatory Tender Offer
การบังคับซืRอหรือขาย มี 2 กรณี คือ
หุ้นส่วนที= เหลือ 1) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่บงั คับให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยขายหุน้ ส่วนทีเ หลือของกิจการให้กบั
(แต่ละประเทศใช้ชื=อเรียก

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

แตกต่างกัน) 2) ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยบังคับให้ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ซือหุน้ ส่วนทีเ หลือของกิจการจาก
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
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8วงเวลา:าการ;อขาย
เนืองจากบริษทั เป้าหมายทีบ ริษทั ไทยจะเข้าไปทําการควบรวมกิจการนัน เป็ นบริษทั ทีจ ดทะเบียนในตลาดหุน้ ต่างประเทศ
ดังนันควรคํานึงถึงช่วงเวลาการเปิ ดทําการซือขายทีแ ตกต่างของแต่ละตลาดด้วย

ตลาดหลักทรัพย์

ชื=อย่อ

ชัวโมงการซื
=
Rอ

ชัวโมงการซื
=
Rอ

ขายตามเวลาท้องถิ= น

ขายเทียบเป็ นเวลา

ของประเทศนันR

ในประเทศไทย

สกุลเงิ น

Stock Exchange of Thailand

SET

10:00-16:30

10:00-16:30

THB

Singapore Exchange

SGX

09:00-17:00

08:00-16:00

SGD

Bursa Malaysia

MYX

09.00-17:00

08:00-16:00

MYR

Indonesia Stock Exchange

IDX

09:30-16:00

09:30-16:00

IDR

Australian Stock Exchange

ASX

10:00-16:00

07:00-13:00*

AUD

* หมายเหตุ : มีการปรับเวลาให้เร็วขึนหรือช้าลง 1 ชั วโมงตามแต่ฤดูกาล (Day light หรือ Non-Day light saving)

ชัวโมงการซื
=
Rอขายเทียบเป็ นเวลาในประเทศไทย
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ส?ปภาพรวมเกณBการควบรวม"จการของแ*ละประเทศ
ส?ปภาพรวมเกณBการควบรวม"จการของแ*ละประเทศ
กรณี Share Acquisition
การทํา Voluntary
Acquisition
การทํา Partial Acquisition

สิ งคโปร์

มาเลเซี ย

อิ นโดนี เซี ย

ออสเตรเลีย










ต้องขออนุ มตั ทิ ปี ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั เป้าหมาย


ต้องขออนุ มตั ทิ ปี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
เป้าหมาย


(ไม่มเี กณฑ์ระบุ)

(ไม่มเี กณฑ์ระบุ)





การทํา Mandatory
Acquisition
จุดทีต อ้ งทําคําเสนอซือ
(Trigger Point) ตาม
Mandatory Acquisition



• ได้หุน้ มาไม่น้อยกว่า
30%
• ถือครองหุน้ ระหว่าง
30% ถึง 50% และได้
หุน้ เพิม เติมตังแต่ 1%
ภายใน 6 เดือน
ระยะเวลาทําคําเสนอซือใน
ประมาณ 14-60 วัน
กรณีทวไป
ั
การบังคับให้ผถู้ อื หุน้ ราย เมือ ผูท้ าํ คําเสนอซือถือ
ใหญ่ซอหุ
ื น้ ส่วนทีเ หลือ
หุน้ ไม่น้อยกว่า 90% ของ
ทังหมด
การบังคับให้ผถู้ อื หุน้ ราย เมือ ผูท้ าํ คําเสนอซือถือ
ย่อยขายหุน้ ส่วนทีเ หลือ
หุน้ ไม่น้อยกว่า 90% ของ
คําเสนอซือ
กรณีได้หุน้ จนบริษทั
เป้าหมายมี Free Float ตํา
ข้อจํากัดการถือหุน้ ต่างชาติ

• ได้หุน้ มามากกว่า 33% • ได้หุน้ มามากกว่า 50%
• ถือครองหุน้ มากกว่า • เข้าข่ายเป็ นผูม้ อี ํานาจ
30% แต่ไม่เกินกว่า
ควบคุม
50% และได้หุน้
เพิม เติมเกินกว่า 2%
ภายใน 6 เดือน
ประมาณ 21-60 วัน
ประมาณ 30-90 วัน
(ไม่มเี กณฑ์ระบุ)

(ไม่มเี กณฑ์ระบุ)

เมือ ผูท้ าํ คําเสนอซือถือ
หุน้ ไม่น้อยกว่า 90% ของ
คําเสนอซือ

(ไม่มเี กณฑ์ระบุ)

อาจต้องเพิกถอน

อาจต้องเพิกถอน




รวมถึงต้องคํานวณการ
ถือหุน้ ของ Bumiputra
(คนเชือสายมาเลเซีย)

ต้องจําหน่ ายหุน้ ออก
(Divestment)


กรณี Asset / Business Acquisition
กรณีบริษทั เป้าหมาย
จําหน่ ายทรัพย์สนิ ออกไป
อย่างมีนยั

• ได้หุน้ มามากกว่า 20%
• ถือครองหุน้ มากกว่า
20% แต่น้อยกว่า
90% และมีการได้หุน้
เพิม เติม
ประมาณ 1-12 เดือน
เมือ ผูท้ าํ คําเสนอซือถือ
หุน้ ไม่น้อยกว่า 90% ของ
ทังหมด
เมือ ผูท้ าํ คําเสนอซือถือ
หุน้ ไม่น้อยกว่า 90% ของ
ทังหมดและไม่น้อยกว่า
75% ของทีท าํ คําเสนอซือ
อาจต้องเพิกถอน


ต้องขออนุ มตั ทิ ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป้าหมาย

หมายเหตุ : ตารางนีเป็ นการสรุปภาพรวมของกฎเกณฑ์เบืองต้นของแต่ละประเทศ โปรดศึกษาข้อมูลทีเ กีย วข้องเพิม เติม เพือความถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็ นปจั จุบนั
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สิงคโปร
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ประเทศDงคโปF
กฎหมายและกฎเกณBrา]ญ
1. กฎหมายบริ ษัท (Companies

Act):

มีก ารกํา หนดเกีย วกับ การบังคับ ซือหุ้น ส่ ว นทีเ หลือ

(Compulsory Acquisition) และการบังคับขายหุน้ ส่วนทีเ หลือ (Squeeze Out) ดังนี
1.1. Compulsory Acquisition – กรณีทผี ทู้ าํ คําเสนอซือถือครองหุน้ ไม่น้อยกว่า 90% ของจํานวนหุน้
ทีม สี ทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั เป้าหมาย ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสามารถยืนคําร้องต่อผูเ้ สนอซือ
ภายใน 1 เดือน เพือ ให้ผทู้ าํ คําเสนอซือดําเนินการซือส่วนทีเ หลือได้
1.2. Squeeze Out – กรณีทผี ทู้ าํ คําเสนอซือได้ดําเนินการทําคําเสนอซือแล้ว และได้หุน้ ของบริษทั
เป้าหมายมาไม่น้อยกว่า 90% ของคําเสนอซือ ผูเ้ สนอซือสามารถยืนคําร้องภายใน 2 เดือนหลัง
สินสุดการทําคําเสนอซือ เพือ บังคับซือหุน้ จากผูถ้ อื หุน้ รายย่อยทังหมดได้
2. เกณฑ์การควบรวมกิ จการ (Takeovers and Mergers Code) : กําหนดโดย Monetary Authority
of Singapore (MAS) : ซึงเป็ นกฎหมายกํากับดูแลการควบรวมของบริษทั และทรัสต์ทมี ลี กั ษณะ
ต่อไปนี
1. บริษทั มหาชน กองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ Business Trusts ที
จดทะเบียนแบบ Primary Listing ในประเทศสิงคโปร์
2. บริษทั มหาชน หรือ Business Trusts ทีไ ม่จดทะเบียน แต่มผี ูถ้ อื หุน้ หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ไม่
น้อยกว่า 50 ราย และ มีสนิ ทรัพย์ทมี ตี วั ตนสุทธิไม่น้อยกว่า 5 ล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ (ประมาณ
125 ล้านบาท)
สําหรับประเภทของธุรกรรมแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลัก ดังนี
1. การทําคําเสนอซือหุน้ ทังหมดของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Offer): มี 2 ประเภท คือ
• General Offer: เป็ นการเสนอซือจากผูถ้ อื หุน้ ทุกรายของบริษทั เป้าหมาย โดยมีเงือนไขว่า
ผูเ้ สนอซือจะสามารถยกเลิกการซือขายหุน้ นันได้ หากผลสุดท้ายของการทําคําเสนอซือแล้ว
ปรากฎว่าผูเ้ สนอซือไม่สามารถได้หุน้ ตังแต่ 50% ขึนไป (Conditional) อย่างไรก็ตาม หากได้
หุ้น เกิน กว่ า 50% ผู้เ สนอซือต้องซือหุ้น ทังหมดโดยไม่ส ามารถยกเลิกได้ (Unconditional)
8
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นอกจากนี ผูเ้ สนอซืออาจกําหนดเงือ นไขการเสนอซือได้มากกว่า 50% หากได้รบั ความเห็นชอบ
จาก Securities Industry Council (SIC) ซึง เป็ นหน่ วยงานทีถ ูกจัดตังขึนภายใต้ Securities
and Futures Act (SFA) ทําหน้าทีก าํ กับดูแลและบังคับใช้เกณฑ์ Takeover Code ร่วมกับ
คณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์ ข องสิง คโปร์ โดยสมาชิก ประกอบไปด้ ว ยตัว แทนจาก
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
• Partial Offer: เป็ นการเสนอซือหุน้ บางส่วนของบริษทั เป้าหมาย ซึง ต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จาก SIC โดยสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ตามจํานวนการถือหุน้ ภายหลังดําเนินการ
ทําคําเสนอซือหุน้ ของกิจการเป้าหมายนันแล้ว ดังนี
– น้อยกว่า 30% ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ : ต้องขออนุมตั จิ าก SIC
– ไม่น้อยกว่า 30% แต่ไม่ม ากกว่า 50% ของสิทธิออกเสีย งทังหมดของกิจ การ: SIC
ไม่อ นุ ญ าตให้ดํ า เนิน การ เนื องจากเข้า ข่า ยการทํา คํา เสนอซือหุ้น ทังหมดของกิจ การ
(Mandatory Offer)
– มากกว่า 50% ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ: ต้องขออนุ มตั จิ าก SIC โดยอาจ
อนุ มตั ติ ามเงือนไข ดังนี (1) ต้องไม่เข้าข่ายเป็ นการทําคําเสนอซือหุน้ ทังหมดของกิจการ
(Mandatory Offer) และ (2) ก่อนการทํา Partial Offer ต้องถือหุน้ ไม่มากกว่า 50% ของ
สิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ และ (3) ได้รบั อนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ บริษทั เป้าหมาย และ
(4) ระบุจํานวนรับซือขันตํา (Minimum Acceptance Condition) ให้ชดั เจน เช่น มากกว่า
50% ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ แล้วแต่กรณีเป็ นต้น
2. การทําคําเสนอซือหุน้ ทังหมดของกิจการ (Mandatory Offer): ผูเ้ สนอซือจะต้องดําเนินการทํา
คําเสนอซือหุน้ ทังหมดของกิจการเมือ ถือครองหุน้ ตามจํานวนทีต อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ กล่าวคือ
(1) ได้ถอื ครองหุน้ ไม่น้อยกว่า 30% ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ หรือ (2) ได้ถอื ครองหุน้
ระหว่าง 30% ถึง 50% ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิจการ อยู่แล้วและได้หุน้ เพิม ไม่น้อยกว่า 1%
ของสิทธิออกเสียงภายใน 6 เดือนล่าสุด
หากการเสนอซือไม่สาํ เร็จ ผูเ้ สนอซือจะไม่สามารถยืนซือได้อกี ภายใน 12 เดือน ยกเว้นเป็ นไปตามที
SIC กําหนด

9

3. เกณฑ์รบั หลักทรัพย์ของ Singapore Exchange (SGX): บริษทั เป้าหมายทีจ ดทะเบียนใน SGX ที
บริษทั ไทยจะเข้าไปซือหุน้ สินทรัพย์ หรือกิจการนัน ต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ทเี กีย วข้อง ดังนี
3.1 เกณฑ์การเพิ= มทุน: ในกรณีทบี ริษัทเป้าหมายมีการออกหุ้นใหม่ให้บริษทั ทีจะเข้าซือหุ้น
บริษทั เป้าหมายต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์เพิม ทุนของ SGX โดยสามารถเสนอขายในราคาตําได้
ไม่เกินกว่า 10% ของราคาเฉลีย ถ่วงนําหนักของราคาในวันทีท าํ สัญญา (Weighted Average
Price of Full Market Day) และได้รบั อนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ด้วยเสียงส่วนใหญ่จากทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้
หรือ ได้รบั การเพิม ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
 (General Mandate) เฉพาะกรณีทเี พิม ทุนไม่
มากกว่า 50% ของจํานวนหุน้ เดิม
3.2 เกณฑ์การได้มาและจําหน่ ายไปซึ=งสิ นทรัพย์: ในกรณีทบี ริษทั เป้าหมายจําหน่ ายสินทรัพย์
หรือกิจการทีม นี ยั สําคัญ บริษทั เป้าหมายต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ดว้ ย คือ
– ขนาดรายการไม่เกิน 5%: เป็ นธุรกรรมทีไ ม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูล
– ขนาดรายการมากกว่า 5% แต่ไม่เกิน 20%: เป็ นธุรกรรมทีต อ้ งเปิ ดเผยข้อมูล
– ขนาดรายการมากกว่า 20%: เป็ นธุรกรรมทีต อ้ งได้รบั มติจากผูถ้ อื หุน้
ทังนี ให้เลือกขนาดรายการจากวิธกี ารคํานวณทีม มี ลู ค่าสูงสุด ตามแนวทางการคํานวณดังนี
• สิน ทรัพย์สุทธิข องสิน ทรัพย์ทีจําหน่ า ยไปต่ อสิน ทรัพ ย์สุทธิข องกลุ่ ม บริษัท (ไม่ใ ช้
คํานวณในกรณีได้มา)
• กําไรสุทธิในส่วนของสินทรัพย์ทไี ด้มาหรือจําหน่ายไปต่อกําไรสุทธิของกลุ่มบริษทั
• ผลตอบแทนทีไ ด้รบั ต่อมูลค่าตลาดของบริษทั โดยไม่รวมหุน้ บุรมิ สุทธิ
• จํานวนหลักทรัพย์ทอี อกเพือการได้มาซึงสินทรัพย์ต่อจํานวนหลักทรัพย์รวมทีออก
ก่อนหน้าธุรกรรมนี
3.3 เกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล: บริษทั เป้าหมายต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ทงกรณี
ั
ทมี ี
การเพิม ทุน หรือกรณีทมี กี ารจําหน่ายสินทรัพย์ / กิจการ และบริษทั ต้องเปิ ดเผยเรือ งการได้มา
จําหน่ายไป ในทุกกรณีดงั ต่อไปนี
– กรณีการซือ(ขาย)หุ้นทําให้สดั ส่วนการถือครองเพิม ขึน(ลดลง) มากกว่า 10% ของหุ้น
ทีออกจําหน่ ายในบริษัทอืน
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– มีก ารลงทุน เพิม ขึน(ลดลง) ในทุก ระดับ

5% ของสิน ทรัพ ย์ทีม ตี วั ตนสุท ธิ (Net
Tangible Assets) ในงบการเงินรวมของบริษัทเป้ าหมาย

– การได้มา(หรือจําหน่ ายไป)ซึงหุ้นในสัดส่วนทีทาํ ให้บริษ ัททีถูกซือ(หรือถูกจํา หน่ า ย) มี
สภาพ(หรือพ้นสภาพ)เป็ นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
–

การเพิม (ลด)สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
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ขันR ตอนดําเนิ นการ: การได้มาซึ=งหุ้น (Share Acquisition)
การเตรียมพร้อมและตรวจสอบกิจการเป้าหมาย (Due Diligence)
• บริษทั ไทยและบริษทั เป้าหมายจัดทําข้อตกลงเบืองต้น (Memorandum of Understanding: MOU) โดย
จะต้องเปิ ดเผยเงือนไขเมือประกาศเสนอซือ และเก็บข้อมูลเป็ นความลับจนกว่าจะประกาศเสนอซือ
• บริษทั ไทยเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทังทางกฎหมาย บัญชี ภาษีและอืนๆของบริษทั เป้าหมาย

ประเภทรายการและการเข้าทํารายการ
• บริษทั ไทยขออนุมตั กิ รรมการ / ผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายและเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และดําเนินการเสนอ
ซือหุน้ จากผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป้าหมาย โดยทําได้ 2 กรณี คือ
o Voluntary Offer: การทําคําเสนอซือหุน้ ทังหมดของกิจการโดยสมัครใจ
o Mandatory Offer: การทําคําเสนอซือหุน้ ทังหมดของกิจการ

1

4

Offer Announcement:
ผูท้ ําคําเสนอซือประกาศ
เสนอซือหุน้ ของบริษทั
เป้าหมาย

2

First Closing Date: เปิ ดทําคํา
เสนอซือวันแรกภายใน 28 วันหลัง
เผยแพร่ Offer Document (ผู้
เสนอซือต้องเปิ ดรับซือไม่น้อยกว่า
14 วัน หลังจากวันเปิ ดรับซือวัน
แรก)

Posting Offer Document: หลังประกาศ
เสนอซือไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่เกิน 21
วัน ผูท้ ําคําเสนอซือต้องนําส่งคําเสนอซือ
(Offer Document) ให้กบั บริษทั เป้าหมาย

5

Announcement Suspension: หลัง
เผยแพร่ Offer Document 39 วัน
คณะกรรมการบริษทั เป้าหมายห้าม
เผยแพร่ขอ้ มูลการซือขาย / การ
ประเมินสินทรัพย์ / คาดการณ์เงินปนั
ผล / การทําธุรกรรมทีส าํ คัญ

3

Offeree Board Circular:
คณะกรรมการบริษทั เป้าหมายนํ าส่ง
Offer Document ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ภายใน
14 วันหลังเผยแพร่ Offer Document

6

Last Date of Acceptance
Conditions: ผูซ้ อสามารถ
ื
ประกาศรับซือเป็ นวันสุดท้าย
(Unconditional Acceptance)
หลังเผยแพร่ Offer Document
ไปแล้ว 60 วัน

การบังคับซือและการบังคับขายหุน้ ส่วนทีเ หลือ
• Compulsory Acquisition: กรณีทีผู้ทําคําเสนอซือได้หุ้นมาไม่น้อยกว่า 90% ของจํานวนหุ้นทีมสี ทิ ธิออกเสียง
ทังหมดของบริษทั เป้าหมาย ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสามารถยืนคําร้องต่อผูเ้ สนอซือภายใน 1 เดือน เพือให้ผูท้ ําคําเสนอ
ซือดําเนินการซือส่วนทีเ หลือได้
• Squeeze Out: กรณีทผี ทู้ ําคําเสนอซือได้ดาํ เนินการทําคําเสนอซือแล้ว และได้หุน้ ของบริษทั เป้าหมายมาไม่น้อย
กว่า 90% ของคําเสนอซือ ผูเ้ สนอซือสามารถยืนคําร้องภายใน 2 เดือนหลังสินสุดการทําคําเสนอซือ เพือบังคับ
ซือหุน้ จากผูถ้ อื หุน้ รายย่อยทังหมดได้

การซือขาย และชําระเงิน
• บริษทั ไทยชําระค่าหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป้าหมาย โดยสามารถชําระเป็ นเงินสด หลักทรัพย์ หรือ เงินสด
ควบคู่กบั หลักทรัพย์ตามทีกําหนดไว้ใน Code และในกรณีทชี ําระเป็ นหุน้ ของบริษทั (Share Swap) บริษทั ไทย
ต้องดําเนินการเพิม ทุน โดยขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี กีย วข้อง
• บริษทั เป้าหมายยืนเพิกถอนบริษทั ทีถูกควบรวมจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน กรณีทตี ้องการนํ าบริษทั
เป้าหมายออกจาก SGX หรือ SGX อาจพิจารณาทําการเพิกถอนเพราะไม่ผ่านเกณฑ์ดํารงสถานะในการเป็ น
บริษทั จดทะเบียน เช่น Free Float ไม่ครบถ้วน
12
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ขันR ตอนดําเนิ นการ: การโอนสิ นทรัพย์ / กิ จการ (Asset / Business Acquisition)
การเตรียมพร้อมและตรวจสอบกิจการเป้าหมาย (Due Diligence)
• บริษทั ไทยและบริษทั เป้าหมายจัดทําข้อตกลงเบืองต้น (Memorandum of Understanding: MOU) โดย
จะต้องเปิ ดเผยเงือนไขเมือประกาศเสนอซือ และเก็บข้อมูลเป็ นความลับจนกว่าจะประกาศเสนอซือ
• บริษทั ไทยเข้าตรวจสอบสถานะของสินทรัพย์ / กิจการทังทางกฎหมาย บัญ ชี ภาษีและอืนๆของบริษทั
เป้าหมาย

ประเภทรายการและการเข้าทํารายการ
• บริษทั ไทยขออนุมตั กิ รรมการ/ผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายและเกณฑ์ทเี กีย วข้อง
• ก่อนการรับโอนทรัพย์สนิ หรือกิจการ บริษทั เป้ าหมายต้องดําเนินการเกณฑ์การได้ม าและจําหน่ ายไปซึง
สินทรัพย์ของ SGX ซึง มีรายละเอียดดังนี
1. ขนาดรายการไม่เกิน 5%: เป็ นธุรกรรมทีไ ม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูล
2. ขนาดรายการมากกว่า 5% แต่ไม่เกิน 20%: เป็ นธุรกรรมทีต อ้ งเปิ ดเผยข้อมูล
3. ขนาดรายการมากกว่า 20%: เป็ นธุรกรรมทีต อ้ งได้รบั มติจากผูถ้ อื หุน้

การซือขาย และชําระเงิน
• บริษท
ั ไทยชํา ระค่าสินทรัพ ย์ /กิจการ ให้กบั ผู้ถือ หุ้น ของบริษทั เป้ าหมาย โดยสามารถชําระเป็ นเงินสด

หลักทรัพย์ หรือ เงินสดควบคู่กบั หลักทรัพย์ และในกรณีทชี ําระเป็ นหุน้ ของบริษทั (Share Swap) บริษทั ไทย
ต้องดําเนินการเพิม ทุน โดยขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี กีย วข้อง
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6อควรsจารณา4rา]ญtน
1. ข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่ างชาติ (Foreign limit) : อุตสาหกรรมในประเทศสิงคโปร์
โดยทัวไปไม่

มขี ้อจํา กัดการถือหุ้นของผู้ล งทุนต่ างชาติ ยกเว้น ในอุต สาหกรรมบางประเภททีม ี
กฎหมายเฉพาะของอุตสาหกรรม เช่น Boardcasting Act กําหนดให้ธุรกิจการแพร่สญ
ั ญาณและ
กระจายเสียง (Broadcasting) อนุญาตให้ผลู้ งทุนต่างชาติถอื หุน้ ไม่เกิน 49%
2. Competitive Act (Competition Commission: CCS) : การเข้าไปซือหุน้ บริษทั ในสิงคโปร์ ต้อง
พิจารณากฎหมายนีประกอบ โดยเกณฑ์ Section 54 เรืองการควบรวม ใน Competitive Act (2011)
กําหนดห้ามการควบรวมทีเ ป็ นผลให้หรืออาจเป็ นผลให้เกิดการลดระดับการแข่งขันในตลาดสิงคโปร์
ยกเว้นเป็ นการควบรวมที CCS เห็นว่าไม่น่าจะก่อให้เกิดการลดลงของการแข่งขัน เช่น บริษัทที
ควบรวมกันมีสว่ นแบ่งทางการตลาดน้อยกว่า 20%
3. Break Fee: ก่อนการประกาศทําสัญญา บริษทั ผูเ้ สนอซืออาจเสนอให้บริษทั เป้าหมายทําสัญญา
Break Fee Arrangement เพิม เติมหากเกิดเหตุการณ์ทที าํ ให้ไม่สามารถทําให้การซือขายลุล่วงไปได้
ผูเ้ สนอซือจะได้รบั เงินชดเชย (ปกติจะไม่เกินกว่า 1% ของมูลค่าบริษทั ตามราคาทีถ กู เสนอซือ) โดย
Break Fee Arrangement ต้องได้รบั การอนุญาตจาก SIC อย่างไรก็ตาม ปจั จุบนั Break Fee
Arrangement ยังไม่เป็ นทีน ิยม
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มาเลเซีย
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ประเทศมาเลเHย
ประเทศมาเลเHย
กฎหมายและกฎเกณBrา]ญ
1. กฎหมายบริ ษทั (Company Act 1965): มีการกําหนดเรืองการทําสัญญาซือขายทรัพย์สนิ (Asset
Sale Agreement) และการทําสัญญาซือขายหุน้ (Share Sale Agreement) รวมถึงกําหนดหน้าทีข อง
กรรมการ ซึงกฎหมายนีกํากับดูแลโดย Companies Commission of Malaysia (Companies
Commission)
2. The Capital Markets and Services Act 2007 (CMSA): เป็ นกฎหมายทีก าํ กับดูแลตลาดทุน
รวมถึงการรายงานการเปลีย นแปลงผูถ้ อื หุน้
3. เกณฑ์การควบรวมกิ จการ (Code on Takeovers and Mergers 2010): ออกโดย Securities
Commission (SC) ซึง จะกําหนดรายละเอียดและขันตอนการได้มาซึงหุน้ ของกิจการ ทังกรณีของ
บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจดทะเบียน และกองทรัส ต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
รวมถึงเอกสารคําเสนอซือ (Offer Document) ซึงต้องเป็ นไปตามทีก าํ หนดและนําส่งผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั เป้าหมาย
แม้กฎหมายมาเลเซียจะกําหนดให้สามารถทําเทคโอเวอร์แบบไม่เป็ นมิตร (Hostile Takeover) ได้
แต่โดยทัวไปมั
 กเป็ นการทําเทคโอเวอร์แบบเป็ นมิตร (Friendly Takeover) เนืองจากผูเ้ สนอซือจะ
สามารถเข้าทํา Due Diligence ได้
สําหรับประเภทของธุรกรรมแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลัก ดังนี
3.1 Voluntary Offer: เป็ นการทําคําเสนอซือหุน้ ทังหมดของกิจการโดยสมัครใจ โดยผลของการ
ทําคําเสนอซือนัน ผูท้ าํ คําเสนอซือจะถือหุน้ ในกิจการทีไ ด้มามากกว่า 50% ของหุน้ ทีม สี ทิ ธิออก
เสียง และต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก SC
นอกจากนี ผูท้ าํ คําเสนอซืออาจทําคําเสนอซือหุน้ บางส่วน (Partial Offer) ได้ โดยต้องได้รบั
อนุ มตั จิ าก SC เพือกําหนดจํานวนทีจ ะรับซือ และหากสัดส่วนการถือหุน้ หลังทําคําเสนอซือ
มีส ดั ส่ว นมากกว่า 33% ของหุ น้ ทีม สี ทิ ธิออกเสีย ง การทํา คํา เสนอซือดังกล่า วจะต้องได้ร บั
อนุ มตั จิ ากทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป้าหมายด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง หนึงของหุน้ ทีม ี
สิทธิออกเสียง นอกจากนี หากทําคําเสนอซือแล้วมีผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป้าหมายเสนอขายเกิน
สัดส่วนทีจ ะรับซือ ผูท้ าํ คําเสนอซือก็จะต้องรับซือตามสัดส่วน และหลังจากการทําคําเสนอซือ
แล้ว 12 เดือน ห้ามได้หุน้ ของบริษทั เป้าหมายมาเพิม เติม
หากผูไ้ ด้หนุ้ มาได้ปฏิเสธว่าไม่ได้มเี จตนาในการทําคําเสนอซือในบริษทั เป้าหมายแล้ว ผูน้ ันห้าม
ทําการอืน ใดทีอ าจเข้าข่ายในการทีจ ะควบกิจการของบริษทั เป้าหมายได้อกี ภายใน 6 เดือนหลัง
การปฏิเสธ
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3.2 Mandatory Offer: เป็ นการทําคําเสนอซือหุ้นทังหมดของกิจการเมือบุคคล (1) ได้หุ้นมา
มากกว่า 33% ของหุน้ ทีม สี ทิ ธิออกเสียงในบริษทั เป้าหมาย หรือ (2) ถือหุน้ ของบริษทั เป้าหมาย
อยูม่ ากกว่า 33% แต่ไม่เกินกว่า 50% ของหุน้ ทีม สี ทิ ธิออกเสียง ในบริษทั เป้าหมายและมีการได้
หุน้ มามากกว่า 2% ของหุน้ ทีม สี ทิ ธิออกเสียง ในช่วงเวลา 6 เดือนนัน จะต้องทําคําเสนอซือหุน้
ทังหมดของบริษทั เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม กรณีทบี ุคคลทีไ ด้หุน้ มาระหว่าง 20% ถึง 33% ของ
หุน้ ทีม สี ทิ ธิออกเสียง SC ก็อาจพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ Mandatory
Offer ได้เช่นกัน
สําหรับกรณีควบกิจการ (Amalgamation) นัน กฎหมายมาเลเซียไม่อนุญาตให้ดาํ เนินการได้
4. เกณฑ์รบั หลักทรัพย์ของ Bursa Malaysia (Bursa): ในกรณีทมี กี ารซือขายหุน้ ของกิจการหรือ
สินทรัพย์ของทีบ ริษทั จดทะเบียนในตลาดหุน้ Bursa บริษทั จดทะเบียนจะต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์
Listing Rule ด้วย
4.1 เกณฑ์การเพิ% มทุ น: ในกรณีทบี ริษัทเป้า หมายมีการออกหุ้นเพิม ทุนใหม่ให้กบั บริษัทไทย
บริษทั เป้าหมายจะต้องได้รบั มติจากทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ และราคาเสนอขายในราคาตําไม่เกิน 10%
ของราคาตลาด 5 วันเฉลีย ถ่วงนําหนักหลังวันทีผ ถู้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั แิ ล้ว ในกรณีของ General
Mandate ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบอํานาจให้บริษทั เป้าหมายเพิม ทุนได้ไม่เกิน 10% ของจํานวนทุน
ชําระรวมหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็ นหุน้ แล้ว
4.2 เกณฑ์การได้มาและจําหน่ ายไปซึ% งสิ นทรัพย์: ในกรณีของบริษทั จดทะเบียนทีไ ด้จําหน่ าย
ทรัพ ย์ส ิน ออกไป จะต้องคํานวณขนาดรายการตามทีกํา หนดไว้ใ นเกณฑ์ร บั หลักทรัพ ย์ข อง
Bursa และต้องดําเนินการดังต่อไปนี
• ขนาดรายการไม่เกิน 5%:ไม่ตอ้ งดําเนินการใดๆ
• ขนาดรายการมากกว่า 5%: ต้องรายงานธุรกรรมการทํารายการกับ Bursa ทันที
• ขนาดรายการมากกว่า 25%: ต้องรายงานธุรกรรมการทํารายการกับ Bursa ทันที พร้อมส่ง
หนังสือและรายละเอียดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทังนี การคํานวณขนาดรายการจะเป็ นไปตามเกณฑ์การได้มาและจําหน่ ายไปซึง สินทรัพย์
ของ Bursa ซึง มีวธิ กี ารคํานวณขนาดรายการทีเ กีย วข้องกับการจําหน่ ายสินทรัพย์ของ
บริษทั จดทะเบียน โดยเลือกวิธกี ารคํานวณทีม มี ลู ค่าสูงสุดจากวิธกี ารคํานวณ ดังนี
o มูลค่าสินทรัพย์ (Value of the assets) ทีเ กีย วข้องกับธุรกรรมเปรียบเทียบกับมูลค่า
สินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั จดทะเบียน
o กําไรสุทธิทเี กิดจากสินทรัพย์เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิของบริษทั จดทะเบียน
o มูล ค่า รวมของสิงตอบแทนทีจ ะได้ร บั เปรีย บเทีย บกับ สิน ทรัพ ย์สุทธิข องบริษัทจด
ทะเบียน
o มูลค่ารวมของสิง ตอบแทนทีจ ะได้รบั เปรียบเทียบกับมูลค่าตลาดหุน้ สามัญ (Market
value of ordinary share) ของบริษทั จดทะเบียน
o สินทรัพย์รวม (Total assets) ทีเ กีย วข้องกับธุรกรรมเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม
ของบริษทั จดทะเบียน
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o ต้นทุนสะสมในการได้มาซึงการลงทุนนัน (Investment) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษทั จดทะเบียน
• กรณีมกี ารจําหน่ ายทรัพย์สนิ ออกจนบริษทั เป้าหมายไม่มคี ุณสมบัตทิ เี หมาะสมทีจ ะเป็ น
บริษทั จดทะเบียนอีกต่อไป บริษทั เป้าหมายจะต้องได้รบั มติผูถ้ อื หุน้ 75% ของจํานวน
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ ข้าร่วมประชุม พร้อมทังแต่งตัง Principal Adviser เพือทําหน้าทีใ ห้การดําเนิน
ธุรกรรมยังเป็ นไปตามกฎและข้อบังคับทีเ กีย วข้อง และแต่งตัง Independent Adviser
เพือ ทํา หน้า ทีใ ห้ความเห็น ถึงความเหมาะสมของธุร กรรมและเสนอความเห็น ให้กบั ที
ประชุมผูถ้ อื หุน้
4.3 เกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล:
• กรณีถอื หุน้ ทังทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่า 5% ของหุน้ ในบริษทั จะต้องนําส่งรายงาน
ให้กบั บริษทั จดทะเบียนและ SC และกรณีเป็ นบริษทั จดทะเบียน บริษทั จดทะเบียนจะต้อง
แจ้ง Bursa ด้วย
• กรรมการของบริษัทจดทะเบีย นต้องรายงานทุกครังทีม ีการเปลีย นแปลงการถือหุ้น กับ
บริษทั จดทะเบียน และบริษทั จดทะเบียนต้องแจ้ง Bursa
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ขันR ตอนดําเนิ นการ: การได้มาซึ=งหุ้น (Share Acquisition)
การเตรียมพร้อมและตรวจสอบกิจการเป้าหมาย (Due Diligence)
• กรณีบริษทั เป้าหมายเป็ นบริษทั ทั วไป การได้หุ้นมักจะดําเนิ นการภายใต้สญ
ั ญาซือขายหุ้น (Share Sale
Agreement) หรือภายใต้คําสั งศาล สําหรับบริษทั ทีเป็ นจดทะเบียน จะดําเนินการภายใต้สญ
ั ญาซือขายหุ้น
(Share Sale Agreement) หรือการเสนอซือขายหุน้ เป็ นการทั วไป ซึงจะมีทงแบบ
ั
Voluntary และ Mandatory
Offer
• แต่งตัง Adviser ซึง มีคณ
ุ สมบัตติ าม Principal Adviser ทีก ําหนดไว้ใน CMSA
• บริษทั ไทยเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทังทางกฎหมาย บัญชี ภาษีและอืนๆของบริษทั เป้าหมาย

ประเภทรายการและการเข้าทํารายการ
• บริษทั ไทยขออนุมตั กิ รรมการ / ผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายและเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และดําเนินการเสนอ
ซือหุน้ จากผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป้าหมาย โดยทําได้ 2 กรณี คือ
o Voluntary Offer: การทําคําเสนอซือหุน้ ทังหมดของกิจการโดยสมัครใจ
o Mandatory Offer: การทําคําเสนอซือหุน้ ทังหมดของกิจการ

1

3

Offer Announcement: บริษทั ไทยประกาศเจตนาลงในหนังสือพิมพ์
ในมาเลเซีย 3 ฉบับ โดยอย่างน้ อย 1 ฉบับเป็ นภาษา Bahasa
Malaysia และ 1 ฉบับ เป็ น ภาษาอัง กฤษ และนํ า ส่ ง แบบแจ้ ง
ความจํานง (Notice) ไปยังคณะกรรมการของบริษทั เป้าหมาย SC
และ Bursa Malaysia (กรณีเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
Posting Offer Document: ผู้ทําคํา เสนอซือ
จะต้องนํ าส่งคําเสนอซือ (Offer Document) ให้
SC ภายใน 4 วันหลังจากนํ าส่ง Notice และเมือ
SC อนุ มตั แิ ล้ว ต้องนํ าส่ง Offer Document ให้กบั
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษทั เป้ าหมาย
ภายใน 21 วันหลังวันนําส่ง Notice
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2

คณะกรรมการของบริ ษ ั ท เป้ าหมาย จะต้ อ งประกาศต่ อ
สาธารณชน (กรณีบริษทั ทั วไป) หรือจะต้องแจ้ง Bursa ภายใน
24 ชั วโมง (กรณีบริษทั จดทะเบียน) หลังจากทีผูท้ ําคําเสนอซือ
ได้นําส่ง Notice แล้ว และนํ าส่งประกาศให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ภายใน 7
วันหลังได้รบั Notice พร้อมทังแต่งตัง Independent Adviser

Offeree Board Circular: คณะกรรมการ
ของบริษทั เป้าหมายและ Independent
Adviser ต้อ งนํ า ส่งความเห็น ของตนซึง
ได้รบั การอนุ มตั จิ าก SC แล้วให้กบั ผูถ้ ือ
หุ้นของบริษ ัท เป้า หมายภายใน 10 วัน
นับจากได้รบั Offer Document

5

Acceptance Period:
ระยะเวลารับ ซือต้อ งไม่น้อ ย
กว่ า 21 วั น หลั ง จากที ไ ด้
นํ าส่ง Offer Document แต่
ไม่เกิน 60 วัน

การซือขายหุน้ ส่วนทีเหลือ (Compulsory Acquisition): ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สามารถดําเนินการให้ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ขายหุน้ ทังหมดให้กบั ตนได้ หากได้หุ้นมาแล้วไม่ตํากว่า 90% ของคําเสนอซือในช่วง 4 เดือนตังแต่การเริม ทํา
คําเสนอซือ โดยต้องแจ้ง SC, Bursa Malaysia และประกาศหนังสือพิมพ์และแต่งตัง Adviser

การซือขาย และชําระเงิน
• บริษทั ไทยชําระค่าหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป้าหมาย สามารถชําระเป็ นเงินสด หลักทรัพย์ หรือ เงินสด
ควบคู่กบั หลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม มักจะต้องมีเงินสดเป็ นทางเลือกเสมอ และในกรณีทชี ําระเป็ นหุน้ ของ
บริษทั (Share Swap) บริษทั ไทยต้องดําเนินการเพิม ทุน โดยขออนุ มตั ผิ ถู้ อื หุน้ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
• บริษทั เป้าหมายอาจเพิกถอนออกจาก Bursa เช่น กรณีทมี ี Free Float ไม่ครบถ้วน
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ขันR ตอนดําเนิ นการ: การโอนสิ นทรัพย์/กิ จการ (Asset / Business Acquisition)
การเตรียมพร้อมและตรวจสอบกิจการเป้าหมาย (Due Diligence)
• บริษทั ไทยและบริษทั เป้าหมายจัดทําข้อตกลงสัญญาเบืองต้น (Memorandum of Understanding: MOU)
• อาจดําเนินการภายใต้สญ
ั ญาซือขายทรัพย์สนิ (Asset Sale Agreement) หรือภายใต้คําสั งศาล ซึงในบางกรณี
บริษทั ต่างชาติจะต้องมีการจัดตังบริษทั ในมาเลเซียในการได้มาซึงสินทรัพย์ทีอาจมีกฎหมายกําหนดเฉพาะ
เช่น การได้มาซึง ทีด นิ เป็ นต้น โดยการจัดตังบริษทั มาเลเซียนัน จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ กีย วข้องด้วย
• บริษทั ไทยเข้าตรวจสอบสถานะสินทรัพย์ / กิจการทังทางกฎหมาย บัญชี ภาษีและอืนๆของบริษทั เป้าหมาย

ประเภทรายการและการเข้าทํารายการ
• บริษทั ไทยขออนุมตั กิ รรมการ/ ผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายและเกณฑ์ทเี กียวข้อง
• บริษทั เป้าหมายเป็ นบริษทั ทีไ ด้จาํ หน่ายทรัพย์สนิ จะต้องคํานวณขนาดรายการตามกฎเกณฑ์ของ Bursa ซึง มี
รายละเอียดดังนี
1. ขนาดรายการตํากว่า 5%:ไม่ตอ้ งดําเนินการใดๆ
2. ขนาดรายการตังแต่ 5%: ต้องรายงานธุรกรรมการทํารายการกับ Bursa ทันที
3. ขนาดรายการตังแต่ 25%: ต้องรายงานธุรกรรมการทํารายการกับ Bursa ทันที ส่งหนังสือและรายละเอียด
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้
• กรณีมกี ารจําหน่ ายทรัพย์สนิ ออกจนบริษทั เป้าหมายไม่มคี ุณสมบัติทเี หมาะสมทีจะเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
Bursa อีกต่อไป บริษทั เป้าหมายจะต้องได้รบั มติผูถ้ อื หุน้ 75% ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมพร้อมทัง
แต่งตัง Principal Adviser เพือทําหน้าทีให้การดําเนินธุรกรรมยังเป็ นไปตามกฎและข้อบังคับทีเกียวข้อง และ
แต่งตัง Independent Adviser เพือทําหน้าทีให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของธุรกรรมและเสนอความเห็น
ให้กบั ทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้

การซือขาย และชําระเงิน
• บริษท
ั ไทยชํ า ระค่า สิน ทรัพ ย์ / กิจการ ให้กบั ผู้ถือ หุ้น ของบริษ ัท เป้ าหมาย โดยสามารถชํ าระเป็ นเงิน สด

หลักทรัพย์ หรือ เงินสดควบคู่กบั หลักทรัพย์ และในกรณีทชี ําระเป็ นหุน้ ของบริษทั (Share Swap) บริษทั ไทย
ต้องดําเนินการเพิม ทุน โดยขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี กีย วข้อง
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6อควรsจารณา4rา]ญtน
6อควรsจารณา4rา]ญtน
1. ข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติ :
• ผูล้ งทุนชาวต่างชาติ นอกจากจะต้องพิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติแล้ว ยังต้อง
คํานึงถึงการถือหุน้ ของ Bumiputra (คนเชือสายมาเลเซีย) หรือหน่ วยงานรัฐบาลมาเลเซียด้วย
ซึง โดยทัวไป
 มักจะกําหนดสัดส่วนของถือหุน้ ของ Bumiputra ไม่ตาํ กว่า 30%
• นอกจากนี ภาคธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานกํากับอืนที
เกีย วข้องเพิม เติมด้วย เช่น ธนาคารกลางของมาเลเซียซึง กํากับธุรกิจภาคธนาคาร สํานักงาน ก.ล.ต.
ของมาเลเซียซึง กํากับธุรกิจภาคหลักทรัพย์ เป็ นต้น
2. การนําส่งรายได้และผลประโยชน์ กลับ: โดยทัวไปไม่

ว่าจะเป็ นกําไร เงินปนั ผล ค่าธรรมเนียมรับ
และอืน ๆ ทีจ ่ายให้กบั Non-Resident นัน สามารถนําออกนอกมาเลเซียได้ แต่ตอ้ งมีการรายงานไปยัง
ธนาคารกลางของมาเลเซียกรณีทมี มี ลู ค่าเกินกว่า 200,000 ริงกิต
3. การจัดตังR บริ ษทั ในมาเลเซี ย: จะต้องมีการแต่งตังกรรมการอย่างน้อย 2 คนทีม ถี นิ ทีอ ยู่ (Residence)
ในมาเลเซีย
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อินโดนีเซีย
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ประเทศJนโดKเHย
ประเทศJนโดKเHย
กฎหมายและกฎเกณBrา]ญ
กฎหมายและกฎเกณBrา]ญ
1. กฎหมายบริ ษทั (Company Law): มีการให้สทิ ธิกบั ผูถ้ อื หุน้ กรณีทผี ถู้ อื หุน้ ทีไ ม่เห็นด้วยกับบางมติ
บางเรือ งของบริษทั เช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษทั การขาย/แลกทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่หรือทังหมดของ
บริษทั หรือการควบรวมกิจการ โดยผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวมีสทิ ธิขอให้บริษทั ซือหุน้ ของตนทังหมดตาม
ราคายุตธิ รรม (Fair Price)
2. Capital Market Law และ Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam)
/ Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (CMFISA) Rulebook:
Bapepam หรือ CMFISA เป็ นหน่ วยงานกํากับดูแลตลาดทุนของประเทศอินโดนีเซีย ซึงกําหนด
กฎเกณฑ์ทเี กีย วข้องกับการควบรวมกิจการ ดังนี
2.1 การควบรวมกิ จการ: Bapepam กําหนดขันตอนของการควบรวมกิจการของบริษทั มหาชนไว้
2 กรณี คือ
• Merger คือ การทีบ ริษทั ควบรวมเข้ากับอีกบริษทั หนึง และหลังจากการควบแล้วมีบริษทั เหลือ
เพียง 1 บริษทั เท่านัน
• Consolidation คือ การทีบริษทั ควบรวมเข้ากับอีกบริษทั ก่อให้เกิดบริษทั ใหม่ขนมา
ึ โดย
บริษทั เดิมเลิกกิจการไป
2.2 การ Takeover: ธุรกรรมแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลัก ดังนี
• Voluntary Offer: การทําคําเสนอซือหุน้ ทังหมดของกิจการโดยสมัครใจ
• Mandatory Offer: การทําคําเสนอซือหุน้ ทังหมดของกิจการ โดยการบังคับจากตลาดหลักทรัพย์
เมือมีการ Takeover โดยการ Takeover คือการกระทําทีท าํ ให้มกี ารเปลีย นแปลงผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษทั มหาชน ซึงผูม้ อี ํานาจควบคุมหมายถึง (1) ผูท้ ถี อื หุน้ เกินกว่า 50% ของ
ทุนชําระแล้ว หรือ (2) บุคคลทีมอี ํานาจควบคุมการจัดการหรือนโยบายของบริษัทไม่ว่า
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ทางตรงหรือทางอ้อม เมือเข้าข่าย Takeover แล้ว จะต้องทําคําเสนอซือ (Tender Offer)
หุน้ ส่วนทีเ หลือตามขันตอนทีก ําหนด คือ ผูม้ อี ํานาจควบคุมรายใหม่ต้องเปิ ดเผยข้อมูลและ
ส่งเอกสารให้ Bapepam 2 วัน นับจากวันทีม กี าร Takeover และดําเนินการทํา Tender Offer
อย่า งไรก็ต าม ผู้ซือทีได้หุ้น ไม่เ กิน กว่ า 10% ของหุ้น ทีม ีส ิทธิออกเสีย ง ภายใน 12 เดือ น
จะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งทํา mandatory offer
ในกรณีทผี ูม้ อี าํ นาจควบคุมรายใหม่ได้หุน้ มาเกินกว่าอัตราที Bapepam กําหนด ผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมนัน ต้องลดสัดส่วนการถือหุน้ ลง (Divestment) ซึง แบ่งเป็ น 2 กรณี คือ
– กรณีก่อนทํา Tender Offer ผูม้ อี าํ นาจควบคุมรายใหม่ได้หุน้ น้อยกว่า 80 % ของทุนชําระแล้ว
ในบริษทั เป้าหมาย และหลังการทํา Tender Offer แล้ว ได้หุน้ เกินกว่า 80% ผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุ ม ดัง กล่ า วจะต้องลดสัด ส่ ว นการถือ หุ้น ลงเพือ ให้ม ีหุ้น อยู่ใ นมือ ประชาชนทัวไป

อย่างน้อย 20%
– กรณีกอ่ นทํา Tender Offer ผูม้ อี าํ นาจควบคุมรายใหม่ได้หุน้ มากกว่า 80% ของทุนชําระแล้ว
ในบริษทั เป้าหมาย (ได้มาจากการทํา Takeover) ผูม้ อี าํ นาจต้องดําเนินการ Tender Offer
และเมือสินสุดการทํา Tender Offer แล้วผูม้ อี าํ นาจควบคุมดังกล่าวต้องลดสัดส่วนการ
ถือหุน้ ลงให้ไม่มากกว่าก่อนการทํา Tender Offer (ทังนี เพือให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีโอกาส
ในการได้รบั ประโยชน์จากราคา Tender แม้ว่าต่อมาผูม้ อี าํ นาจจะต้อง divest หุน้ ส่วนนัน
ไปก็ตาม) Divestment ต้องดําเนินการภายใน 2 ปี นับจากวันทีท าํ Tender Offer แล้วเสร็จ
และหุน้ ดังกล่าว ต้องอยูใ่ นมือผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อย 300 คน
2.3 เกณฑ์การเพิ= มทุน:
• Bapapem กําหนดให้บริษทั มหาชนทีต ้องการเพิม ทุน ต้องให้สทิ ธิกบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมในการจอง
ซือหุน้ ได้กอ่ น (Pre-Emptive Right) และการออก Pre-Emptive Right จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ าก
ทีป ระชุมผู้ถอื หุ้น โดยก่อนการประชุมต้องมีการส่งเอกสารและหนังสือชีชวน (Prospectus)
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และ Bapepam ล่วงหน้า
• บริษทั มหาชนสามารถเพิม ทุนโดยไม่ม ี Pre-Emptive Right ได้ เฉพาะกรณีทมี กี ารกําหนดไว้
ในข้อบังคับบริษทั และเข้าเงือ นไขใดเงือ นไขหนึงดังต่อไปนี
25

– ใน 3 ปี ทผี า่ นมา บริษทั มีการเพิม ทุนทีไ ม่ม ี Pre-Emptive Right น้อยกว่า 5% ของทุนชําระแล้ว
หรือ
– วัตถุ ประสงค์ข องการเพิม ทุน คือ เพือปรับปรุงฐานะการเงินของบริษัทตามเงือนไขที
กําหนด โดยหากเป็ นการเพิม ทุนให้กบั ประชาชน (Public Offering) ต้องปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์เรือ งการทํา Public Offering ด้วย
2.4 Material Transaction: หมายถึง รายการซือขายหุน้ ทรัพย์สนิ หรือธุรกิจทีม มี ลู ค่าตังแต่ 10%
ของรายได้บริษทั หรือ 20% ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โดยบริษทั เป้าหมายจะต้อง
ดําเนินการตามขันตอนที Bapepam กําหนดไว้
3. เกณฑ์รบั หลักทรัพย์ของ Indonesia Stock Exchange (IDX)
3.1 เกณฑ์การเพิ= มทุน:
• หุน้ จากการเพิม ทุนโดยไม่ม ี Pre-Emptive Right สามารถจดทะเบียนกับ IDX ได้ ตามเงือ นไข
ทีก าํ หนด อย่างไรก็ตาม หุน้ ดังกล่าวไม่สามารถซือขายได้เป็ นเวลา 1 ปี นับจากวันทีจ ดทะเบียน
ทังนี เพือคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถอื หุ้นรายย่อย ยกเว้นเป็ น (1) การเพิม ทุนแบบ Public
Offering หรือ (2) เป็ นหุน้ ต่างประเภทกับหุน้ ทีซ อขายใน
ื
IDX ซึง ต้องซือขายใน Negotiable
Market
• หุน้ เพิม ทุนจาก Pre-Emptive Right สามารถจดทะเบียนและซือขายบน IDX ได้
3.2 เกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล: IDX กําหนดให้บริษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยข้อมูลเกีย วกับรายการทีม ี
ความสําคัญ (Material Incident) ทันที ซึงรวมถึงรายการ Material Transaction, Tender
Offer, Takeover, Merger or Consolidation ตามที Bapepam กําหนด
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ขันR ตอนดําเนิ นการ: การได้มาซึ=งหุ้น (Share Acquisition)
การเตรียมพร้อมและตรวจสอบกิจการเป้าหมาย (Due Diligence)
• บริษทั ไทยและบริษทั เป้าหมายจัดทําข้อตกลงเบืองต้น (Memorandum of Understanding: MOU) โดยจะต้อง
เปิ ดเผยเงือนไขเมือประกาศเสนอซือ และเก็บข้อมูลเป็ นความลับจนกว่าจะประกาศเสนอซือ
• บริษทั ไทยเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทังทางกฎหมาย บัญชี ภาษีและอืนๆของบริษทั เป้าหมาย

ประเภทรายการและการเข้าทํารายการ
• บริษทั ไทยขออนุ มตั กิ รรมการ / ผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายและเกณฑ์ทีเกียวข้อง และดําเนินการเสนอซือหุ้นจาก
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป้าหมาย โดยทําได้ 2 กรณี คือ
o Voluntary Offer: การทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั
จการโดยสมัครใจ
o Mandatory Offer: การทําคําเสนอซือหุน้ ทังหมดของกิจการ

1

3

Offer Announcement: ประกาศการเข้าซือใน
หนั ง สือ พิม พ์อิน โดนี เ ซีย อย่ า งน้ อ ย 2 ฉบับ
โดยข้อความทีจะเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ต้อง
ส่งให้ Bapepam และบริษทั เป้าหมาย ล่วงหน้า
2 วัน (โดยบริษ ัท เป้ าหมายต้ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล
ดังกล่าวเป็ นความลับ)

2

Posting Offer Document: ส่งคําเสนอซือ (Tender Offer
Statement -TO Statement) ให้ Bapepam, IDX และบริษทั
เป้ าหมาย พร้อ มบุ ค คลอืน ทีอ ยู่ ร ะหว่า งการทํ า คํา เสนอซือใน
บริษทั เป้าหมายนันด้วย โดย TO Statement จะมีผลใน 15 วัน
หลัง จาก Bapapem ได้ ร ับ หรื อ แก้ ไ ขแล้ ว และเปิ ดเผย TO
Statement ในหนังสือพิมพ์ภาษาอินโดนีเซียอย่างน้อย 2 ฉบับ

Acceptance Period: เริม ทําคําเสนอซือภายในเวลาทีกําหนด โดย
ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน และอาจขยายได้ถงึ 90 วัน

4

Report: รายงานผลการทําคําเสนอซือ
ต่อ Bapepam ภายใน 10 วัน

• หากบริษทั ได้หุน้ มาเกินกว่าทีกําหนด ต้อง Divestment หุน้ บางส่วนออกภายใน 2 ปี นับจากวันที Tender Offer
แล้วเสร็จ
• การบังคับขาย (Squeeze out): ประเทศอินโดนีเซียไม่อนุญาตให้มกี ารทํา

การซือขาย และชําระเงิน
• บริษทั ไทยชําระค่าหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป้าหมาย โดยสามารถชําระเป็ นเงินสด หลักทรัพย์ หรือ เงินสด
ควบคู่กบั หลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม มักจะต้องมีเงินสดเป็ นทางเลือกเสมอ และในกรณีทชี ําระเป็ นหุน้ ของ
บริษทั (Share Swap) บริษทั ไทยต้องดําเนินการเพิม ทุน โดยขออนุ มตั ผิ ูถ้ ือหุ้นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
• บริษทั เป้าหมายยืนเพิกถอนบริษทั ทีถูกควบรวมจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน กรณีทตี ้องการนํ าบริษทั
เป้าหมายออกจาก IDX หรือ กรณีไม่ผา่ นเกณฑ์ดาํ รงสถานะในการเป็ นบริษทั จดทะเบียน
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ขันR ตอนดําเนิ นการ: การโอนสิ นทรัพย์/กิ จการ (Asset / Business Acquisition)
การเตรียมพร้อมและตรวจสอบกิจการเป้าหมาย (Due Diligence)
• บริษทั ไทยและบริษทั เป้าหมายจัดทําข้อตกลงสัญญาเบืองต้น (Memorandum of Understanding: MOU)
• บริษทั ไทยเข้าตรวจสอบสถานะสินทรัพย์ / กิจการทังทางกฎหมาย บัญชี ภาษีและอืนๆของบริษทั เป้าหมาย

ประเภทรายการและการเข้าทํารายการ
• บริษทั ไทยขออนุมตั กิ รรมการ/ ผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายและเกณฑ์ทเี กียวข้อง
• บริษทั เป้าหมายต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของ IDX
• ถ้าเป็ นรายการซือขายทรัพย์สนิ หรือ ธุรกิจ ทีมมี ูลค่าตังแต่ 10% ของรายได้บริษทั หรือ 20% ของส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั บริษทั เป้าหมายต้องปฏิบตั ติ ามขันตอนกฎเกณฑ์เรือง Material Transaction ดังนี
– แต่งตัง Independent Person เพือประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และให้ความเห็นเกียวกับความยุติธรรม
มูลค่ารายการ
– เปิ ด เผยข้อ มูล ในหนัง สือ พิม พ์อิน โดนี เ ซีย อย่า งน้ อ ย 1 ฉบับ และส่ง ข้อ มูล ดัง กล่ า วให้ผู้ถือ หุ้น และ
Bapepam ไม่น้อยกว่า 28 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
– ขออนุ มตั ิต่อทีประชุมผู้ถอื หุ้น (รายการทีผูถ้ ือหุน้ ไม่อนุ มตั ิ จะขออนุ มตั ไิ ด้อกี ครังเมือพ้น 12 เดือนนับ
จากการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครังก่อนหน้า)

การซือขาย และชําระเงิน
• บริษ ัท ไทยชํ า ระค่า กิจ การ / สิน ทรัพ ย์ใ ห้ก ับ ผู้ถือ หุ้น ของบริษ ัท เป้ าหมาย โดยสามารถชํ า ระเป็ น เงิน สด
หลักทรัพย์ หรือ เงินสดควบคู่กบั หลักทรัพย์ และในกรณีทชี ําระเป็ นหุน้ ของบริษทั (Share Swap) บริษทั ไทย
ต้องดําเนินการเพิม ทุน โดยขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี กีย วข้อง
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6อควรsจารณา4rา]ญtน
6อควรsจารณา4rา]ญtน
1. ข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติ (Foreign limit): กําหนดประเภทของบริษทั ไว้หลาย
ประเภท บางประเภทต้องถือหุ้นโดยคนอินโดนีเซียเท่านัน บริษัททีคนต่างชาติถอื หุ้นได้ต้องเป็ น
Foreign Investment Companies (Penanaman Modal Asing – PMA) หรือ Public Company
(Perseroan Terbatas Terbuka – PT Tbk) อย่างไรก็ตาม การถือหุน้ ของคนต่างชาติใน PMA หรือ
PT Tbk ยังมีขอ้ จํากัดเรือ ง Foreign Limit ในอุตสาหกรรมบางประเภท
2. Employment Matter: ตามกฎหมาย พนักงานสามารถปฏิเสธไม่ทาํ งานกับเจ้าของรายใหม่ได้ โดย
ได้รบั เงินชดเชยตามกฎหมาย ซึง เป็ นประเด็นทีผ เู้ ข้าควบรวมกิจการควรต้องพิจารณา เพราะถือเป็ น
ส่วนหนึงของต้นทุนในการซือกิจการ
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ออสเตรเลีย
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ประเทศออสเตรเNย
ประเทศออสเตรเNย
กฎหมายและกฎเกณBrา]ญ
1. กฎหมายบริ ษทั (Corporations Act)
1.1

Takeover
กฎหมายทีกํากับดูแลการควบรวมกิจการของบริษัทมหาชนทีจดทะเบียนในตลาดหุ้นของ
ประเทศออสเตรเลีย และบริษัททีไม่จ ดทะเบีย นในตลาดหุ้น ซึงมีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ถือหน่ ว ย
มากกว่า 50 ราย โดยมีสาํ นักงาน ก.ล.ต.ของออสเตรเลีย (ASIC) เป็ นผูบ้ งั คับใช้ โดยกฎหมาย
กําหนดให้บุคคลที (1) ได้ถอื ครองหุน้ เพิม เติมจากเดิมไม่เกิน 20% ไปเป็ นมากกว่า 20% หรือ
(2) ถือครองหุน้ มากกว่า 20% แต่ไม่เกิน 90% ของหุน้ ทีม สี ทิ ธิออกเสียงและได้มกี ารถือครองหุน้
เพิม เติม ต้องดําเนินการ Takeover ตามทีกําหนด ซึงมีหลายวิธี เช่น การทําคําเสนอซือ
(Takeover Bid), การได้รบั อนุ มตั จิ ากบริษทั หรือการดําเนินการผ่านกระบวนการซือกิจการ
(Scheme of Arrangement) ซึง วิธที เี ป็ นทีน ิยมทํากัน แต่ละวิธมี รี ายละเอียด ดังนี
1. การทํา Takeover Bid ซึง มี 2 วิธี คือ การเข้าซือในตลาด (On-Market Takeover Bid)
และการซือนอกตลาด (Off-Market Takeover Bid)
2. การดําเนินการภายใต้ Scheme of Arrangement: เป็ นการควบรวมกิจการหรือปรับ
โครงสร้างโดยอาศัยอํานาจศาลและมติผถู้ อื หุน้ โดยบริษทั ต้องได้รบั มติจากผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า
50% ของจํานวนผูม้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและไม่น้อยกว่า 75% ของทุนชําระแล้ว
ของบริษทั เป้าหมาย หลังจากนัน บริษทั จึงนํามติดงั กล่าวไปยืนต่อศาล โดยวิธนี ีมีขอ้ ดีคอื
ผูถ้ อื หุน้ รายใหม่สามารถได้หนุ้ ทัง 100% ของบริษทั เป้าหมายได้เร็วขึน
การทํา Takeover แต่ละวิธมี ขี อ้ แตกต่างกัน ซึง สามารถสรุปได้ดงั นี
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วิ ธีการเข้าซืRอ
แนวปฏิ บตั ิ ที=มกั ใช้

Takeover:

Takeover:

Scheme of Arrangement

Off-Market Bid

On-Market Bid

เสนอซือบริษทั เป้าหมาย และ ASIC

เสนอซือผ่าน Broker และ

เสนอซือโดยใช้อํานาจศาล โดยมี ASIC

รับทราบ

ASIC รับรอง

รับรอง

นิยมใช้

ไม่ค่อยเป็ นทีน ิยม

นิยมใช้กบั กรณีเทคโอเวอร์แบบเป็ นมิตร
( Friendly Takeover)

เงื=อนไขการทําคํา

กําหนดเงือ นไขได้ เช่น จํานวนรับซือ

เสนอซืRอ

เป็ นแบบไม่มเี งือ นไข

กําหนดเงือ นไขได้

ขันตํา (Minimum Acceptance)

การชําระสิ= งตอบแทน
มูลค่าสิ= งตอบแทน

ตามทีศ าลเห็นสมควร

เงินสดและ/หรือหลักทรัพย์

เงินสดเท่านัน

เงินสดและ/หรือหลักทรัพย์

ไม่น้อยกว่าราคาสูงสุดทีเ คยชําระ

ราคาตลาดของหลักทรัพย์นนั

เป็ นราคาทีต กลงกัน

ไม่แน่ นอน

ไม่แน่ นอน

แน่ นอน

ใช้เวลาตังแต่ 3 เดือนขึนไป

ใช้เวลาตังแต่ 2 เดือนขึนไป

ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน

เพือ ให้ได้มาซึง หลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลา 4 เดือนก่อนวันเสนอซือ
ระยะเวลาที=ใช้
ดําเนิ นการ

อย่างไรก็ตาม ออสเตรเลียได้กาํ หนดข้อยกเว้น (Creep Exception) ทีจ ะไม่ต้องปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์ Takeover กล่าวคือผูเ้ สนอซือทยอยซือหุน้ ไม่มากกว่า 3% ของจํานวนหุน้ ทังหมด
ภายในระยะเวลา 6 เดือน บุคคลนันจะไม่ถกู บังคับให้ทาํ Takeover Offer
1.2 การบังคับซืRอขาย (Compulsory Acquisition / Compulsory Buy-out)
1.2.1 Compulsory Acquisition / Compulsory Buy out หลังจากดําเนิ นการ Takeover Bid:
คือ การบังคับซือหรือขายหุน้ ส่วนทีเ หลือกับผูถ้ อื หุน้ รายย่อย หลังจากการทํา Takeover Bid
โดยสามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท
1. Compulsory Acquisition: ผูเ้ สนอซือสามารถดําเนินการ Compulsory Acquisition
เพือ บัง คับ ซือหุ้ น จากผู้ถือ หุ้น รายย่ อ ย โดยสามารถซือหุ้น ได้ ท ังในหรือ นอก
ตลาดหลักทรัพย์ เมือ
– ผูเ้ สนอซือถือ ครองหลักทรัพ ย์ไม่น้อยกว่า 90% ของหุน้ ทังหมดของบริษ ทั
เป้าหมายหลังทํา Takeover Bid และได้หลักทรัพย์มาในช่วง Takeover Bid
ไม่น้อยกว่า 75% ของจํานวนหลักทรัพย์ประกาศซือใน Takeover Bid (แต่ไม่
จํากัดวิธไี ด้มาของหุน้ ) หรือ
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– ผู้เ สนอซื อขอใช้ อํ า นาจศาลดํ า เนิ น การ กรณี ผู้ ถื อ หุ้น ส่ ว นทีเ หลื อ ปฏิ เ สธ
Compulsory Acquisition
โดยผูเ้ สนอซือต้องแจ้งผูถ้ อื หุน้ ระหว่างการเสนอซือหรือภายใน 1 เดือนหลังสินสุด
การทําคําเสนอซือเมือมีอตั ราส่วนการถือครองหุน้ เป็ นไปตามเกณฑ์ และหากผูถ้ อื หุน้
รายย่อยเห็นว่ามูลค่าผลตอบแทนไม่เป็ นธรรม ผูถ้ อื หุน้ สามารถร้องให้ศาลสังห้
 าม
การดําเนินการ Compulsory Acquisition ได้ภายใน 1 เดือนหลังจากได้รบั แจ้งจาก
ผูเ้ สนอซือ
2. Compulsory Buy Out: ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสามารถบังคับให้ผทู้ าํ คําเสนอซือ รับซือ
หลักทรัพย์ส่วนทีเ หลือทังหมด หากเมือสินสุด Takeover Bid แล้ว ผูเ้ สนอซือมีหุน้
ไม่น้อยกว่า 90% ของจํานวนหุน้ ทังหมดในบริษทั เป้าหมาย
1.2.2 General Compulsory Acquisition: คือ การบังคับซือหุน้ ส่วนทีเ หลือจากผูถ้ อื หุน้
รายย่อยทังหมดโดยผูถ้ อื หุน้ ทีถ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 90% ในกรณีทนี อกเหนือจากการดําเนินการ
ต่อเนืองจาก Takeover Bid ตามข้อ 1.2.1 โดยมีรายละเอียดดังนี
– ผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 90% ของหุน้ ทังหมดสามารถเสนอ General Compulsory Acquisition
โดยไม่ผ่านการ Takeover Bid ก่อนยืนคําขอ โดยเสนอภายใน 6 เดือนหลังจากที
ถือครองหุน้ ไม่น้อยกว่า 90%
– ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยทีม เี สียงไม่น้อยกว่า 10% ของจํานวนหุน้ ทังหมด สามารถลงมติเพือ
คัดค้านการเข้าซือได้
– การชําระราคาต้องเป็ นเงินสดเท่านัน
2. เกณฑ์ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) และเกณฑ์รบั หลักทรัพย์
ของ Australian Securities Exchange (ASX): มีการกําหนดเกณฑ์ในรายละเอียดเกีย วกับขันตอน
การขออนุ ม ัติผู้ถือหุ้น และการจัดทําความเห็นของทีปรึกษาอิสระ เมือบริษัทมีการทํารายการทีม ี
นัยสําคัญ
2.1 เกณฑ์การเพิ= มทุน: ต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลและเกณฑ์การเพิม ทุน โดยต้อง
ขอมติผถู้ อื หุน้ หากต้องการเพิม ทุนไม่น้อยกว่า 15% ของสิทธิออกเสียงทังหมด จะต้องได้รบั
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มติจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 75% ของสิทธิออกเสียงทังหมดในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น
การเพิม ทุนทีอ อกให้กบั ผูท้ หี นุ้ เดิมตามสัดส่วนทีไ ม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ดงั กล่าว
2.2 เกณฑ์การได้มาและจําหน่ ายไปซึ=งสิ นทรัพย์: มีขอ้ กําหนดให้บริษทั ทีจ ดทะเบียนใน ASX
ต้องดําเนินการดังนี
- เปิ ดเผยธุรกรรมทีม ขี นาดไม่น้อยกว่า 5% ของสินทรัพย์ในงบการเงินรวมของบริษทั
- ขอมติผูถ้ อื หุน้ จากการขายธุรกิจหลักทีท ําให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ต้อง
ปฏิบตั ิตามแนวทางเปิ ดเผยข้อมูล โดยการขออนุ มตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุน้ ตามเกณฑ์ที
ASX
- ขอมติผถู้ อื หุน้ สําหรับการขายสินทรัพย์ ทีอ าจทําให้เกิดการเปลีย นแปลงในธุรกิจหรือขนาด
ของของธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญ โดยการขออนุมตั จิ ากทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามเกณฑ์ ASX
- ห้ามบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ลูกขายสินทรัพย์หลัก หากเห็นว่าผูซ้ อจะนํ
ื
าสินทรัพย์นัน
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2.3 เกณฑ์การเพิ กถอน: บริษทั ในประเทศออสเตรเลียไม่สามารถเพิกถอนออกจากตลาดได้โดย
ไม่ได้รบั อนุ มตั จิ าก ASX แต่ทงนี
ั ASX อาจเพิกถอนบริษทั จดทะเบียนทันทีในบางกรณีได้
เช่นกัน เช่น
- เพิกถอนหลังจากดําเนินการ Compulsory Acquisition เนืองจากเป็ นการถือครองหุน้ โดย
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่เพียงกลุ่มเดียว และมีสดั ส่วนผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (Free Float) ไม่เพียงพอ หรือ
- เพิกถอนในกรณีทบี ริษทั หยุดการดําเนินธุรกิจ หรือมี Free Float ตํากว่าเกณฑ์ทกี าํ หนด
ดังนี
a. ผูถ้ อื หุน้ รวมไม่น้อยกว่า 400 ราย ทีถ อื ไม่น้อยกว่า 2,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
b. ผูถ้ อื หุน้ รวมไม่น้อยกว่า 350 ราย ทีถ อื ไม่น้อยกว่า 2,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 25%
c. ผูถ้ อื หุน้ รวมไม่น้อยกว่า 300 ราย ทีถ อื ไม่น้อยกว่า 2,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 50%
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ขันR ตอนดําเนิ นการ: การได้มาซึ=งหุ้น (Share Acquisition)
การเตรียมพร้อมและตรวจสอบกิจการเป้าหมาย (Due Diligence)
• บริษทั ไทยและบริษทั เป้าหมายจัดทําข้อตกลงเบืองต้น (Memorandum of Understanding: MOU) โดย
จะต้องเปิ ดเผยเงือนไขเมือประกาศเสนอซือ และเก็บข้อมูลเป็ นความลับจนกว่าจะประกาศเสนอซือ
• บริษทั ไทยเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทังทางกฎหมาย บัญชี ภาษีและอืนๆของบริษทั เป้าหมาย

ประเภทรายการและการเข้าทํารายการ (ประเภท Off-Market)
1

3

Lodging Document: จัดส่งคําประกาศเจตนา
(Bidder’s Statement) และคํ า เสนอซื อ
(Offer Document) ให้ ASIC

Offeree Board Statement: บริษทั เป้าหมาย
จัดส่ง Target Statement พร้อ มความเห็นของ
คณะกรรมการให้แก่ผูเ้ สนอซือและ ASIC จากนัน
จึงจัดส่งแก่ผถู้ อื หุน้ ภายใน 15 วันหลังจากผูถ้ อื หุน้
ทุกรายได้รบั Offer Document จากผูท้ ําคําเสนอ
ซือแล้ว

2

Posting Offer Document: จัดส่งสําเนา Bidder’s Statement และ Offer
Document แก่บริษทั เป้าหมายภายใน 21 วันหลังจากจัดส่งให้ ASIC
และจัดส่งคําเสนอซือให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั เป้าหมายภายหลังจัดส่งให้กบั
ASIC ไปแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันแต่ไม่เกิน 28 วัน

4 Closing Date: เปิ ดรับ

5 Defeating Condition: ผูท้ ําคําเสนอ

ซือวันแรกตามทีระบุใน
Offer Document โดย
เปิ ด รับ ซือไม่น้ อ ยกว่า
1 เดือ นและไม่เกิน 12
เดือน

ซื อแจ้ ง สถานะว่ า เป็ นไปตาม
เงือ นไขที ร ะบุ ไ ว้ ใ นคํ า เสนอซื อ
หรือ ไม่ภ ายใน 7-14 วัน ก่อ นปิ ด
ช่วงระยะเวลาทําคําเสนอซือ

• Compulsory Acquisition: ในระหว่างหรือสินสุดการทําคําเสนอซือ ผูท้ ําคําเสนอซือสามารถบังคับซือหุน้ จาก
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยได้ หากได้หนุ้ มาไม่น้อยกว่า 90% ของหุน้ ทังหมดและไม่น้อยกว่า 75% ของจํานวนหุน้ ทีได้
ทําคําเสนอซือ (โดยไม่จาํ กัดวิธที ไี ด้มาของหุน้ )
• Compulsory Buy Out: ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสามารถบังคับให้ผูท้ ําคําเสนอซือ รับซือหลักทรัพย์ส่วนทีเหลือ
ทังหมด หากเมือสินสุด Takeover Bid แล้ว ผู้เสนอซือมีหุน้ ไม่น้อยกว่า 90% ของจํานวนหุน้ ทังหมดใน
บริษทั เป้าหมาย

การซือขาย และชําระเงิน
• บริษทั ไทยชําระค่าหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป้าหมาย สามารถชําระเป็ นเงินสด หุน้ หรือ เงินสดควบคู่กบั
หุน้ ได้ และในกรณีทชี ําระเป็ นหุน้ ของบริษทั (Share Swap) บริษทั ไทยต้องดําเนินการเพิม ทุน โดยขออนุ มตั ิ
ผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
• ยืนเพิกถอนบริษทั ทีถู กควบรวมจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (กรณีทีบริษทั ทีถูกควบรวมต้อ งการ
ออกจากตลาด หรือ ASX ทําการเพิกถอนเพราะไม่ผา่ นเกณฑ์การเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
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ขันR ตอนดําเนิ นการ: การโอนสิ นทรัพย์ / กิ จการ (Asset / Business Acquisition)
การเตรียมพร้อมและตรวจสอบกิจการเป้าหมาย (Due Diligence)
• บริษทั ไทยและบริษทั เป้าหมายจัดทําข้อตกลงเบืองต้น (Memorandum of Understanding: MOU)
• บริษทั ไทยเข้าตรวจสอบสถานะสินทรัพย์ / กิจการทังทางกฎหมาย บัญชี ภาษีและอืนๆของบริษทั เป้าหมาย
• บริษทั ทีจ ดทะเบียนใน ASX และบริษทั ร่วมของบริษทั จดทะเบียนนัน ห้ามขายสินทรัพย์หลักหากในระยะเวลา
ทีข ายนันเห็นว่าผูซ้ อจะนํ
ื
าสินทรัพย์นนเข้
ั าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ประเภทรายการและการเข้าทํารายการ
• บริษทั เป้าหมายดําเนินการตามกฎเกณฑ์ของ ASX เรืองการขายสินทรัพย์ดงั นี
– ธุรกรรมการซือขายทีม ขี นาดไม่น้อยกว่า 5% ของสินทรัพย์ในงบการเงินรวมของบริษทั : เปิ ดเผยรายการต่อ ASX
– ธุรกรรมการทีส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงในลักษณะหรือขนาดของธุรกิจ: รายงาน ASX โดยASX อาจ
กําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติจากทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้
– การขายสินทรัพย์หรือสิทธิประโยชน์อย่างมีนัยสําคัญ: ปฏิบตั ติ ามแนวทางเปิ ดเผยและเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
เพือขออนุมตั ริ ายการ ตามที ASX กําหนด
• บริษทั เป้าหมายต้องจัดให้มรี ายงานของผูเ้ ชียวชาญอิสระ (Independent Expert Report) เพือให้ความเห็น
ต่อผูถ้ อื หุน้ ในธุรกรรมทีส ง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริษทั เช่น การเปลียนแปลงธุรกิจ การเปลียนแปลง
กลยุทธ์ การเปลีย นแปลงคณะกรรมการบริษทั ตามกฎเกณฑ์ของ ASIC

การซือขาย และชําระเงิน
• บริษ ัท ไทยชํ า ระค่า กิจ การ / สิน ทรัพ ย์ใ ห้ก ับ ผู้ถือ หุ้น ของบริษ ัท เป้ าหมาย โดยสามารถชํ า ระเป็ น เงิน สด
หลักทรัพย์ หรือ เงินสดควบคู่กบั หลักทรัพย์ และในกรณีทชี ําระเป็ นหุน้ ของบริษทั (Share Swap) บริษทั ไทย
ต้องดําเนินการเพิม ทุน โดยขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี กีย วข้อง
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6อควรsจารณา4rา]ญtน
1. Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (FATA): เป็ นกฎหมายกํากับดูแลการลงทุน
ของนักลงทุนต่างประเทศในสินทรัพย์ที FATA กําหนด ซึง บุคคลดังกล่าวมีหน้าทีต อ้ งรายงานการ
ถือครองสินทรัพย์ เช่น การถือครองสินทรัพย์ทเี กีย วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
สือมวลชน (Media Sector) เป็ นต้น และจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ซึง ตาม
กฎเกณฑ์ของ FATA ได้มกี ารกําหนดนิยามบุคคลทีเ ข้าข่ายเป็ นบุคคลต่างประเทศไว้ ดังนี
1. บุคคลธรรมดาทีม ไิ ด้อาศัยอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย หรือ
2. บริษทั Trustee หรือ Trust Estate ซึง ถือหุน้ โดยบุคคลทีไ ม่ได้อาศัยในประเทศหรือบริษทั ต่างประเทศ
เพียง 1 ราย ในสัดส่วนการถือหุน้ ตังแต่ 15% หรือ
3. บริษทั Trustee หรือ Trust Estate ซึง ถือหุน้ โดยบุคคลทีไ ม่ได้อาศัยในประเทศหรือบริษทั ต่างประเทศ
ตังแต่ 2 ราย ในสัดส่วนการถือหุน้ ตังแต่ 40%
2. Competition and Consumer Act 2010 (CCA): ประเทศออสเตรเลียห้ามการควบรวมหรือถือ
ครองสินทรัพย์ ทีอ าจส่งผลให้เกิดการลดศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
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Success Case
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“PTT หvงลงTนในบ$%ท SAR 4DงคโปF หXนYร"จZาน[น\ก]ก”
หXนYร"จZาน[น\ก]ก”
“การทีกลุ่มปตท. ซือหุ ้นบริษ ทั Sakari Resources Limited ("SAR" เดิมชือ Straits Asia
Resources Limited) เพิมขึน เพือทีจะมีอํานาจในการบริหาร ซึงเป็ นไปตามแผนทีทางกลุ่มปตท.
ต้อ งการขยายงานด้า นการลงทุ น ธุ ร กิจ ถ่ า นหิน โดยจะปรับ เป็ น หนึ งในธุ ร กิจหลัก ของ ปตท.
ซึงปตท. ได้ตงั  เป้าหมายว่าจะมีการผลิตถ่านหิน 70 ล้านตัน ในปี 2563 โดยนอกจากจะถือหุน้ ใน
SAR ซึงมีสดั ส่วนผลิต 11-12 ล้านตันแล้ว ในขณะนีกลุ่ม ปตท. ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาซือหุ้น
ในเหมืองถ่านหินอืนๆ เพิมเติม
ถ่ านหินเป็ นเชือเพลิงทีมีสํารองถึง 200 ปี กลุ่ม ปตท. จึงต้อ งการขยายการลงทุ นด้านนี และจะ
ยกเป็ นหนึงในธุรกิจหลักในอนาคต โดยตามแผนของไทยแล้วก็จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพือ
ความมันคงด้านพลังงานด้วย”
คุณสุรงค์ บูลกุล
ประธานเจ้าหน้าทีบ ริหารการเงิน
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
ทีม า http://www.mcot.net/site/content?id=503f1c3d0b01daf128001393#.UVp2cDeYCSo

40

M&A : Mergers and Acquisitions

PTT

ทรัพยากร/ พลังงานและสาธารณูปโภค

SET50 / SETHD

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกรรม
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (“PTT”) เริม ลงทุนในธุรกิจถ่านหินโดยผ่านบริษทั ย่อยของ บริษทั พีทที ี อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด (“PTTI”) ตังแต่ปี 2552 โดยเข้าซือหุน้ ในสัดส่วน 60% ในบริษทั PTT Asia Pacific Mining Pty Limited (“PTTAPM”)
ซึง เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั Sakari Resources Limited (“SAR”) ในสัดส่วน 45.3% มีผลให้ PTT เข้าควบคุมธุรกิจ
เหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียของ SAR โดยผ่านบริษทั ร่วมทุน PTTAPM
ต่อมาในปี 2554 PTT โดยผ่านบริษทั ย่อยของ PTTI ได้ทําการซือบริษทั ของ Partner มีผลให้ถอื หุ้นทังทางตรงและ
ทางอ้อมใน PTTAPM 100% และปตท. เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่แต่เพียงผูเ้ ดียวใน SAR ด้วยสัดส่วน 45.3%
และในปี 2556 PTT โดยผ่านบริษทั ย่อยของ PTTI ได้เพิม สัดส่วนการถือหุ้นใน SAR ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจซบเซา
เนืองจากเห็นว่า SAR เป็ นการลงทุนหลักของกลุ่ม ปตท. ในธุรกิจถ่านหิน อีกทังเป็ นบริษทั ที PTT มีความเข้าใจดีอยู่แล้ว
รูปแบบการควบรวม : Horizontal Integration (รองรับการขยายกิจการในธุรกิจถ่านหิน)
วิ ธีการ : Share Acquisition (by Cash)
PTT โดยผ่านบริษทั ย่อยของ PTTI ได้ยนื ข้อเสนอซือหุน้ (Tender Offer) ของ Sakari Resources Limited (SAR) ใน
ส่วนทีเ หลืออยู่อกี ทังหมด 55% จากเดิมที PTTAPM ถืออยู่แล้ว 45.3%
ผูซ้ ืRอ : PTT Mining Limited (“PTTML”) (บริษทั ย่อยที PTT ถือหุน้ 100%)
SAR เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร์ (SGX) ภายใต้ชอื ย่อหลักทรัพย์ SAR มีสนิ ทรัพย์คอื เหมือง
ถ่านหิน 2 แห่งทีป ระเทศอินโดนีเซีย
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มูลค่ารายการ : มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สงิ คโปร์ หรือประมาณ 960 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
โครงสร้างก่อนและหลังการเข้าทํารายการ :

โครงสร้างก่อนทํารายการ (โดยคร่าว)

โครงสร้างหลังทํารายการ (โดยคร่าว)
100%

100%

PTTI

PTTI
100% (direct & indirect)
100%

PTTML

PTTML
100% (indirect)
PTTAPM
45.3%
SAR

Other Coal
Investments

SAR Subs
(IN + others)

หมายเหตุ :
PTTI = บริษทั พีทที ี อินเตอร์เนชันแนล

จํากัด
PTTML = PTT Mining Limited
PTTAPM = PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd
SAR = Sakari Resources Limited (เดิมชือ Straits Asia Resources Limited)
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94.58%
%
SAR

SAR Subs
(IN + others)

100% (indirect)
PTTAPM

Other Coal
Investments

การดําเนินการสําคัญ
การดําเนิ นการสําคัญ : ขนาดรายการไม่เข้าข่ายทีจ ะต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรืองการได้มา
หรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการทีเกียวโยงกัน แต่เนืองจากเป็ นข้อมูลสําคัญทีต้องเปิ ดเผยโดยทันที
บริษทั จึงมีหน้าทีเ ปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์
การเปิ ดเผยข้อมูลที=สาํ คัญต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ :
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กําลังการผลิตเพิ=มขึนR จากสัดส่วนการถือหุ้นที=เพิ=มขึนR
การเพิม สัดส่วนการถือหุน้ ใน SAR จากเดิม 45.3% เป็ น 94.58% มีผลให้ ปตท. สามารถรับรูผ้ ลกําไรของ SAR ได้มากขึน
อีกทังปริมาณการผลิตของกลุ่ม ปตท. เพิม ขึนตามสัดส่วน (ตามภาพ) และได้รบั เงินปนั ผลเพิม

ประมาณการไตรมาส 1 ปv 2556

ประมาณการปv 2556
หน่วย: ล้านตัน

หน่วย: ล้านตัน
11.4

10.8

5.2
2.3

2.1
1.0

SAR 100%

สัดส่วนเดิม
45.3%

สัดส่วนใหม่
94.6%

SAR 100%

สัดส่วนเดิม
45.3%

สัดส่วนใหม่
94.6%

TIPS / CONCERN
• กระบวนการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที= เกี= ยวข้อง: ก่อนการลงทุนนันR ควรศึกษากระบวนการและกฎเกณฑ์
ต่างๆที= เกี= ยวข้องให้ชดั เจนเพื=อจะได้วางแผนงานและเตรียมการให้เหมาะสม ทังR นีR การใช้ที=ปรึกษากฎหมาย
ท้องถิ= นที=มีความเชี=ยวชาญและประสบการณ์จะช่วยให้วางแผนงานและประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ ได้ดี
ในกรณีที ปตท. เข้าซือหุน้ SAR ผ่านการทําคําเสนอซือในตลาดนี เนืองจากเป็ นธุรกรรมทีเ กีย วข้องกับบริษทั ทีจ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ กระบวนการและกฎเกณฑ์ทเี กีย วข้องจึงมีความซับซ้อนและมีความสําคัญมาก ทังในด้านกลยุทธ์
การเข้าซือหุ้น (เช่น เปรียบเทียบวิธกี ารเข้าซือหุ้นในลักษณะต่างๆ หรือข้อบังคับภายหลังการทําคําเสนอซือและ
ผลกระทบทีเ กีย วข้องในกรณีทตี ้องการซือหุน้ เพิม เติมในภายหลังหากสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตยังไม่ฟืนตัว) และใน
ด้านการเตรียมการปฏิบตั ิ (เช่น ขันตอนสําคัญและเงือนเวลาทีเกียวข้อง การรักษาความลับทางข้อมูล) โดยเฉพาะ
การขอผ่อนผันกฎตลาดต่างๆ ซึง ต้องใช้เวลาและอาจเป็ นอุปสรรคต่อการทําธุรกรรม และ/หรือ อาจทําให้ธุรกรรมล่าช้าได้
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• การตรวจสอบข้อมูล (Due Diligence): ก่อนการลงทุนควรมีการตรวจสอบข้อมูลของบริ ษทั เป้ าหมาย
อย่างครบถ้วน
แต่เนืองจากการเข้าซือหุน้ SAR ในคราวนี ปตท. เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และมีตวั แทนในคณะกรรมการบริษทั อยู่แล้ว จึงติด
ข้อจํากัดด้านการได้มาซึง ข้อมูลของ SAR จึงไม่ได้มกี ารทํา Due Diligence เหมือนธุรกรรม M&A อืนๆ ทัวไป
 แต่
อย่างไรก็ดี ได้มกี ารตรวจสอบในประเด็นกฏหมายอืน (เช่น จะมีผลกระทบเกีย วกับสัมปทานสิทธิในประเทศอินโดนีเซีย
อันเนืองมาจากการเปลีย นผู้ถอื หุน้ บริษทั SAR ทีประเทศสิงคโปร์หรือไม่) ประเด็นด้านภาษี (เช่นมี Transfer Tax
ในประเทศอินโดนีเซียหรือไม่) และประเด็นด้านบัญชี ก่อนการเข้าซือหุน้
• การเตรียมความพร้อม: การเตรียมความพร้อมภายในสําคัญมาก เพราะอาจเป็ นอุปสรรคต่อการทําธุรกรรม
และ / หรือ อาจทํา ให้ธุร กรรมล่า ช้า ได้ จึงควรมีทีม งานที= ด แู ลด้าน Execution ของธุร กรรมโดยเฉพาะ
เพื=อประสานงานกับทุกๆฝ่ ายที=เกี=ยวข้อง และเพื=อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทนั ท่วงทีหากเกิ ดปัญหาขึนR
ในกรณีการซือหุน้ SAR นัน เนืองจากในระหว่างทําคําเสนอซือจะไม่สามารถประมาณการได้แน่ นอนว่าจะได้หุน้ เพิม ใน
แต่ ล ะวัน เป็ น จํา นวนเท่ า ใด จึง ต้องมีค วามคล่ องตัว ในการดํา เนิ น การในด้า นต่ างๆ โดยเฉพาะการจัด ทํา เอกสาร
ทีเกียวข้องกับการรายงานต่ อตลาดหลักทรัพย์ และการจัดหาเงินตราต่ างประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม
ภายในอย่างดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีเ กีย วข้องและทีมงานทีด แู ลด้านธุรกรรม
• การบริ หารจัดการภายหลังการเข้าซืRอ: ควรมีการเตรียมการสําหรับการดําเนิ นการภายหลังการเข้าซืR อ
ในกรณี การเข้าซืRอหุ้น SAR โดยผ่านการทําคําเสนอซืRอนันR การเข้าบริ หารและควบคุมบริ ษทั เป้ าหมายอาจมี
ความแตกต่างในกรณี ที=มีสดั ส่วนเกิ น 90% และเพิ กถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้ว หรือในกรณี
ที=มีสดั ส่วนการถือหุ้นเพียง ~ 50 – 60% และบริษทั ยังคงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่
นอกจากนี การลงทุนในต่างประเทศยังต้องพิจารณาโครงสร้างการลงทุนทีเ หมาะสม และอาจต้องทําการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นในภายหลังหากบริษัทเป้าหมายมีโครงสร้างบริษัททีซบั ซ้อนเกินไป ซึงในการเข้าลงทุนในธุรกิจถ่านหินนี
ปตท. / PTTI ก็ตอ้ งดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ในภายหลังตามความจําเป็ นและเหมาะสมด้วยเช่นกัน
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“SCG ส`างaทธศาสตFc-า4dงeนในอาเHยน”
ส`างaทธศาสตFc-า4dงeนในอาเHยน”
“จากนีไป 5 ปี สัดส่วนการลงทุนของ SCG จะลงทุนนอกประเทศมากกว่า เพราะในเมืองไทย
ทุกกลุ่มธุรกิจของ SCG มีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างมาก และมีอตั ราการเติบโต แต่ในอาเซียน
มีประชากรจํานวนมากและการลงทุนในภูมภิ าคนีของ SCG ถือว่าน้อยมากเมือเทียบกับศักยภาพ
ทีเรามีอยู่ ดังนัน SCG จะใช้โอกาสของเราขยายเข้าไปในภูมภิ าคนีมากขึน ”
คุณกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
ทีม า : บทสัมภาษณ์ จาก BrandAge Magazine ฉบับเดือนสิงหาคม 2555
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SCC

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/ วัสดุกอ่ สร้าง

SET50 / SETHD

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)

“ปี 2555 กลุ่มธุรกิจ SCG ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้เข้าซือกิจการในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ โรงงานผลิตกระเบืองเซรามิก
PT Keramika Indonesia Assosasi (KIA) และ PT KohKoh Inti Arebama (KohKoh) ซึง ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ าย
กระเบืองปูพนื ปูผนัง และหลังคาเซรามิค รวมถึงสินค้าวัสดุก่อสร้างอืนๆ เป็ นผูด้ ําเนินธุรกิจศูนย์คา้ วัสดุทมี เี ครือข่าย
ร้านผู้แทนจําหน่ ายวัสดุอยู่ถงึ ประมาณ 10,000 แห่ง ในธุรกิจปิ โตรเคมี SCG เข้าถือหุ้น 30% ในบริษทั CHANDRA
ASRI รวมถึงมีกจิ การทีอ ยู่ระหว่างการเจรจาอีกหลายราย
อิน โดนี เ ซีย เป็ น ประเทศทีมีเ ศรษฐกิจ ขยายตัว ต่ อ เนื อ งในช่ ว งหลัง คาดว่ า จีดีพี ปี 2555 จะเติบ โตประมาณ 6%
ด้วยประชากรมากถึง 240 ล้านคน ภายหลังจากเทกโอเวอร์โรงงานกระเบืองเซรามิก เป็ นการช่วยเพิม ศักยภาพของ
SCG ในการก้าวขึนเป็ นอันดับหนึงของโลกในแง่กาํ ลังผลิต การเข้าควบรวมกิจการกับ KohKoh ถือเป็ นจิก ซอว์สาํ หรับ
ธุรกิจ Distribution ในการเป็ นช่องทางจัดจําหน่ ายระบายสินค้าของ SCG ในประเทศอินโดนีเซีย SCG จะเลือกร้านค้า
วัสดุในเครือข่ายทีอินโดนีเซีย พัฒนาเป็ นร้านต้นแบบภายใต้แบรนด์โฮมมาร์ท ทีแตกต่ างจากรูปแบบในประเทศ
นอกจากนีนวพลาสติกอุตสาหกรรม บริษทั ในเครือทีผ ลิตสินค้าประตู-หน้าต่างยูพวี ซี ี (ไวนีล) ยังรุกส่งออกสินค้าสู่ตลาด
อินโดนีเซียอย่างจริงจัง โดยมีการลงทุนเครืองจักรเพิม กําลังการผลิต จากปี ละเกือบ 1 พันตัน เป็ น 5 พันตัน/ปี สามารถ
ผลิตสินค้าได้หลากหลายสี อาทิ สีดาํ สีโอ๊กเข้ม ฯลฯ จากเดิมทีม เี ฉพาะสีขาวเท่านัน”
ทีม า: นิตยสาร Thaicoon The Company เดือนธันวาคม 2555

ลักษณะธุรกรรม
รูปแบบ : Horizontal Integration (ขยายลงทุนในธุรกิจเซรามิก)
วิ ธีการ : Share Acquisition (by Cash)
บริษทั เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง จํากัด เข้าซือหุน้ ในบริษทั PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk (“KIA”) จํานวน
7,875 ล้านหุน้ คิดเป็ นสัดส่วน 93.47%
ผูซ้ ืRอ : บริษทั เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง จํากัด (บริษทั ย่อยที SCC ถือหุน้ 100%)
KIA เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย (IDX) ภายใต้ ชือย่อหลักทรัพย์ KIAS โดยเป็ น
หนึงในบริษทั ชันนํา 5 อันดับแรกในตลาดเซรามิกของประเทศอินโดนีเซีย มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที 10% และมีโรงงาน
ทังสิน 3 แห่ง ตังอยู่ทเี กาะชวาตะวันตกใกล้กบั จาการ์ตา และเกาะชวาตะวันออกใกล้กบั สุราบายา มีกําลังการผลิต
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กระเบืองเซรามิก (สําหรับบุผนังและปูพน)
ื รวมทังสิน 27 ล้านตารางเมตร และมีกาํ ลังการผลิตกระเบืองหลังคาเซรามิก
และอุปกรณ์ รวมทังสิน 23 ล้านชิน
มูลค่ารายการ : มูลค่า 2,460 ล้านบาท

การดําเนินการสําคัญ
การดําเนิ นการสําคัญ : ขนาดรายการไม่เข้าข่ายทีจ ะต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรืองการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ และไม่ใช่รายการทีเ กีย วโยงกัน แต่เป็ นข้อมูลสําคัญทีต อ้ งเปิ ดเผยโดยทันที
การเปิ ดเผยข้อมูลที=สาํ คัญต่อตลาดหลักทรัพย์ :
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การเข้าลงทุนใน KIA ทําให้ SCG มีกาํ ลังการผลิตเซรามิกรวมทังสิน 149 ล้านตารางเมตร ซึง ทําให้ SCG คงความเป็ นหนึง
ในกลุ่มผูน้ ํ าในด้านกําลังการผลิตระดับโลก นอกจากนันยังทําให้กําลังการผลิตเซรามิกของ SCG ในประเทศอินโดนีเซีย
เพิม ขึนเป็ น 31 ล้านตารางเมตร จากกําลังการผลิต 4 ล้านตารางเมตร
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“RATCH gกธงลงTนในบ$%ทhานพiงงานขนาดใหjของ
ป ร ะ เ ท ศ อ อ ส เ ต ร เ N ย x า น บ $ % ท RATCHRATCH-Australia
Corporation Limited”
“เนื องจากออสเตรเลียเป็ นประเทศทีมีศ ักยภาพสามารถขยายกําลังการผลิตไฟฟ้ าได้เป็ นจํานวนมาก และมี
กฎระเบียบทีชัดเจน การผลิตไฟฟ้าใช้เชือเพลิงเหมือนประเทศไทย คือ ใช้ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงาน
ทดแทน และในปี 2563 รัฐบาลออสเตรเลียได้กาํ หนดเป้าหมายทีจะเพิมกําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้เป็ น
20% ของกําลังผลิตติดตัง ของประเทศ จากปจั จุบนั ออสเตรเลียมีกําลังผลิตติดตัง อยู่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต์
ซึงเป็ นกําลังผลิตจากพลังงานทดแทนประมาณ 2,000 เมกะวัตต์เท่านัน เมือพิจารณาถึงศักยภาพ และแนวโน้ม
ธุรกิจทีอยู่ในเกณฑ์ดี เราจึงตัดสินใจลงทุนทีออสเตรเลีย”
คุณนพพล มิลนิ ทางกูร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง จํากัด (มหาชน)
ทีม า : http://www.thaipost.net/node/47707
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RATCH

ทรัพยากร/ พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50/SETHD
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง จํากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกรรม
รูปแบบ : Horizontal Integration (ขยายธุรกิจด้านไฟฟ้าในต่างประเทศ)
วิ ธีการ : Share Acquisition
RATCH เข้าลงทุนโดยการซือหุน้ จํานวน 80% ในกองทุน Transfield Services Infrastructure Fund (“TSIF”) ใน
ประเทศออสเตรเลีย ซึง ภายหลังได้เปลีย นชือเป็ น RATCH-Australia Corporation Limited หรือ “RAC” โดยกําหนด
ค่าตอบแทนเป็ นเงินสดและเงินให้กยู้ มื
ผู้ซืRอ : บริษทั อาร์เอชอินเตอร์เนชันแนล

(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน จํากัด (“RHIS”) (บริษทั ย่อยที RATCH ถือหุ้น
99.99% ผ่านบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล

คอร์ปอเรชัน จํากัด และบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล

(มอริเชียส)
คอร์ปอเรชัน จํากัด ตามลําดับ)
ผูข้ าย : Transfield Services Limited (“TSE”)
RHIS ซึง เป็ นบริษัทย่อยของ RATCH ได้ลงนามข้อตกลงการเข้าซือหุน้ ในกิจการของกองทุน Transfield Services
Infrastructure Fund (“TSIF”) ในประเทศออสเตรเลีย ซึง ภายหลังได้เปลีย นชือเป็ น RATCH-Australia Corporation
Limited (“RAC”)
RAC เป็ นผูล้ งทุนด้านสาธารณูปโภคในออสเตรเลีย ปจั จุบนั มีสนิ ทรัพย์เป็ นโรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลียรวม 6 แห่ง
ประกอบด้วยโรงไฟฟาทีใ ช้ก๊าซธรรมชาติ เป็ นเชือเพลิง 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า Townsville ขนาดกําลังการผลิต 234
เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้า Kemerton ขนาดกําลังการผลิต 300 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า BP Kwinana ขนาดกําลังการผลิต
118 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า Starfish Hill ขนาดกําลังการผลิต 34.50 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้า Toora ขนาดกําลังการผลิต 21 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า Windy Hill ขนาดกําลังการผลิต 12 เมกะวัตต์
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มูลค่ารายการ : จํานวนเงิน 130.25 ล้านเหรียญออสเตรเลีย พร้อมทังให้บริษทั ย่อยดังกล่าวกูย้ มื เงินเป็ นจํานวนเงิน
72.78 ล้านเหรียญออสเตรเลีย รวมเป็ นจํานวนเงิน 203.03 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือ 6,575 ลบ. สําหรับการเข้าซือ
หุน้ สามัญในสัดส่วน 80%
แหล่งเงิ นทุนที=ใช้ : เงินสดคงเหลือภายในกิจการ เงินทุนหมุนเวียน และเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน

การดําเนินการสําคัญ
การดําเนิ นการสําคัญ : ขนาดรายการไม่เข้าข่ายทีจ ะต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรืองการได้มา
หรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการทีเกียวโยงกัน แต่เนืองจากเป็ นข้อมูลสําคัญทีต้องเปิ ดเผยโดยทันที
บริษทั จึงมีหน้าทีเ ปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์
การเปิ ดเผยข้อมูลที=สาํ คัญต่อตลาดหลักทรัพย์ :

กําลังการผลิตเพิ=มขึนR กว่า 640 MW
การเข้าลงทุนใน RAC ทําให้ RATCH มีกาํ ลังการผลิตเพิม ขึนมากกว่า 640 MW (ณ เดือนพฤษภาคม 2556) และ
ส่งผลให้ EBITDA โดยรวมเพิม ขึนประมาณ 20% โดย RAC สามารถให้ EBITDA ได้มากกว่า 15% ของ EBITDA
รวมของบริษัท รวมทังโครงการลงทุนบางโครงการทีมีแนวโน้ มความเสีย งในอนาคตสามารถขายและทํากําไร
มากกว่าต้นทุนทีป ระเมินไว้ได้กว่า 30% ภายในระยะเวลาไม่ถงึ 2 ปี และมีแผนงานในการพัฒนาโครงการใหม่ และ
โอกาสในการลงทุนโครงการใหม่ซงึ มีผลตอบแทนส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่ตํากว่า 13%
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6อkลlางJง
6อkลlางJง
General
• M&A Law in Asia Pacific, Norton Rose

Singapore
• Singapore Companies Act
• Singapore Code on Take-overs and Mergers
• SGX Rulebooks (Securities)
Malaysia
• Capital Markets and Service Act 2007: Malaysian Code on Take-overs and Mergers 2010
• Bursa Malaysia Rule (Listing requirement)
Indonesia
• Bapepam Rulebook (Capital Market Rule)
• IDX Rules and Regulations
Australia
• Corporations Act 2001
• Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
• Foreign Investment Review Board (FIRB)
• Public mergers and acquisitions in Australia: overview, Practical Law Company
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ฝายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ขอมูลเพิ่มเติมติดตามไดที่ www.set.or.th/mna

