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DisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimer    

เอกสารฉบบันี� ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจดัทําขึ�นเพื"อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ     

ใหข้อ้มูลเบื�องต้นเกี"ยวกบัการควบรวมกจิการกบับรษิทัจดทะเบยีนต่างประเทศ โดยสรุปหลกัเกณฑ์

ต่างๆ ที"มผีลใชบ้งัคบัในปจัจุบนัในภาพรวม ตลอดจนรวบรวมขอ้มูล ทศันะ และขอ้คดิเหน็จากแหล่ง

เผยแพร่ที"เกี"ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การควบรวมกิจการมีรายละเอียด ขั �นตอนและกฎระเบียบที"

เกี"ยวข้องค่อนข้างมาก ผู้สนใจควรศึกษากฎระเบียบที"เกี"ยวขอ้ง ตลอดจนขอคําปรกึษาจากบุคคล      

ผูป้ระกอบวชิาชพีก่อนการดําเนินการดว้ย ทั �งนี� ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สงวนสทิธไิม่รบัรองความถูกต้อง 

ครบถว้น และเป็นปจัจุบนัของขอ้มูล ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ"งในเอกสารฉบบันี� อกีทั �งเอกสารฉบบันี�มใิช่

การให้คําแนะนําด้านกฎหมาย หรือข้อเสนอแนะใดๆ และมิได้มีผลผูกพนัหรือถือเป็นการตีความ    

ทางกฎหมายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แต่อย่างใด  
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การเปิดเสรทีางการคา้ และสภาพแวดลอ้มที�มกีารขยายตวัไปสู่ภูมภิาคมากขึ นดงัที�ประเทศไทยกาํลงั
กา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ทาํใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้ง
ปรบักลยุทธ์ธุรกจิเพื�อรองรบัการแขง่ขนัที�จะทวคีวามรุนแรงขึ น ซึ�งหนึ�งในกลยุทธ์ที�จะเพิ�มความสามารถใน
การแข่งขนั การเติบโตอย่างแขง็แกร่งของบรษิัทจดทะเบียน คอื การควบรวมกจิการภายในประเทศ หรือ
ระหว่างประเทศ ซึ�งการควบรวมกจิการกบับรษิทัในต่างประเทศมปีระเดน็ที�บรษิทัตอ้งพจิารณาหลายประเดน็ 
ทั  งสภาพอตุสาหกรรม สงัคม เศรษฐกจิ แรงงานในประเทศนั  นๆ รวมถงึกฎหมายและกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง  

ดงันั  น เพื�อใหบ้รษิทัจดทะเบยีนไทยที�อยู่ระหว่างศกึษาโอกาสและความเป็นไปไดท้ี�จะเขา้ไปควบรวม
กจิการกบับรษิทัจดทะเบยีนต่างประเทศ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ได้ศกึษา
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากบัดูแลตลาดหลกัทรพัย์ (Securities Commission) และกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรพัย์ในประเทศที�บรษิทัจดทะเบยีนไทยมกัใหค้วามสนใจเขา้ไปลงทุน 4 ประเทศ คอื ประเทศสงิคโปร ์
มาเลเซีย อนิโดนีเซีย และออสเตรเลีย และจดัทําเอกสารนี ข ึ นเพื�อเป็นแนวทางเบื องตน้สําหรบัผูบ้รหิาร   
บรษิทัจดทะเบยีนในการศกึษาขั  นตอนและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งในการเขา้ควบรวมกจิการกบับรษิทัจดทะเบยีน
ต่างประเทศ โดยเน้นกรณีที �บรษิทัจดทะเบยีนไทยเป็นผู้ซื อ (acquire) หุ้น สินทรัพย์ หรือกิจการของ     
บรษิทัจดทะเบยีนใน 4 ประเทศดงักล่าว เป็นสาํคญั  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หวงัเป็นอยา่งยิ�งว่า เอกสารนี จะเป็นประโยชน์สาํหรบัผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนไทย
ในการเลอืกใชก้ลยุทธ์การควบรวมกจิการกบับรษิทัต่างประเทศ เพื�อเพิ�มความสามารถในการแข่งขนัและ    
การเตบิโตใหธุ้รกจิ อย่างไรกต็าม สําหรบัการทําความเขา้ใจเบื องต้นในเรื�องการควบรวมกจิการนั  น 
สามารถศกึษาได้จากเอกสาร “M&A : Mergers and Acquisitions ทางเลือกสู่ความสาํเร็จธุรกจิไทย”    
ซึ�งทางตลาดหลกัทรพัย ์ฯ ได้จดัทําและเผยแพร่เอกสารดงักล่าวผ่านเว ็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย ์ที� 
www.set.or.th/mna    

 

 
ฝ่ายพฒันาบริษทัจดทะเบียน และ ฝ่ายนโยบายกาํกบัตลาด 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
มิถนุายน 2556 
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การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A) คอื การที�กจิการได้มาซึ�งหุน้ 
สนิทรพัย ์หรอืกจิการอื�น เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งอํานาจควบคุมหรอืครอบครอง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อการเตบิโต 
เพิ�มขดีความสามารถทางการแขง่ขนั หรอืเพื�อการอยู่รอดของกจิการ  

สาํหรบัการควบรวมกจิการกบับรษิทัต่างประเทศ ในส่วนของขั  นตอนการทาํรายการนั  น จะแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน 
คอื ขั  นตอนสําหรบับรษิทัจดทะเบยีนไทย (“บรษิทัไทย”) และขั  นตอนสาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนต่างประเทศที�
เป็นบรษิทัเป้าหมาย (“บรษิทัเป้าหมาย”) ที�บรษิทัจดทะเบยีนไทยตอ้งการเขา้ไปซื อหุน้ สนิทรพัย ์หรอื กจิการ 

บ$%ทไทยบ$%ทไทยบ$%ทไทยบ$%ทไทย  

บรษิทัไทยที�จะเขา้ไปทาํรายการควบรวมกจิการกบับรษิทัอื�น ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง 
ในฐานะที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีนไทย เชน่  
1. พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน และ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
2. กฎเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) และ ตลาดหลกัทรพัยฯ์: 

ในเรื�องของการเปิดเผยขอ้มลู การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์เป็นตน้ หรอืหากบรษิทัมกีารออกหุน้
ใหมเ่พื�อชาํระเป็นคา่ตอบแทน กต็อ้งมกีารดาํเนินการออกหุน้เพิ�มทนุใหมต่ามกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

3. กฎหมายอื�นที�สาํคญั เชน่ กฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว  

บ$%ทเpาหมาย บ$%ทเpาหมาย บ$%ทเpาหมาย บ$%ทเpาหมาย     
การควบรวมกจิการกบับรษิัทเป้าหมายในต่างประเทศ มกีฎหมายและกฎเกณฑ์ที�ต้องศกึษาหลายประการ 
โดยเฉพาะการเข้าไปควบรวมกิจการกับบริษัทเป้าหมายที�เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ซึ�ง สามารถสรุปกฎหมายของหน่วยงานกํากบัดูแลตลาดหลกัทรพัย์ (Securities Commission) 
และกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยใ์นสว่นที�เกี�ยวกบัการควบรวมกจิการในแต่ละประเภท ดงันี   

เกณฑที์=เกี=ยวข้อง 
1. การได้มาซึ=งหุ้น  
(Share Acquisition)  
 

• Takeover Code: การเสนอซื อหุน้จากผูถ้อืหุน้ในตลาดหุน้
ต่างประเทศ   

• Listing Rule: การเพิ�มทนุออกหุน้ใหมใ่หก้บับรษิทัไทย (เฉพาะ
กรณีที�ออกหุน้เพิ�มทนุใหบ้รษิทัไทย)  

2. การโอนสินทรพัย ์/ กิจการ  
(Asset / Business Acquisition)  

• Listing Rule: การขายสนิทรพัย ์/ กจิการของบรษิทัต่างประเทศ  

เอกสารนี นําเสนอขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งและควรคาํนึงถงึ ในกรณีที�บรษิทัไทยจะเขา้ทาํการควบรวมกบับรษิทัเป้าหมาย
ในสงิคโปร ์มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และออสเตรเลยี ซึ�งมเีกณฑแ์ละกฏหมายที�แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ   

บท-าบท-าบท-าบท-า    
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0า1พ34เ5ยว6อง0า1พ34เ5ยว6อง0า1พ34เ5ยว6อง0า1พ34เ5ยว6อง    

Mandatory Tender Offer 

/ Mandatory Acquisition 

เป็นการไดหุ้น้จนถงึระดบัที�กฎหมายกาํหนด ทาํใหเ้กดิหน้าที�ตามกฎหมาย และ

จะตอ้งทาํคาํเสนอซื อหลกัทรพัยท์ั  งหมดของกจิการ โดยประเภทของหลกัทรพัยท์ี�

จะตอ้งทาํคาํเสนอซื อนั  น ขึ นกบักฎหมายที�แต่ละประเทศกาํหนดไว ้

Trigger Point เป็นการไดหุ้น้มาจนถงึจุดหรอืขา้มจุดที�ทาํใหผู้ไ้ดหุ้น้มาตอ้งปฏบิตัติาม Mandatory 

Tender Offer สําหรบัเกณฑข์องประเทศไทย คณะกรรมการตลาดทุน ไดก้าํหนด 

Trigger Point ไว ้3 ช่วง ไดแ้ก่ 25%, 50% หรอื 75% ของสทิธอิอกเสยีงทั  งหมด

ของกิจการ ในขณะที�เกณฑ์ต่างประเทศอาจกําหนดไว้เพยีงจุดเดียวในระดับที�

แตกต่างกนั เชน่ ที�จุด 30% ของสทิธอิอกเสยีงทั  งหมดของกจิการ เป็นตน้ 

Voluntary Tender Offer / 

Voluntary Acquisition 

เป็นการทาํคาํเสนอซื อหุน้โดยสมคัรใจ เนื�องจากไดหุ้น้มาไม่ถงึ Trigger Point จงึ

ไมม่หีน้าที�ตามกฎหมาย แต่ตอ้งการมอีาํนาจควบคมุในบรษิทั 

Partial Tender Offer / 

Partial Offer 

การทาํคาํเสนอซื อหุน้ของกจิการเพยีงบางส่วน ซึ�งมกัจะอนุญาตใหท้าํไดเ้มื�อบุคคล

ที�ไดหุ้น้มานั  นไมม่หีน้าที�ตอ้งปฏบิตัติาม Mandatory Tender Offer 

การบงัคบัซืRอหรือขาย

หุ้นส่วนที=เหลือ  

(แต่ละประเทศใช้ชื=อเรียก

แตกต่างกนั) 

ม ี2 กรณี คอื 

1) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่บงัคบัใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยขายหุน้ส่วนที�เหลอืของกจิการใหก้บั

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

2) ผูถ้อืหุน้รายย่อยบงัคบัใหผู้ถ้อืหุน้รายใหญ่ซื อหุน้ส่วนที�เหลอืของกจิการจาก    

ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย  
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8วงเวลา:าการ;อขาย8วงเวลา:าการ;อขาย8วงเวลา:าการ;อขาย8วงเวลา:าการ;อขาย    

เนื�องจากบรษิทัเป้าหมายที�บรษิทัไทยจะเขา้ไปทําการควบรวมกจิการนั  น เป็นบรษิทัที�จดทะเบยีนในตลาดหุน้ต่างประเทศ 

ดงันั  นควรคาํนึงถงึช่วงเวลาการเปิดทาํการซื อขายที�แตกต่างของแต่ละตลาดดว้ย 

ตลาดหลกัทรพัย ์ ชื=อยอ่ 

ชั =วโมงการซืRอ 

ขายตามเวลาท้องถิ=น 

ของประเทศนัRน 

ชั =วโมงการซืRอ 

ขายเทียบเป็นเวลา 

ในประเทศไทย 

สกลุเงิน 

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 : มกีารปรบัเวลาใหเ้รว็ขึ นหรอืชา้ลง 1 ชั �วโมงตามแต่ฤดูกาล (Day light หรอื Non-Day light saving) 

 

ชั =วโมงการซืRอขายเทียบเป็นเวลาในประเทศไทย 
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ส?ปภาพรวมเกณBการควบรวม"จการส?ปภาพรวมเกณBการควบรวม"จการส?ปภาพรวมเกณBการควบรวม"จการส?ปภาพรวมเกณBการควบรวม"จการของแ*ละประเทศของแ*ละประเทศของแ*ละประเทศของแ*ละประเทศ 

  สิงคโปร ์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย 
กรณี Share Acquisition 
การทาํ Voluntary 
Acquisition 

� � � � 

การทาํ Partial Acquisition � 
ตอ้งขออนุมตัทิี�ประชุมผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัเป้าหมาย 

� 
ตอ้งขออนุมตัทิี�ประชุม   

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
เป้าหมาย 

- 
(ไมม่เีกณฑร์ะบุ) 

- 
(ไมม่เีกณฑร์ะบุ) 

 

การทาํ Mandatory 
Acquisition 

� � � �  

จุดที�ตอ้งทาํคาํเสนอซื อ 
(Trigger Point) ตาม 
Mandatory Acquisition 

• ไดหุ้น้มาไมน้่อยกว่า 
30% 

• ถอืครองหุน้ระหว่าง 
30% ถงึ 50% และได้
หุน้เพิ�มเตมิตั  งแต่ 1% 
ภายใน 6 เดอืน 

• ไดหุ้น้มามากกว่า 33% 
• ถอืครองหุน้มากกว่า 

30% แต่ไมเ่กนิกว่า 
50% และไดหุ้น้
เพิ�มเตมิเกนิกว่า 2% 
ภายใน 6 เดอืน 

• ไดหุ้น้มามากกว่า 50% 
• เขา้ขา่ยเป็นผูม้อีํานาจ

ควบคุม 
 

• ไดหุ้น้มามากกว่า 20% 
• ถอืครองหุน้มากกว่า 

20% แต่น้อยกว่า 
90% และมกีารไดหุ้น้
เพิ�มเตมิ  

ระยะเวลาทาํคาํเสนอซื อใน
กรณทีั �วไป 

ประมาณ 14-60 วนั ประมาณ 21-60 วนั ประมาณ 30-90 วนั ประมาณ 1-12 เดอืน 

การบงัคบัใหผู้ถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ซื อหุน้ส่วนที�เหลอื  

เมื�อผูท้าํคาํเสนอซื อถอื   
หุน้ไมน้่อยกว่า 90% ของ
ทั  งหมด 

- 
(ไมม่เีกณฑร์ะบุ) 

- 
(ไมม่เีกณฑร์ะบุ) 

เมื�อผูท้าํคาํเสนอซื อถอื
หุน้ไมน้่อยกว่า 90% ของ
ทั  งหมด 

การบงัคบัใหผู้ถ้อืหุน้ราย
ย่อยขายหุน้ส่วนที�เหลอื  

เมื�อผูท้าํคาํเสนอซื อถอื  
หุน้ไมน้่อยกว่า 90% ของ
คาํเสนอซื อ 

เมื�อผูท้าํคาํเสนอซื อถอื
หุน้ไมน้่อยกว่า 90% ของ
คาํเสนอซื อ 

- 
(ไมม่เีกณฑร์ะบุ) 

เมื�อผูท้าํคาํเสนอซื อถอื
หุน้ไมน้่อยกว่า 90% ของ
ทั  งหมดและไมน้่อยกว่า 
75% ของที�ทาํคาํเสนอซื อ 

กรณไีดหุ้น้จนบรษิทั
เป้าหมายม ีFree Float ตํ�า 

อาจตอ้งเพกิถอน อาจตอ้งเพกิถอน ตอ้งจาํหน่ายหุน้ออก 
(Divestment) 

อาจตอ้งเพกิถอน 

ขอ้จาํกดัการถอืหุน้ต่างชาต ิ � � 
รวมถงึตอ้งคาํนวณการ
ถอืหุน้ของ Bumiputra 
(คนเชื อสายมาเลเซยี) 

� � 

กรณี Asset / Business Acquisition 
กรณบีรษิทัเป้าหมาย
จาํหน่ายทรพัยส์นิออกไป
อย่างมนียั 

ตอ้งขออนุมตัทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป้าหมาย 

หมายเหตุ : ตารางนี เป็นการสรปุภาพรวมของกฎเกณฑเ์บื องตน้ของแต่ละประเทศ โปรดศกึษาขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งเพิ�มเตมิ เพื�อความถูกตอ้ง ครบถว้น 
และเป็นปจัจบุนั 
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สิงคโปร 

  



8 M&A : Mergers and Acquisitions 

 

กฎหมายและกฎเกณBrา]ญกฎหมายและกฎเกณBrา]ญกฎหมายและกฎเกณBrา]ญกฎหมายและกฎเกณBrา]ญ        

1. กฎหมายบริษัท (Companies Act): มีการกําหนดเกี�ยวกับการบังคับซื อหุ้นส่วนที�เหลือ 

(Compulsory Acquisition) และการบงัคบัขายหุน้สว่นที�เหลอื (Squeeze Out) ดงันี  

1.1. Compulsory Acquisition – กรณีที�ผูท้าํคาํเสนอซื อถอืครองหุน้ไม่น้อยกว่า 90% ของจํานวนหุน้

ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั  งหมดของบรษิทัเป้าหมาย ผูถ้อืหุน้รายย่อยสามารถยื�นคํารอ้งต่อผูเ้สนอซื อ

ภายใน 1 เดอืน เพื�อใหผู้ท้าํคาํเสนอซื อดาํเนินการซื อสว่นที�เหลอืได ้

1.2. Squeeze Out – กรณีที�ผูท้าํคาํเสนอซื อไดด้ําเนินการทาํคาํเสนอซื อแลว้ และไดหุ้น้ของบรษิทั

เป้าหมายมาไมน้่อยกว่า 90% ของคาํเสนอซื อ ผูเ้สนอซื อสามารถยื�นคาํรอ้งภายใน 2 เดอืนหลงั

สิ นสดุการทาํคาํเสนอซื อ เพื�อบงัคบัซื อหุน้จากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยทั  งหมดได ้

2. เกณฑ์การควบรวมกิจการ (Takeovers and Mergers Code) : กาํหนดโดย Monetary Authority 

of Singapore (MAS) : ซึ�งเป็นกฎหมายกาํกบัดูแลการควบรวมของบรษิทัและทรสัต์ที�มลีกัษณะ

ต่อไปนี   

1. บรษิทัมหาชน กองทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) และ Business Trusts ที�  

จดทะเบยีนแบบ Primary Listing ในประเทศสงิคโปร ์

2. บรษิทัมหาชน หรอื Business Trusts ที�ไม่จดทะเบยีน แต่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่

น้อยกว่า 50 ราย และ มสีนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสุทธไิม่น้อยกว่า 5 ลา้นดอลลารส์งิคโปร ์(ประมาณ

125 ลา้นบาท) 

สาํหรบัประเภทของธุรกรรมแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ดงันี    

1. การทาํคาํเสนอซื อหุน้ทั  งหมดของกจิการโดยสมคัรใจ (Voluntary Offer): ม ี2 ประเภท คอื  

• General Offer: เป็นการเสนอซื อจากผูถ้อืหุน้ทุกรายของบรษิทัเป้าหมาย โดยมเีงื�อนไขว่า     

ผูเ้สนอซื อจะสามารถยกเลกิการซื อขายหุน้นั  นได้ หากผลสุดทา้ยของการทําคําเสนอซื อแล้ว

ปรากฎว่าผูเ้สนอซื อไม่สามารถไดหุ้น้ตั  งแต่ 50% ขึ นไป (Conditional) อย่างไรกต็าม หากได้

หุ้นเกินกว่า 50% ผู้เสนอซื อต้องซื อหุ้นทั  งหมดโดยไม่สามารถยกเลิกได้ (Unconditional) 

ประเทศDงคโปFประเทศDงคโปFประเทศDงคโปFประเทศDงคโปF    
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นอกจากนี  ผูเ้สนอซื ออาจกาํหนดเงื�อนไขการเสนอซื อไดม้ากกว่า 50% หากไดร้บัความเหน็ชอบ

จาก Securities Industry Council (SIC) ซึ�งเป็นหน่วยงานที�ถูกจดัตั  งขึ นภายใต ้ Securities 

and Futures Act (SFA) ทาํหน้าที�กาํกบัดูแลและบงัคบัใชเ้กณฑ ์ Takeover Code ร่วมกบั

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ โดยสมาชิกประกอบไปด้วยตัวแทนจาก

ภาคอตุสาหกรรมต่างๆ 

• Partial Offer: เป็นการเสนอซื อหุน้บางส่วนของบรษิทัเป้าหมาย ซึ�งตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ

จาก SIC โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ตามจํานวนการถือหุน้ภายหลงัดําเนินการ     

ทาํคาํเสนอซื อหุน้ของกจิการเป้าหมายนั  นแลว้ ดงันี  

– น้อยกว่า 30% ของสทิธอิอกเสยีงทั  งหมดของกจิการ : ตอ้งขออนุมตัจิาก SIC 

– ไม่น้อยกว่า 30% แต่ไม่มากกว่า 50% ของสทิธอิอกเสยีงทั งหมดของกจิการ: SIC       

ไม่อนุญาตใหด้ําเนินการ เนื�องจากเข้าข่ายการทําคําเสนอซื อหุ้นทั  งหมดของกิจการ 

(Mandatory Offer) 

– มากกว่า 50% ของสทิธอิอกเสยีงทั งหมดของกจิการ: ต้องขออนุมตัจิาก SIC โดยอาจ

อนุมตัติามเงื�อนไข ดงันี  (1) ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นการทําคําเสนอซื อหุน้ทั  งหมดของกจิการ 

(Mandatory Offer) และ (2) ก่อนการทาํ Partial Offer ตอ้งถอืหุน้ไม่มากกว่า 50% ของ

สทิธอิอกเสยีงทั งหมดของกจิการ และ (3) ได้รบัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้บรษิทัเป้าหมาย และ 

(4) ระบุจํานวนรบัซื อขั  นตํ�า (Minimum Acceptance Condition) ใหช้ดัเจน เช่น มากกว่า 

50% ของสทิธอิอกเสยีงทั งหมดของกจิการ แลว้แต่กรณีเป็นตน้  

2. การทําคาํเสนอซื อหุน้ทั  งหมดของกจิการ (Mandatory Offer): ผูเ้สนอซื อจะตอ้งดําเนินการทํา   

คาํเสนอซื อหุน้ทั  งหมดของกจิการเมื�อถอืครองหุน้ตามจํานวนที�ตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์กล่าวคอื 

(1) ไดถ้อืครองหุน้ไมน้่อยกว่า 30% ของสทิธอิอกเสยีงทั งหมดของกจิการ หรอื (2) ไดถ้อืครองหุน้

ระหว่าง 30% ถงึ 50% ของสทิธอิอกเสยีงทั งหมดของกจิการ อยู่แลว้และไดหุ้น้เพิ�มไม่น้อยกว่า 1% 

ของสทิธอิอกเสยีงภายใน 6 เดอืนล่าสดุ 

หากการเสนอซื อไมส่าํเรจ็ ผูเ้สนอซื อจะไมส่ามารถยื�นซื อไดอ้กีภายใน 12 เดอืน ยกเวน้เป็นไปตามที� 

SIC กาํหนด  
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3. เกณฑร์บัหลกัทรพัยข์อง Singapore Exchange (SGX): บรษิทัเป้าหมายที�จดทะเบยีนใน SGX ที�

บรษิทัไทยจะเขา้ไปซื อหุน้ สนิทรพัย ์หรอืกจิการนั  น ตอ้งปฏบิตัติามเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง ดงันี   

3.1 เกณฑ์การเพิ=มทุน: ในกรณีที�บรษิัทเป้าหมายมกีารออกหุ้นใหม่ให้บรษิทัที�จะเขา้ซื อหุ้น 

บรษิทัเป้าหมายตอ้งปฏบิตัติามเกณฑเ์พิ�มทุนของ SGX โดยสามารถเสนอขายในราคาตํ�าได้

ไม่เกนิกว่า 10% ของราคาเฉลี�ยถ่วงนํ าหนักของราคาในวนัที�ทาํสญัญา (Weighted Average 

Price of Full Market Day) และไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยเสยีงส่วนใหญ่จากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

หรอื ไดร้บัการเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) เฉพาะกรณีที�เพิ�มทุนไม่

มากกว่า 50% ของจาํนวนหุน้เดมิ  

3.2 เกณฑ์การได้มาและจาํหน่ายไปซึ=งสินทรพัย:์ ในกรณีที�บรษิทัเป้าหมายจําหน่ายสนิทรพัย์

หรอืกจิการที�มนียัสาํคญั บรษิทัเป้าหมายตอ้งปฏบิตัติามเกณฑด์ว้ย คอื  

– ขนาดรายการไมเ่กนิ 5%: เป็นธุรกรรมที�ไมต่อ้งเปิดเผยขอ้มลู 

– ขนาดรายการมากกว่า 5% แต่ไมเ่กนิ 20%: เป็นธุรกรรมที�ตอ้งเปิดเผยขอ้มลู  

– ขนาดรายการมากกว่า 20%: เป็นธุรกรรมที�ตอ้งไดร้บัมตจิากผูถ้อืหุน้  

ทั  งนี  ใหเ้ลอืกขนาดรายการจากวธิกีารคาํนวณที�มมีลูคา่สงูสดุ ตามแนวทางการคาํนวณดงันี  

• สนิทรพัย์สุทธิของสนิทรพัย์ที�จําหน่ายไปต่อสินทรพัย์สุทธิของกลุ่มบริษัท (ไม่ใช้

คาํนวณในกรณีไดม้า) 

• กาํไรสทุธใินสว่นของสนิทรพัยท์ี�ไดม้าหรอืจาํหน่ายไปต่อกาํไรสทุธขิองกลุ่มบรษิทั 

• ผลตอบแทนที�ไดร้บัต่อมลูคา่ตลาดของบรษิทัโดยไมร่วมหุน้บุรมิสทุธ ิ

• จํานวนหลกัทรพัย์ที�ออกเพื�อการได้มาซึ�งสนิทรพัย์ต่อจํานวนหลกัทรพัย์รวมที�ออก

กอ่นหน้าธุรกรรมนี  

3.3 เกณฑก์ารเปิดเผยข้อมลู: บรษิทัเป้าหมายตอ้งมกีารเปิดเผยขอ้มลูตามกฎเกณฑท์ั  งกรณีที�มี

การเพิ�มทนุ หรอืกรณีที�มกีารจาํหน่ายสนิทรพัย ์/ กจิการ และบรษิทัตอ้งเปิดเผยเรื�องการไดม้า

จาํหน่ายไป  ในทกุกรณีดงัต่อไปนี   

– กรณีการซื อ(ขาย)หุ้นทาํให้สดัส่วนการถือครองเพิ�มขึ น(ลดลง) มากกว่า 10% ของหุ้น

ที�ออกจาํหน่ายในบรษิัทอื�น 
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– มกีารลงทุนเพิ�มขึ น(ลดลง) ในทุกระดบั 5% ของสนิทรพัย์ที�มตีวัตนสุทธิ (Net 

Tangible Assets) ในงบการเงนิรวมของบรษิัทเป้าหมาย 

– การได้มา(หรอืจาํหน่ายไป)ซึ�งหุ้นในสดัส่วนที�ทาํให้บรษิัทที�ถูกซื อ(หรอืถูกจําหน่าย) มี

สภาพ(หรอืพ้นสภาพ)เป็นบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วม 

– การเพิ�ม(ลด)สดัส่วนการถือครองหุ้นในบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วม  
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ขั Rนตอนดาํเนินการ: การได้มาซึ=งหุ้น (Share Acquisition) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
• บรษิทัไทยชําระค่าหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป้าหมาย โดยสามารถชําระเป็นเงนิสด หลกัทรพัย ์หรอื เงนิสด

ควบคู่กบัหลกัทรพัยต์ามที�กําหนดไวใ้น Code และในกรณีที�ชําระเป็นหุน้ของบรษิทั (Share Swap) บรษิทัไทย
ตอ้งดาํเนินการเพิ�มทุน โดยขออนุมตัผิูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

• บรษิทัเป้าหมายยื�นเพกิถอนบรษิทัที�ถูกควบรวมจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน กรณีที�ต้องการนําบรษิทั
เป้าหมายออกจาก SGX หรอื SGX อาจพจิารณาทําการเพกิถอนเพราะไม่ผ่านเกณฑด์ํารงสถานะในการเป็น
บรษิทัจดทะเบยีน เช่น Free Float ไมค่รบถว้น 

• บรษิทัไทยขออนุมตักิรรมการ / ผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และดาํเนินการเสนอ
ซื อหุน้จากผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป้าหมาย โดยทําได ้2 กรณี คอื 
o Voluntary Offer: การทําคาํเสนอซื อหุน้ทั  งหมดของกจิการโดยสมคัรใจ 
o Mandatory Offer: การทําคาํเสนอซื อหุน้ทั  งหมดของกจิการ 

• บรษิทัไทยและบรษิทัเป้าหมายจดัทําขอ้ตกลงเบื องตน้ (Memorandum of Understanding: MOU) โดย
จะตอ้งเปิดเผยเงื�อนไขเมื�อประกาศเสนอซื อ และเกบ็ขอ้มลูเป็นความลบัจนกวา่จะประกาศเสนอซื อ 

• บรษิทัไทยเขา้ตรวจสอบสถานะกจิการทั  งทางกฎหมาย บญัช ีภาษแีละอื�นๆของบรษิทัเป้าหมาย  
 

การเตรยีมพรอ้มและตรวจสอบกจิการเป้าหมาย (Due Diligence) 
 

ประเภทรายการและการเขา้ทาํรายการ 

การซื อขาย และชาํระเงนิ 

การบงัคบัซื อและการบงัคบัขายหุน้สว่นที�เหลอื 

• Compulsory Acquisition: กรณีที�ผู้ทําคําเสนอซื อได้หุ้นมาไม่น้อยกว่า 90% ของจํานวนหุ้นที�มสีทิธอิอกเสยีง
ทั  งหมดของบรษิทัเป้าหมาย ผูถ้อืหุน้รายย่อยสามารถยื�นคํารอ้งต่อผูเ้สนอซื อภายใน 1 เดอืน เพื�อใหผู้ท้ําคําเสนอ
ซื อดาํเนินการซื อสว่นที�เหลอืได ้

• Squeeze Out: กรณีที�ผูท้ําคาํเสนอซื อไดด้าํเนินการทําคาํเสนอซื อแล้ว และไดหุ้น้ของบรษิทัเป้าหมายมาไม่น้อย
กวา่ 90% ของคําเสนอซื อ ผูเ้สนอซื อสามารถยื�นคํารอ้งภายใน 2 เดอืนหลงัสิ นสุดการทําคําเสนอซื อ เพื�อบงัคบั
ซื อหุน้จากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยทั  งหมดได ้

Offer Announcement: 
ผูท้ําคาํเสนอซื อประกาศ
เสนอซื อหุน้ของบรษิทั
เป้าหมาย 
 

Posting Offer Document: หลงัประกาศ
เสนอซื อไมน้่อยกวา่ 14 วนั และไมเ่กนิ 21 
วนั ผูท้ําคาํเสนอซื อตอ้งนําสง่คาํเสนอซื อ 
(Offer Document) ใหก้บับรษิทัเป้าหมาย  
 

Offeree Board Circular: 
คณะกรรมการบรษิทัเป้าหมายนําสง่ 
Offer Document ใหก้บัผูถ้อืหุน้ภายใน 
14 วนัหลงัเผยแพร่ Offer Document  
 

First Closing Date: เปิดทําคาํ
เสนอซื อวนัแรกภายใน 28 วนัหลงั
เผยแพร่ Offer Document (ผู้
เสนอซื อตอ้งเปิดรบัซื อไมน้่อยกว่า 
14 วนั หลงัจากวนัเปิดรบัซื อวนั
แรก) 

Announcement Suspension: หลงั
เผยแพร่ Offer Document 39 วนั 
คณะกรรมการบรษิทัเป้าหมายหา้ม
เผยแพรข่อ้มลูการซื อขาย / การ
ประเมนิสนิทรพัย ์/ คาดการณ์เงนิปนั
ผล / การทําธรุกรรมที�สาํคญั 

Last Date of Acceptance 
Conditions: ผูซ้ื อสามารถ
ประกาศรบัซื อเป็นวนัสดุทา้ย 
(Unconditional Acceptance) 
หลงัเผยแพร่ Offer Document 
ไปแลว้ 60 วนั 

1 2 3 

4 5 6 
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ขั Rนตอนดาํเนินการ: การโอนสินทรพัย ์/ กิจการ (Asset / Business Acquisition) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

• บริษทัไทยชําระค่าสินทรพัย์ /กิจการ ให้กบัผู้ถือหุ้นของบริษทัเป้าหมาย โดยสามารถชําระเป็นเงินสด 
หลกัทรพัย ์หรอื เงนิสดควบคู่กบัหลกัทรพัย ์และในกรณีที�ชําระเป็นหุน้ของบรษิทั (Share Swap) บรษิทัไทย
ตอ้งดาํเนินการเพิ�มทุน โดยขออนุมตัผิูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง   

• บรษิทัไทยขออนุมตักิรรมการ/ผูถ้อืหุน้ ตามกฎหมายและเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง  
• ก่อนการรบัโอนทรพัย์สนิหรอืกิจการ บรษิทัเป้าหมายต้องดําเนินการเกณฑ์การได้มาและจําหน่ายไปซึ�ง

สนิทรพัยข์อง SGX ซึ�งมรีายละเอยีดดงันี   
1. ขนาดรายการไมเ่กนิ 5%: เป็นธุรกรรมที�ไมต่อ้งเปิดเผยขอ้มลู  
2. ขนาดรายการมากกวา่ 5% แต่ไมเ่กนิ 20%: เป็นธุรกรรมที�ตอ้งเปิดเผยขอ้มลู 

3. ขนาดรายการมากกวา่ 20%: เป็นธรุกรรมที�ตอ้งไดร้บัมตจิากผูถ้อืหุน้ 

• บรษิทัไทยและบรษิทัเป้าหมายจดัทําขอ้ตกลงเบื องต้น (Memorandum of Understanding: MOU) โดย
จะต้องเปิดเผยเงื�อนไขเมื�อประกาศเสนอซื อ และเกบ็ขอ้มูลเป็นความลบัจนกว่าจะประกาศเสนอซื อ 

• บริษทัไทยเข้าตรวจสอบสถานะของสนิทรพัย์ / กิจการทั  งทางกฎหมาย บญัชี ภาษีและอื�นๆของบริษทั
เป้าหมาย  

การเตรยีมพรอ้มและตรวจสอบกจิการเป้าหมาย (Due Diligence) 
 

ประเภทรายการและการเขา้ทาํรายการ 

การซื อขาย และชาํระเงนิ 
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6อควรsจารณา4rา]ญtน6อควรsจารณา4rา]ญtน6อควรsจารณา4rา]ญtน6อควรsจารณา4rา]ญtน    

1. ข้อจาํกดัการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติ (Foreign limit) : อุตสาหกรรมในประเทศสงิคโปร์

โดยทั �วไปไม่มขี้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ลงทุนต่างชาติ ยกเว้นในอุตสาหกรรมบางประเภทที�มี

กฎหมายเฉพาะของอุตสาหกรรม เช่น Boardcasting Act กําหนดใหธุ้รกจิการแพร่สญัญาณและ

กระจายเสยีง (Broadcasting) อนุญาตใหผู้ล้งทนุต่างชาตถิอืหุน้ไมเ่กนิ 49%  

2. Competitive Act (Competition Commission: CCS) : การเขา้ไปซื อหุน้บรษิทัในสงิคโปร ์ตอ้ง

พจิารณากฎหมายนี ประกอบ โดยเกณฑ ์Section 54 เรื�องการควบรวม ใน Competitive Act (2011) 

กาํหนดหา้มการควบรวมที�เป็นผลใหห้รอือาจเป็นผลใหเ้กดิการลดระดบัการแขง่ขนัในตลาดสงิคโปร ์

ยกเว้นเป็นการควบรวมที� CCS เห็นว่าไม่น่าจะก่อให้เกดิการลดลงของการแข่งขนั เช่น บรษิัทที�  

ควบรวมกนัมสีว่นแบ่งทางการตลาดน้อยกว่า 20% 

3. Break Fee: กอ่นการประกาศทาํสญัญา บรษิทัผูเ้สนอซื ออาจเสนอใหบ้รษิทัเป้าหมายทาํสญัญา 

Break Fee Arrangement เพิ�มเตมิหากเกดิเหตุการณ์ที�ทาํใหไ้มส่ามารถทาํใหก้ารซื อขายลุล่วงไปได ้

ผูเ้สนอซื อจะไดร้บัเงนิชดเชย (ปกตจิะไมเ่กนิกว่า 1% ของมลูคา่บรษิทัตามราคาที�ถกูเสนอซื อ) โดย 

Break Fee Arrangement ตอ้งไดร้บัการอนุญาตจาก SIC อยา่งไรกต็าม ปจัจุบนั Break Fee 

Arrangement ยงัไมเ่ป็นที�นิยม 

 

 
  



 15 

 

มาเลเซยี 
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กฎหมายและกฎเกณBrา]ญกฎหมายและกฎเกณBrา]ญกฎหมายและกฎเกณBrา]ญกฎหมายและกฎเกณBrา]ญ        

1. กฎหมายบริษทั (Company Act 1965): มกีารกาํหนดเรื�องการทาํสญัญาซื อขายทรพัยส์นิ (Asset 
Sale Agreement) และการทาํสญัญาซื อขายหุน้ (Share Sale Agreement) รวมถงึกาํหนดหน้าที�ของ
กรรมการ ซึ�งกฎหมายนี กํากบัดูแลโดย Companies Commission of Malaysia (Companies 
Commission) 

2. The Capital Markets and Services Act 2007 (CMSA): เป็นกฎหมายที�กาํกบัดูแลตลาดทุน 
รวมถงึการรายงานการเปลี�ยนแปลงผูถ้อืหุน้  

3. เกณฑ์การควบรวมกิจการ (Code on Takeovers and Mergers 2010): ออกโดย Securities 
Commission (SC) ซึ�งจะกาํหนดรายละเอยีดและขั  นตอนการไดม้าซึ�งหุน้ของกจิการ ทั  งกรณีของ
บรษิัทมหาชนจํากดั บรษิัทจดทะเบียน และกองทรสัต์เพื�อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) 
รวมถงึเอกสารคําเสนอซื อ (Offer Document) ซึ�งตอ้งเป็นไปตามที�กาํหนดและนําส่งผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัเป้าหมาย 

แมก้ฎหมายมาเลเซยีจะกําหนดใหส้ามารถทําเทคโอเวอรแ์บบไม่เป็นมติร (Hostile Takeover) ได ้ 
แต่โดยทั �วไปมกัเป็นการทําเทคโอเวอรแ์บบเป็นมติร (Friendly Takeover) เนื�องจากผูเ้สนอซื อจะ
สามารถเขา้ทาํ Due Diligence ได ้

สาํหรบัประเภทของธุรกรรมแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ดงันี  

3.1 Voluntary Offer: เป็นการทําคาํเสนอซื อหุน้ทั  งหมดของกจิการโดยสมคัรใจ โดยผลของการ  
ทาํคาํเสนอซื อนั  น ผูท้าํคาํเสนอซื อจะถอืหุน้ในกจิการที�ไดม้ามากกว่า 50% ของหุน้ที�มสีทิธอิอก
เสยีง และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก SC 

นอกจากนี  ผูท้าํคําเสนอซื ออาจทาํคาํเสนอซื อหุน้บางส่วน (Partial Offer) ได ้โดยตอ้งไดร้บั
อนุมตัจิาก SC เพื�อกาํหนดจํานวนที�จะรบัซื อ และหากสดัส่วนการถอืหุน้หลงัทาํคาํเสนอซื อ     
มสีดัส่วนมากกว่า 33% ของหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีง การทําคําเสนอซื อดงักล่าวจะตอ้งไดร้บั
อนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป้าหมายดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของหุน้ที�มี
สทิธอิอกเสยีง นอกจากนี  หากทาํคาํเสนอซื อแลว้มผีูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป้าหมายเสนอขายเกนิ
สดัส่วนที�จะรบัซื อ ผูท้าํคาํเสนอซื อกจ็ะตอ้งรบัซื อตามสดัส่วน และหลงัจากการทาํคาํเสนอซื อ
แลว้ 12 เดอืน หา้มไดหุ้น้ของบรษิทัเป้าหมายมาเพิ�มเตมิ 

หากผูไ้ดหุ้น้มาไดป้ฏเิสธว่าไมไ่ดม้เีจตนาในการทาํคาํเสนอซื อในบรษิทัเป้าหมายแลว้ ผูน้ั  นหา้ม
ทาํการอื�นใดที�อาจเขา้ขา่ยในการที�จะควบกจิการของบรษิทัเป้าหมายไดอ้กีภายใน 6 เดอืนหลงั
การปฏเิสธ 

ประเทศประเทศประเทศประเทศมาเลเHยมาเลเHยมาเลเHยมาเลเHย    
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3.2 Mandatory Offer: เป็นการทําคําเสนอซื อหุ้นทั  งหมดของกจิการเมื�อบุคคล (1) ได้หุ้นมา
มากกว่า 33% ของหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงในบรษิทัเป้าหมาย หรอื (2) ถอืหุน้ของบรษิทัเป้าหมาย
อยูม่ากกว่า 33% แต่ไมเ่กนิกว่า 50% ของหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีง ในบรษิทัเป้าหมายและมกีารได้
หุน้มามากกว่า 2% ของหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีง ในช่วงเวลา 6 เดอืนนั  น จะตอ้งทาํคาํเสนอซื อหุน้
ทั  งหมดของบรษิทัเป้าหมาย อย่างไรกต็าม กรณีที�บุคคลที�ไดหุ้น้มาระหว่าง 20% ถงึ 33% ของ
หุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีง SC กอ็าจพจิารณาใหบุ้คคลดงักล่าวตอ้งปฏบิตัติามเกณฑ ์ Mandatory 
Offer ไดเ้ชน่กนั 

สาํหรบักรณีควบกจิการ (Amalgamation) นั  น กฎหมายมาเลเซยีไมอ่นุญาตใหด้าํเนินการได ้

4. เกณฑ์รบัหลกัทรพัยข์อง Bursa Malaysia (Bursa): ในกรณีที�มกีารซือขายหุน้ของกจิการหรอื
สนิทรพัย์ของที�บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหุน้ Bursa  บรษิทัจดทะเบยีนจะต้องปฏบิตัติามเกณฑ ์
Listing Rule ดว้ย 

4.1 เกณฑ์การเพิ%มทุน: ในกรณีที�บรษิัทเป้าหมายมกีารออกหุ้นเพิ�มทุนใหม่ให้กบับรษิัทไทย  
บรษิทัเป้าหมายจะตอ้งไดร้บัมตจิากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ และราคาเสนอขายในราคาตํ�าไม่เกนิ 10% 
ของราคาตลาด 5 วนัเฉลี�ยถ่วงนําหนักหลงัวนัที�ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิลว้ ในกรณีของ General 
Mandate ผูถ้อืหุน้อาจมอบอาํนาจใหบ้รษิทัเป้าหมายเพิ�มทุนไดไ้ม่เกนิ 10% ของจํานวนทุน
ชาํระรวมหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพเป็นหุน้แลว้ 

4.2 เกณฑ์การได้มาและจาํหน่ายไปซึ%งสินทรพัย:์ ในกรณีของบรษิทัจดทะเบยีนที�ไดจ้ําหน่าย
ทรพัย์สินออกไป จะต้องคํานวณขนาดรายการตามที�กําหนดไว้ในเกณฑ์รบัหลักทรพัย์ของ 
Bursa และตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี  
• ขนาดรายการไมเ่กนิ 5%:ไมต่อ้งดาํเนินการใดๆ 
• ขนาดรายการมากกว่า 5%: ตอ้งรายงานธุรกรรมการทาํรายการกบั Bursa ทนัท ี
• ขนาดรายการมากกว่า 25%: ตอ้งรายงานธุรกรรมการทาํรายการกบั Bursa ทนัท ีพรอ้มส่ง

หนงัสอืและรายละเอยีดใหก้บัผูถ้อืหุน้ และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ 

ทั  งนี  การคาํนวณขนาดรายการจะเป็นไปตามเกณฑก์ารไดม้าและจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย์
ของ Bursa ซึ�งมวีธิกีารคํานวณขนาดรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัการจําหน่ายสนิทรพัยข์อง
บรษิทัจดทะเบยีน โดยเลอืกวธิกีารคาํนวณที�มมีลูคา่สงูสดุจากวธิกีารคาํนวณ ดงันี  
o มลูคา่สนิทรพัย ์ (Value of the assets) ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมเปรยีบเทยีบกบัมลูคา่

สนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัจดทะเบยีน 
o กาํไรสทุธทิี�เกดิจากสนิทรพัยเ์ปรยีบเทยีบกบักาํไรสทุธขิองบรษิทัจดทะเบยีน 
o มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนที�จะได้รบัเปรียบเทียบกบัสินทรพัย์สุทธิของบริษัทจด

ทะเบยีน 
o มลูค่ารวมของสิ�งตอบแทนที�จะไดร้บัเปรยีบเทยีบกบัมูลค่าตลาดหุน้สามญั (Market 

value of ordinary share) ของบรษิทัจดทะเบยีน 
o สนิทรพัยร์วม (Total assets) ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมเปรยีบเทยีบกบัสนิทรพัยร์วม

ของบรษิทัจดทะเบยีน 
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o ต้นทุนสะสมในการได้มาซึ�งการลงทุนนั  น (Investment) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
เปรยีบเทยีบกบัสนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน  

• กรณีมกีารจําหน่ายทรพัยส์นิออกจนบรษิทัเป้าหมายไม่มคีุณสมบตัทิี�เหมาะสมที�จะเป็น
บรษิทัจดทะเบยีนอกีต่อไป บรษิทัเป้าหมายจะตอ้งไดร้บัมตผิูถ้อืหุน้ 75% ของจํานวน    
ผูถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม พรอ้มทั  งแต่งตั  ง Principal Adviser เพื�อทาํหน้าที�ใหก้ารดําเนิน
ธุรกรรมยงัเป็นไปตามกฎและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง และแต่งตั  ง Independent Adviser 
เพื�อทําหน้าที�ใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสมของธุรกรรมและเสนอความเหน็ใหก้บัที�
ประชุมผูถ้อืหุน้  

4.3 เกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู: 
• กรณีถอืหุน้ทั  งทางตรงและทางออ้มไม่น้อยกว่า 5% ของหุน้ในบรษิทั จะตอ้งนําส่งรายงาน

ใหก้บับรษิทัจดทะเบยีนและ SC และกรณีเป็นบรษิทัจดทะเบยีน บรษิทัจดทะเบยีนจะตอ้ง
แจง้ Bursa ดว้ย 

• กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องรายงานทุกครั  งที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือหุ้นกบั
บรษิทัจดทะเบยีน และบรษิทัจดทะเบยีนตอ้งแจง้ Bursa 
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ขั Rนตอนดาํเนินการ: การได้มาซึ=งหุ้น (Share Acquisition) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• บรษิทัไทยชําระคา่หุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป้าหมาย สามารถชําระเป็นเงนิสด หลกัทรพัย ์หรอื เงนิสด
ควบคู่กบัหลกัทรพัยไ์ด ้อยา่งไรกต็าม มกัจะตอ้งมเีงนิสดเป็นทางเลอืกเสมอ และในกรณีที�ชําระเป็นหุน้ของ
บรษิทั (Share Swap) บรษิทัไทยตอ้งดาํเนินการเพิ�มทุน โดยขออนุมตัผิูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

• บรษิทัเป้าหมายอาจเพกิถอนออกจาก Bursa เช่น กรณีที�ม ีFree Float ไมค่รบถ้วน  
 

• บรษิทัไทยขออนุมตักิรรมการ / ผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และดาํเนินการเสนอ
ซื อหุน้จากผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป้าหมาย โดยทําได ้2 กรณี คอื 
o Voluntary Offer: การทําคาํเสนอซื อหุน้ทั  งหมดของกจิการโดยสมคัรใจ 
o Mandatory Offer: การทําคาํเสนอซื อหุน้ทั  งหมดของกจิการ 

 

• กรณีบริษทัเป้าหมายเป็นบรษิทัทั �วไป การได้หุ้นมกัจะดําเนินการภายใต้สญัญาซื อขายหุ้น (Share Sale 
Agreement) หรอืภายใต้คําสั �งศาล สําหรบับรษิทัที�เป็นจดทะเบยีน จะดําเนินการภายใต้สญัญาซื อขายหุ้น 
(Share Sale Agreement) หรอืการเสนอซื อขายหุน้เป็นการทั �วไป ซึ�งจะมทีั  งแบบ Voluntary และ Mandatory 
Offer 

• แต่งตั  ง Adviser ซึ�งมคีณุสมบตัติาม Principal Adviser ที�กําหนดไวใ้น CMSA 
• บรษิทัไทยเขา้ตรวจสอบสถานะกจิการทั  งทางกฎหมาย บญัช ีภาษแีละอื�นๆของบรษิทัเป้าหมาย  

การเตรยีมพรอ้มและตรวจสอบกจิการเป้าหมาย (Due Diligence) 
 

ประเภทรายการและการเขา้ทาํรายการ 

การซื อขาย และชาํระเงนิ 

Offer Announcement: บรษิทัไทยประกาศเจตนาลงในหนังสอืพมิพ ์
ในมาเลเซีย 3 ฉบบั โดยอย่างน้อย 1 ฉบบัเป็นภาษา Bahasa 
Malaysia และ 1 ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ และนําส่งแบบแจ้ง
ความจํานง (Notice) ไปยงัคณะกรรมการของบรษิทัเป้าหมาย SC 
และ Bursa Malaysia (กรณีเป็นบรษิทัจดทะเบยีน)  

Posting Offer Document: ผู้ทําคําเสนอซื อ
จะต้องนําส่งคําเสนอซื อ (Offer Document) ให ้
SC ภายใน 4 วนัหลงัจากนําส่ง Notice และเมื�อ 
SC อนุมตัแิล้ว ต้องนําส่ง Offer Document ใหก้บั 
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษทัเป้าหมาย
ภายใน 21 วนัหลงัวนันําสง่ Notice 
 

Offeree Board Circular: คณะกรรมการ
ของบริษทัเป้าหมายและ Independent 
Adviser ต้องนําส่งความเห็นของตนซึ�ง
ไดร้บัการอนุมตัจิาก SC แล้วให้กบัผูถ้ือ
หุ้นของบริษัทเป้าหมายภายใน 10 วนั
นบัจากไดร้บั Offer Document 
 

Acceptance Period: 
ระยะเวลารบัซื อต้องไม่น้อย
กว่า  21 วันหลังจากที� ได้
นําส่ง Offer Document แต่
ไมเ่กนิ 60 วนั 
 

1 

4 5 

การซื อขายหุน้ส่วนที�เหลอื (Compulsory Acquisition): ผูถ้อืหุน้รายใหญ่สามารถดําเนินการให้ผูถ้อืหุน้รายย่อย
ขายหุน้ทั  งหมดให้กบัตนได้ หากได้หุ้นมาแล้วไม่ตํ�ากว่า 90% ของคําเสนอซื อในช่วง 4 เดอืนตั  งแต่การเริ�มทํา   
คาํเสนอซื อ โดยตอ้งแจง้ SC, Bursa Malaysia และประกาศหนงัสอืพมิพแ์ละแต่งตั  ง Adviser  
 

คณะกรรมการของบริษัทเป้าหมาย จะต้องประกาศต่อ
สาธารณชน (กรณีบรษิทัทั �วไป)  หรอืจะต้องแจง้ Bursa ภายใน 
24 ชั �วโมง (กรณีบรษิทัจดทะเบยีน) หลงัจากที�ผูท้ําคําเสนอซื อ
ไดนํ้าส่ง Notice แล้ว และนําส่งประกาศใหก้บัผูถ้อืหุน้ภายใน 7 
วนัหลงัไดร้บั Notice พรอ้มทั  งแต่งตั  ง Independent Adviser 

2 

3 
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ขั Rนตอนดาํเนินการ: การโอนสินทรพัย/์กิจการ (Asset / Business Acquisition) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

• บริษทัไทยชําระค่าสินทรพัย์ / กิจการ ให้กบัผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย โดยสามารถชําระเป็นเงินสด 
หลกัทรพัย ์หรอื เงนิสดควบคู่กบัหลกัทรพัย ์และในกรณีที�ชําระเป็นหุน้ของบรษิทั (Share Swap) บรษิทัไทย
ตอ้งดาํเนินการเพิ�มทุน โดยขออนุมตัผิูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง   

• บรษิทัไทยขออนุมตักิรรมการ/ ผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง  
• บรษิทัเป้าหมายเป็นบรษิทัที�ไดจ้าํหน่ายทรพัยส์นิ จะตอ้งคาํนวณขนาดรายการตามกฎเกณฑข์อง Bursa ซึ�งมี

รายละเอยีดดงันี   
1. ขนาดรายการตํ�ากว่า 5%:ไมต่อ้งดําเนินการใดๆ 
2. ขนาดรายการตั  งแต่ 5%: ตอ้งรายงานธรุกรรมการทํารายการกบั Bursa ทนัท ี
3. ขนาดรายการตั  งแต่ 25%: ตอ้งรายงานธุรกรรมการทํารายการกบั Bursa ทนัท ีสง่หนงัสอืและรายละเอยีด

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
• กรณีมกีารจําหน่ายทรพัยส์นิออกจนบรษิทัเป้าหมายไม่มคีุณสมบตัิที�เหมาะสมที�จะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน 

Bursa อกีต่อไป บรษิทัเป้าหมายจะต้องไดร้บัมตผิูถ้อืหุน้ 75% ของจํานวนผูถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมพรอ้มทั  ง
แต่งตั  ง Principal Adviser เพื�อทําหน้าที�ใหก้ารดําเนินธุรกรรมยงัเป็นไปตามกฎและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง และ
แต่งตั  ง Independent Adviser เพื�อทําหน้าที�ใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสมของธุรกรรมและเสนอความเหน็
ใหก้บัที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

• บรษิทัไทยและบรษิทัเป้าหมายจดัทําขอ้ตกลงสญัญาเบื องตน้ (Memorandum of Understanding: MOU)  
• อาจดาํเนินการภายใตส้ญัญาซื อขายทรพัยส์นิ (Asset Sale Agreement) หรอืภายใต้คําสั �งศาล ซึ�งในบางกรณี

บรษิทัต่างชาติจะต้องมกีารจดัตั  งบรษิทัในมาเลเซียในการได้มาซึ�งสนิทรพัยท์ี�อาจมกีฎหมายกําหนดเฉพาะ 
เช่น การไดม้าซึ�งที�ดนิ เป็นตน้ โดยการจดัตั  งบรษิทัมาเลเซยีนั  น จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

• บรษิทัไทยเขา้ตรวจสอบสถานะสนิทรพัย ์/ กจิการทั  งทางกฎหมาย บญัช ีภาษแีละอื�นๆของบรษิทัเป้าหมาย  

การเตรยีมพรอ้มและตรวจสอบกจิการเป้าหมาย (Due Diligence) 
 

ประเภทรายการและการเขา้ทาํรายการ 

การซือขาย และชาํระเงนิ 
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6อควรsจารณา4rา]ญ6อควรsจารณา4rา]ญ6อควรsจารณา4rา]ญ6อควรsจารณา4rา]ญtนtนtนtน        

1. ข้อจาํกดัการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติ: 

• ผูล้งทนุชาวต่างชาต ินอกจากจะตอ้งพจิารณาถงึสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ต่างชาตแิลว้ ยงัตอ้ง

คาํนึงถงึการถอืหุน้ของ Bumiputra (คนเชื อสายมาเลเซยี) หรอืหน่วยงานรฐับาลมาเลเซยีด้วย   

ซึ�งโดยทั �วไป มกัจะกาํหนดสดัสว่นของถอืหุน้ของ Bumiputra ไมต่ํ�ากว่า 30% 

• นอกจากนี  ภาคธุรกจิการเงนิและหลกัทรพัย ์จะต้องปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องหน่วยงานกํากบัอื�นที�

เกี�ยวขอ้งเพิ�มเตมิดว้ย เชน่ ธนาคารกลางของมาเลเซยีซึ�งกาํกบัธุรกจิภาคธนาคาร สาํนักงาน ก.ล.ต. 

ของมาเลเซยีซึ�งกาํกบัธุรกจิภาคหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

2. การนําส่งรายได้และผลประโยชน์กลบั: โดยทั �วไปไม่ว่าจะเป็นกําไร เงนิปนัผล ค่าธรรมเนียมรบั

และอื�นๆ ที�จ่ายใหก้บั Non-Resident นั  น สามารถนําออกนอกมาเลเซยีได ้แต่ตอ้งมกีารรายงานไปยงั

ธนาคารกลางของมาเลเซยีกรณีที�มมีลูคา่เกนิกว่า 200,000 รงิกติ 

3.  การจดัตั Rงบริษทัในมาเลเซีย: จะตอ้งมกีารแต่งตั  งกรรมการอย่างน้อย 2 คนที�มถีิ�นที�อยู่ (Residence) 

ในมาเลเซยี 
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อินโดนีเซีย 
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กฎหมายกฎหมายกฎหมายกฎหมายและกฎเกณBrา]ญและกฎเกณBrา]ญและกฎเกณBrา]ญและกฎเกณBrา]ญ        

1. กฎหมายบริษทั (Company Law): มกีารใหส้ทิธกิบัผูถ้อืหุน้ กรณีที�ผูถ้อืหุน้ที�ไม่เหน็ดว้ยกบับางมติ

บางเรื�องของบรษิทั เช่น การแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั การขาย/แลกทรพัยส์นิส่วนใหญ่หรอืทั  งหมดของ

บรษิทั หรอืการควบรวมกจิการ โดยผูถ้ือหุน้ดงักล่าวมสีทิธขิอใหบ้รษิทัซื อหุน้ของตนทั  งหมดตาม

ราคายตุธิรรม (Fair Price)  

2. Capital Market Law และ Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam) 

/ Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (CMFISA) Rulebook: 

Bapepam หรอื CMFISA เป็นหน่วยงานกํากบัดูแลตลาดทุนของประเทศอนิโดนีเซยี ซึ�งกาํหนด

กฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัการควบรวมกจิการ ดงันี   

2.1 การควบรวมกิจการ: Bapepam กาํหนดขั  นตอนของการควบรวมกจิการของบรษิทัมหาชนไว ้

2 กรณี คอื  

• Merger คอื การที�บรษิทัควบรวมเขา้กบัอกีบรษิทัหนึ�ง และหลงัจากการควบแลว้มบีรษิทัเหลอื

เพยีง 1 บรษิทัเทา่นั  น  

• Consolidation คอื การที�บรษิทัควบรวมเขา้กบัอกีบรษิทั ก่อให้เกดิบรษิทัใหม่ขึ นมา โดย

บรษิทัเดมิเลกิกจิการไป  

2.2 การ Takeover: ธุรกรรมแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ดงันี    

• Voluntary Offer: การทาํคาํเสนอซื อหุน้ทั  งหมดของกจิการโดยสมคัรใจ  

• Mandatory Offer: การทาํคาํเสนอซื อหุน้ทั  งหมดของกจิการ โดยการบงัคบัจากตลาดหลกัทรพัย ์

เมื�อมกีาร Takeover  โดยการ Takeover คอืการกระทาํที�ทาํใหม้กีารเปลี�ยนแปลงผูม้อีาํนาจ

ควบคุมของบรษิทัมหาชน ซึ�งผูม้อีํานาจควบคุมหมายถงึ (1) ผูท้ี�ถอืหุน้เกนิกว่า 50% ของ  

ทุนชําระแล้ว หรอื (2) บุคคลที�มอีํานาจควบคุมการจดัการหรอืนโยบายของบรษิัทไม่ว่า

ประเทศประเทศประเทศประเทศJนโดKเHยJนโดKเHยJนโดKเHยJนโดKเHย    



 25 

 

ทางตรงหรอืทางออ้ม เมื�อเขา้ข่าย Takeover แล้ว จะต้องทําคําเสนอซื อ (Tender Offer) 

หุน้ส่วนที�เหลอืตามขั  นตอนที�กําหนด  คอื ผูม้อีํานาจควบคุมรายใหม่ต้องเปิดเผยขอ้มูลและ 

สง่เอกสารให ้Bapepam 2 วนั นบัจากวนัที�มกีาร Takeover และดาํเนินการทาํ Tender Offer  

อย่างไรก็ตาม ผู้ซื อที�ได้หุ้นไม่เกินกว่า 10% ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียง ภายใน 12 เดือน       

จะไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งทาํ mandatory offer  

ในกรณีที�ผูม้อีาํนาจควบคุมรายใหม่ไดหุ้น้มาเกนิกว่าอตัราที� Bapepam กาํหนด ผูม้อีาํนาจ

ควบคุมนั  น ตอ้งลดสดัส่วนการถอืหุน้ลง (Divestment) ซึ�งแบ่งเป็น 2 กรณี คอื  

– กรณีก่อนทาํ Tender Offer ผูม้อีาํนาจควบคุมรายใหม่ไดหุ้น้น้อยกว่า 80 % ของทุนชาํระแลว้

ในบรษิทัเป้าหมาย และหลงัการทาํ Tender Offer แลว้ ไดหุ้น้เกนิกว่า 80% ผูม้อีาํนาจ

ควบคุมดังกล่าวจะต้องลดสดัส่วนการถือหุ้นลงเพื�อให้มีหุ้นอยู่ในมือประชาชนทั �วไป   

อยา่งน้อย 20%  

– กรณีกอ่นทาํ Tender Offer ผูม้อีาํนาจควบคุมรายใหม่ไดหุ้น้มากกว่า 80% ของทุนชาํระแลว้

ในบรษิทัเป้าหมาย (ไดม้าจากการทาํ Takeover) ผูม้อีาํนาจตอ้งดําเนินการ Tender Offer 

และเมื�อสิ นสุดการทํา Tender Offer แลว้ผูม้อีาํนาจควบคุมดงักล่าวตอ้งลดสดัส่วนการ  

ถอืหุน้ลงใหไ้ม่มากกว่าก่อนการทาํ Tender Offer (ทั  งนี  เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยมโีอกาส

ในการไดร้บัประโยชน์จากราคา Tender แมว้่าต่อมาผูม้อีาํนาจจะตอ้ง divest หุน้ส่วนนั  น

ไปกต็าม) Divestment ตอ้งดําเนินการภายใน 2 ปี นับจากวนัที�ทาํ Tender Offer แลว้เสรจ็ 

และหุน้ดงักล่าว ตอ้งอยูใ่นมอืผูถ้อืหุน้อยา่งน้อย 300 คน  

2.3 เกณฑก์ารเพิ=มทุน:  

• Bapapem กาํหนดใหบ้รษิทัมหาชนที�ต้องการเพิ�มทุน ตอ้งใหส้ทิธกิบัผูถ้อืหุน้เดมิในการจอง

ซื อหุน้ไดก้อ่น (Pre-Emptive Right) และการออก Pre-Emptive Right จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก

ที�ประชุมผู้ถอืหุ้น โดยก่อนการประชุมต้องมกีารส่งเอกสารและหนังสอืชี ชวน (Prospectus) 

ใหก้บัผูถ้อืหุน้และ Bapepam ล่วงหน้า 

• บรษิทัมหาชนสามารถเพิ�มทุนโดยไม่ม ีPre-Emptive Right ได ้เฉพาะกรณีที�มกีารกาํหนดไว้

ในขอ้บงัคบับรษิทั และเขา้เงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�งดงัต่อไปนี   
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– ใน 3 ปีที�ผา่นมา บรษิทัมกีารเพิ�มทนุที�ไมม่ ีPre-Emptive Right น้อยกว่า 5% ของทุนชาํระแลว้ 

หรอื 

– วตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุน คอื  เพื�อปรบัปรุงฐานะการเงนิของบรษิัทตามเงื�อนไขที�

กําหนด โดยหากเป็นการเพิ�มทุนให้กบัประชาชน (Public Offering) ต้องปฏิบตัิตาม

กฎเกณฑเ์รื�องการทาํ Public Offering ดว้ย 

2.4 Material Transaction: หมายถงึ รายการซื อขายหุน้ ทรพัยส์นิหรอืธุรกจิที�มมีลูค่าตั  งแต่ 10% 

ของรายได้บรษิทั หรอื 20% ของส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยบรษิทัเป้าหมายจะต้อง

ดาํเนินการตามขั  นตอนที� Bapepam กาํหนดไว ้ 

3. เกณฑร์บัหลกัทรพัยข์อง Indonesia Stock Exchange (IDX) 

3.1 เกณฑก์ารเพิ=มทุน:  

• หุน้จากการเพิ�มทนุโดยไมม่ ีPre-Emptive Right สามารถจดทะเบยีนกบั IDX ได ้ตามเงื�อนไข

ที�กาํหนด อยา่งไรกต็าม หุน้ดงักล่าวไมส่ามารถซื อขายไดเ้ป็นเวลา 1 ปี นับจากวนัที�จดทะเบยีน 

ทั  งนี  เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นรายย่อย ยกเว้นเป็น (1) การเพิ�มทุนแบบ Public 

Offering หรอื (2) เป็นหุน้ต่างประเภทกบัหุน้ที�ซื อขายใน IDX ซึ�งตอ้งซื อขายใน Negotiable 

Market  

• หุน้เพิ�มทนุจาก Pre-Emptive Right สามารถจดทะเบยีนและซื อขายบน IDX ได ้ 

3.2 เกณฑก์ารเปิดเผยข้อมลู: IDX กาํหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัรายการที�มี

ความสําคญั (Material Incident) ทนัท ีซึ�งรวมถงึรายการ Material Transaction, Tender 

Offer, Takeover, Merger or Consolidation ตามที� Bapepam กาํหนด  
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ขั Rนตอนดาํเนินการ: การได้มาซึ=งหุ้น (Share Acquisition) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• บรษิทัไทยและบรษิทัเป้าหมายจดัทําขอ้ตกลงเบื องต้น (Memorandum of Understanding: MOU) โดยจะต้อง
เปิดเผยเงื�อนไขเมื�อประกาศเสนอซื อ และเกบ็ขอ้มลูเป็นความลบัจนกวา่จะประกาศเสนอซื อ 

• บรษิทัไทยเขา้ตรวจสอบสถานะกจิการทั  งทางกฎหมาย บญัช ีภาษแีละอื�นๆของบรษิทัเป้าหมาย  
 

• บรษิทัไทยชําระค่าหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป้าหมาย โดยสามารถชําระเป็นเงนิสด หลกัทรพัย ์หรอื เงนิสด

ควบคู่กบัหลกัทรพัย์ได้ อย่างไรก็ตาม มกัจะต้องมเีงนิสดเป็นทางเลือกเสมอ และในกรณีที�ชําระเป็นหุน้ของ

บรษิทั (Share Swap) บรษิทัไทยต้องดําเนินการเพิ�มทุน โดยขออนุมตัผิูถ้ือหุ้นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

• บรษิทัเป้าหมายยื�นเพกิถอนบรษิทัที�ถูกควบรวมจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน กรณีที�ต้องการนําบรษิทั

เป้าหมายออกจาก IDX หรอื กรณีไมผ่า่นเกณฑด์าํรงสถานะในการเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 

• บรษิทัไทยขออนุมตักิรรมการ / ผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง และดําเนินการเสนอซื อหุ้นจาก  
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป้าหมาย โดยทําได ้2 กรณี คอื 
o Voluntary Offer: การทําคาํเสนอซื อหลกัทรพัยท์ั  งหมดของกจิการโดยสมคัรใจ 
o Mandatory Offer: การทําคาํเสนอซื อหุน้ทั  งหมดของกจิการ 

การเตรยีมพรอ้มและตรวจสอบกจิการเป้าหมาย (Due Diligence) 
 

ประเภทรายการและการเขา้ทาํรายการ 

การซื อขาย และชาํระเงนิ 

Offer Announcement: ประกาศการเขา้ซื อใน
หนังสือพิมพ์อินโดนีเซียอย่างน้อย 2 ฉบับ 
โดยข้อความที�จะเผยแพร่ในหนังสือพมิพ์ต้อง
สง่ให ้Bapepam และบรษิทัเป้าหมาย ล่วงหน้า 
2 วัน (โดยบริษัทเป้าหมายต้องเก็บข้อมูล
ดงักล่าวเป็นความลบั) 
 

Acceptance Period: เริ�มทําคาํเสนอซื อภายในเวลาที�กําหนด โดย
ตอ้งมรีะยะเวลาอยา่งน้อย 30 วนั และอาจขยายไดถ้งึ 90 วนั  

Report: รายงานผลการทําคําเสนอซื อ
ต่อ Bapepam ภายใน 10 วนั 

4 

Posting Offer Document: ส่งคําเสนอซื อ (Tender Offer 
Statement -TO Statement) ให ้ Bapepam, IDX และบรษิทั
เป้าหมาย พร้อมบุคคลอื�นที�อยู่ระหว่างการทําคําเสนอซื อใน
บรษิทัเป้าหมายนั  นดว้ย โดย TO Statement จะมผีลใน 15 วนั
หลังจาก Bapapem ได้ร ับหรือแก้ไขแล้ว และเปิดเผย TO 
Statement ในหนงัสอืพมิพภ์าษาอนิโดนีเซยีอยา่งน้อย 2 ฉบบั  
 

2 

3 

• หากบรษิทัไดหุ้น้มาเกนิกว่าที�กําหนด ต้อง Divestment หุน้บางส่วนออกภายใน 2 ปี นับจากวนัที� Tender Offer 
แลว้เสรจ็  

• การบงัคบัขาย (Squeeze out): ประเทศอนิโดนีเซยีไมอ่นุญาตใหม้กีารทํา 

1 
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ขั Rนตอนดาํเนินการ: การโอนสินทรพัย/์กิจการ (Asset / Business Acquisition) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• บริษัทไทยชําระค่ากิจการ / สินทรพัย์ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย โดยสามารถชําระเป็นเงินสด 

หลกัทรพัย ์หรอื เงนิสดควบคู่กบัหลกัทรพัย ์และในกรณีที�ชําระเป็นหุน้ของบรษิทั (Share Swap) บรษิทัไทย

ตอ้งดาํเนินการเพิ�มทุน โดยขออนุมตัผิูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

• บรษิทัไทยขออนุมตักิรรมการ/ ผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

• บรษิทัเป้าหมายตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามกฎเกณฑข์อง IDX   

• ถ้าเป็นรายการซื อขายทรพัยส์นิ หรอื ธุรกจิ ที�มมีูลค่าตั  งแต่ 10% ของรายไดบ้รษิทั หรอื 20% ของส่วนของ  

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บรษิทัเป้าหมายตอ้งปฏบิตัติามขั  นตอนกฎเกณฑเ์รื�อง Material Transaction ดงันี   

– แต่งตั  ง Independent Person เพื�อประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ และให้ความเหน็เกี�ยวกบัความยุติธรรม

มลูคา่รายการ  

– เปิดเผยข้อมูลในหนังสือพิมพ์อินโดนีเซียอย่างน้อย 1 ฉบับ และส่งข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ถือหุ้นและ 

Bapepam ไมน้่อยกวา่ 28 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้  

– ขออนุมตัิต่อที�ประชุมผู้ถอืหุ้น (รายการที�ผูถ้ือหุน้ไม่อนุมตั ิจะขออนุมตัไิด้อกีครั  งเมื�อพ้น 12 เดอืนนับ

จากการประชุมผูถ้อืหุน้ครั  งก่อนหน้า)  

• บรษิทัไทยและบรษิทัเป้าหมายจดัทําขอ้ตกลงสญัญาเบื องตน้ (Memorandum of Understanding: MOU)  
• บรษิทัไทยเขา้ตรวจสอบสถานะสนิทรพัย ์/ กจิการทั  งทางกฎหมาย บญัช ีภาษแีละอื�นๆของบรษิทัเป้าหมาย  

การเตรยีมพรอ้มและตรวจสอบกจิการเป้าหมาย (Due Diligence) 
 

ประเภทรายการและการเขา้ทาํรายการ 

การซือขาย และชาํระเงนิ 
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6อควรsจารณา4rา]ญ6อควรsจารณา4rา]ญ6อควรsจารณา4rา]ญ6อควรsจารณา4rา]ญtนtนtนtน    

1. ข้อจาํกดัการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติ (Foreign limit): กําหนดประเภทของบรษิทัไว้หลาย

ประเภท บางประเภทต้องถือหุ้นโดยคนอนิโดนีเซียเท่านั  น บรษิัทที�คนต่างชาติถอืหุ้นได้ต้องเป็น 

Foreign Investment Companies (Penanaman Modal Asing – PMA) หรอื Public Company 

(Perseroan Terbatas Terbuka – PT Tbk) อย่างไรกต็าม การถอืหุน้ของคนต่างชาตใิน PMA หรอื 

PT Tbk ยงัมขีอ้จาํกดัเรื�อง Foreign Limit ในอตุสาหกรรมบางประเภท 

2. Employment Matter: ตามกฎหมาย พนักงานสามารถปฏเิสธไม่ทาํงานกบัเจา้ของรายใหม่ได ้โดย

ไดร้บัเงนิชดเชยตามกฎหมาย ซึ�งเป็นประเดน็ที�ผูเ้ขา้ควบรวมกจิการควรตอ้งพจิารณา เพราะถอืเป็น

สว่นหนึ�งของตน้ทนุในการซื อกจิการ 
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ออสเตรเลีย 
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กฎหมายและกฎเกณBrา]ญกฎหมายและกฎเกณBrา]ญกฎหมายและกฎเกณBrา]ญกฎหมายและกฎเกณBrา]ญ        

1. กฎหมายบริษทั (Corporations Act) 

1.1  Takeover 

กฎหมายที�กํากบัดูแลการควบรวมกจิการของบรษิัทมหาชนที�จดทะเบียนในตลาดหุ้นของ

ประเทศออสเตรเลีย และบริษัทที�ไม่จดทะเบียนในตลาดหุ้นซึ�งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหน่วย

มากกว่า 50 ราย โดยมสีาํนักงาน ก.ล.ต.ของออสเตรเลยี (ASIC) เป็นผูบ้งัคบัใช ้โดยกฎหมาย

กาํหนดใหบุ้คคลที� (1) ไดถ้อืครองหุน้เพิ�มเตมิจากเดมิไมเ่กนิ 20% ไปเป็นมากกว่า 20% หรอื 

(2) ถอืครองหุน้มากกว่า 20% แต่ไม่เกนิ 90% ของหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงและไดม้กีารถอืครองหุน้

เพิ�มเตมิ ต้องดําเนินการ Takeover ตามที�กําหนด ซึ�งมหีลายวิธ ีเช่น การทําคําเสนอซื อ 

(Takeover Bid), การไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทั หรอืการดําเนินการผ่านกระบวนการซื อกจิการ 

(Scheme of Arrangement) ซึ�งวธิทีี�เป็นที�นิยมทาํกนั แต่ละวธิมีรีายละเอยีด ดงันี  

1. การทาํ Takeover Bid ซึ�งม ี2 วธิ ีคอื การเขา้ซื อในตลาด (On-Market Takeover Bid) 

และการซื อนอกตลาด (Off-Market Takeover Bid) 

2. การดําเนินการภายใต้ Scheme of Arrangement: เป็นการควบรวมกจิการหรอืปรบั

โครงสรา้งโดยอาศยัอาํนาจศาลและมตผิูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัตอ้งไดร้บัมตจิากผูถ้อืหุน้เกนิกว่า 

50% ของจํานวนผูม้าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและไม่น้อยกว่า 75% ของทุนชําระแล้ว

ของบรษิทัเป้าหมาย หลงัจากนั  น บรษิทัจงึนํามตดิงักล่าวไปยื�นต่อศาล โดยวธินีี มขีอ้ดคีอื 

ผูถ้อืหุน้รายใหมส่ามารถไดหุ้น้ทั  ง 100% ของบรษิทัเป้าหมายไดเ้รว็ขึ น 

การทาํ Takeover แต่ละวธิมีขีอ้แตกต่างกนั ซึ�งสามารถสรปุไดด้งันี   

 

 

 

ประเทศประเทศประเทศประเทศออสเตรเNยออสเตรเNยออสเตรเNยออสเตรเNย    



 33 

 

 Takeover: 

Off-Market Bid  

Takeover: 

On-Market Bid 

Scheme of Arrangement 

วิธีการเข้าซืRอ เสนอซื อบรษิทัเป้าหมาย และ ASIC 

รบัทราบ 

เสนอซื อผ่าน Broker และ

ASIC รบัรอง 

เสนอซื อโดยใชอ้ํานาจศาล โดยม ีASIC 

รบัรอง 

แนวปฏิบติัที=มกัใช้ นิยมใช ้ ไมค่่อยเป็นที�นิยม นิยมใชก้บักรณเีทคโอเวอรแ์บบเป็นมติร

( Friendly Takeover) 

เงื=อนไขการทาํคาํ

เสนอซืRอ 

กาํหนดเงื�อนไขได ้เช่น จาํนวนรบัซื อ

ข ั  นตํ�า (Minimum Acceptance) 

เป็นแบบไมม่เีงื�อนไข กาํหนดเงื�อนไขได ้

 ตามที�ศาลเหน็สมควร 

การชาํระสิ=งตอบแทน เงนิสดและ/หรอืหลกัทรพัย ์ เงนิสดเท่านั  น เงนิสดและ/หรอืหลกัทรพัย ์ 

มลูค่าสิ=งตอบแทน ไมน้่อยกว่าราคาสงูสุดที�เคยชาํระ

เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งหลกัทรพัยภ์ายใน

ระยะเวลา 4 เดอืนก่อนวนัเสนอซื อ 

ราคาตลาดของหลกัทรพัยน์ั  น เป็นราคาที�ตกลงกนั 

ระยะเวลาที=ใช้

ดาํเนินการ 

ไมแ่น่นอน  

ใชเ้วลาตั  งแต่ 3 เดอืนขึ นไป 

ไมแ่น่นอน  

ใชเ้วลาตั  งแต่ 2 เดอืนขึ นไป 

แน่นอน 

ส่วนใหญ่ใชเ้วลาประมาณ 4 เดอืน 

อย่างไรกต็าม ออสเตรเลยีไดก้าํหนดขอ้ยกเวน้ (Creep Exception) ที�จะไม่ต้องปฏบิตัติาม

กฎเกณฑ ์Takeover กล่าวคอืผูเ้สนอซื อทยอยซื อหุน้ไม่มากกว่า 3% ของจํานวนหุน้ทั  งหมด

ภายในระยะเวลา 6 เดอืน บุคคลนั  นจะไมถ่กูบงัคบัใหท้าํ Takeover Offer 

1.2 การบงัคบัซืRอขาย (Compulsory Acquisition / Compulsory Buy-out)  

1.2.1 Compulsory Acquisition / Compulsory Buy out  หลงัจากดาํเนินการ Takeover Bid: 

คอื การบงัคบัซื อหรอืขายหุน้ส่วนที�เหลอืกบัผูถ้อืหุน้รายย่อย หลงัจากการทาํ Takeover Bid 

โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท   

1. Compulsory Acquisition: ผูเ้สนอซื อสามารถดําเนินการ Compulsory Acquisition 

เพื�อบังคับซื อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสามารถซื อหุ้นได้ทั  งในหรือนอก     

ตลาดหลกัทรพัย ์เมื�อ   

– ผูเ้สนอซื อถอืครองหลกัทรพัย์ไม่น้อยกว่า 90% ของหุน้ทั  งหมดของบรษิทั

เป้าหมายหลงัทาํ Takeover Bid และได้หลกัทรพัย์มาในช่วง Takeover Bid  

ไม่น้อยกว่า 75% ของจาํนวนหลกัทรพัย์ประกาศซื อใน Takeover Bid (แต่ไม่

จาํกดัวธิไีด้มาของหุน้) หรอื 
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– ผู้เสนอซื อขอใช้อํานาจศาลดําเนินการ กรณีผู้ถือหุ้นส่วนที�เหลือปฏิเสธ 

Compulsory Acquisition 

โดยผูเ้สนอซื อต้องแจ้งผูถ้อืหุน้ระหว่างการเสนอซื อหรอืภายใน 1 เดอืนหลงัสิ นสุด 

การทาํคาํเสนอซื อเมื�อมอีตัราส่วนการถอืครองหุน้เป็นไปตามเกณฑ ์และหากผูถ้อืหุน้  

รายย่อยเหน็ว่ามลูค่าผลตอบแทนไม่เป็นธรรม ผูถ้อืหุน้สามารถรอ้งใหศ้าลสั �งหา้ม

การดาํเนินการ Compulsory Acquisition ไดภ้ายใน 1 เดอืนหลงัจากไดร้บัแจง้จาก 

ผูเ้สนอซื อ 

2. Compulsory Buy Out: ผูถ้อืหุน้รายย่อยสามารถบงัคบัใหผู้ท้าํคาํเสนอซื อ รบัซื อ

หลกัทรพัยส์่วนที�เหลอืทั  งหมด หากเมื�อสิ นสุด Takeover Bid แลว้ ผูเ้สนอซื อมหีุน้

ไมน้่อยกว่า 90% ของจาํนวนหุน้ทั  งหมดในบรษิทัเป้าหมาย 

1.2.2 General Compulsory Acquisition: คอื การบงัคบัซื อหุน้ส่วนที�เหลอืจากผูถ้อืหุน้   

รายยอ่ยทั  งหมดโดยผูถ้อืหุน้ที�ถอืหุน้ไมน้่อยกว่า 90% ในกรณีที�นอกเหนือจากการดําเนินการ

ต่อเนื�องจาก Takeover Bid ตามขอ้ 1.2.1 โดยมรีายละเอยีดดงันี   

– ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 90% ของหุน้ทั  งหมดสามารถเสนอ General Compulsory Acquisition 

โดยไม่ผ่านการ Takeover Bid ก่อนยื�นคําขอ โดยเสนอภายใน 6 เดอืนหลงัจากที�    

ถอืครองหุน้ไมน้่อยกว่า 90%   

– ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยที�มเีสยีงไม่น้อยกว่า 10% ของจํานวนหุน้ทั  งหมด สามารถลงมตเิพื�อ

คดัคา้นการเขา้ซื อได ้ 

– การชาํระราคาตอ้งเป็นเงนิสดเทา่นั  น 

2. เกณฑ์ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) และเกณฑ์รบัหลกัทรพัย์

ของ Australian Securities Exchange (ASX): มกีารกาํหนดเกณฑใ์นรายละเอยีดเกี�ยวกบัขั  นตอน

การขออนุมัติผู้ถือหุ้น และการจัดทําความเห็นของที�ปรึกษาอิสระ เมื�อบริษัทมีการทํารายการที�มี

นยัสาํคญั 

2.1 เกณฑก์ารเพิ=มทุน: ตอ้งปฏบิตัติามเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูและเกณฑก์ารเพิ�มทุน โดยตอ้ง

ขอมตผิูถ้อืหุน้ หากตอ้งการเพิ�มทุนไม่น้อยกว่า 15% ของสทิธอิอกเสยีงทั  งหมด จะตอ้งไดร้บั
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มติจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 75% ของสทิธิออกเสยีงทั  งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น  

การเพิ�มทนุที�ออกใหก้บัผูท้ี�หุน้เดมิตามสดัสว่นที�ไมต่อ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑด์งักล่าว 

2.2 เกณฑ์การได้มาและจาํหน่ายไปซึ=งสินทรพัย:์ มขีอ้กาํหนดใหบ้รษิทัที�จดทะเบยีนใน ASX

ตอ้งดาํเนินการดงันี  

- เปิดเผยธุรกรรมที�มขีนาดไมน้่อยกว่า 5% ของสนิทรพัยใ์นงบการเงนิรวมของบรษิทั 

- ขอมติผูถ้อืหุน้จากการขายธุรกจิหลกัที�ทําใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงอย่างมนีัยสําคญั ต้อง

ปฏิบตัิตามแนวทางเปิดเผยขอ้มูล โดยการขออนุมตัิจากที�ประชุมผู้ถือหุน้ตามเกณฑ์ที� 

ASX 

- ขอมตผิูถ้อืหุน้สาํหรบัการขายสนิทรพัย ์ที�อาจทาํใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงในธุรกจิหรอืขนาด

ของของธุรกจิอยา่งมนียัสาํคญั โดยการขออนุมตัจิากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ตามเกณฑ ์ASX 

- หา้มบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัลกูขายสนิทรพัยห์ลกั หากเหน็ว่าผูซ้ื อจะนําสนิทรพัยน์ั  น

เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

2.3 เกณฑก์ารเพิกถอน: บรษิทัในประเทศออสเตรเลยีไม่สามารถเพกิถอนออกจากตลาดไดโ้ดย

ไม่ได้รบัอนุมตัจิาก ASX แต่ทั  งนี  ASX อาจเพกิถอนบรษิทัจดทะเบยีนทนัทใีนบางกรณีได้

เชน่กนั เชน่ 

- เพกิถอนหลงัจากดําเนินการ Compulsory Acquisition เนื�องจากเป็นการถอืครองหุน้โดย 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่เพยีงกลุ่มเดยีว และมสีดัสว่นผูถ้อืหุน้รายยอ่ย (Free Float) ไมเ่พยีงพอ หรอื 

- เพกิถอนในกรณีที�บรษิทัหยุดการดําเนินธุรกจิ หรอืม ีFree Float ตํ�ากว่าเกณฑท์ี�กาํหนด 

ดงันี  

a. ผูถ้อืหุน้รวมไมน้่อยกว่า 400 ราย ที�ถอืไมน้่อยกว่า 2,000 ดอลลารอ์อสเตรเลยี 

b. ผูถ้อืหุน้รวมไม่น้อยกว่า 350 ราย ที�ถอืไม่น้อยกว่า 2,000 ดอลลารอ์อสเตรเลยี และ

เป็นผูถ้อืหุน้รายยอ่ยไมน้่อยกว่า 25% 

c. ผูถ้อืหุน้รวมไม่น้อยกว่า 300 ราย ที�ถอืไม่น้อยกว่า 2,000 ดอลลารอ์อสเตรเลยี และ

เป็นผูถ้อืหุน้รายยอ่ยไมน้่อยกว่า 50% 
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ขั Rนตอนดาํเนินการ: การได้มาซึ=งหุ้น (Share Acquisition) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• บรษิทัไทยและบรษิทัเป้าหมายจดัทําขอ้ตกลงเบื องต้น (Memorandum of Understanding: MOU) โดย
จะตอ้งเปิดเผยเงื�อนไขเมื�อประกาศเสนอซื อ และเกบ็ขอ้มลูเป็นความลบัจนกวา่จะประกาศเสนอซื อ 

• บรษิทัไทยเขา้ตรวจสอบสถานะกจิการทั  งทางกฎหมาย บญัช ีภาษแีละอื�นๆของบรษิทัเป้าหมาย  

• บรษิทัไทยชําระค่าหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป้าหมาย สามารถชําระเป็นเงนิสด หุน้ หรอื เงนิสดควบคู่กบั
หุน้ได ้และในกรณีที�ชําระเป็นหุน้ของบรษิทั (Share Swap) บรษิทัไทยต้องดําเนินการเพิ�มทุน โดยขออนุมตั ิ
ผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์  

• ยื�นเพิกถอนบริษทัที�ถูกควบรวมจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน (กรณีที�บริษทัที�ถูกควบรวมต้องการ    
ออกจากตลาด หรอื ASX ทําการเพกิถอนเพราะไมผ่า่นเกณฑก์ารเป็นบรษิทัจดทะเบยีน)  

• Compulsory Acquisition: ในระหวา่งหรอืสิ นสดุการทําคาํเสนอซื อ ผูท้ําคาํเสนอซื อสามารถบงัคบัซื อหุน้จาก
ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยได ้หากไดหุ้น้มาไมน้่อยกวา่ 90% ของหุน้ทั  งหมดและไมน้่อยกวา่ 75% ของจํานวนหุน้ที�ได้
ทําคาํเสนอซื อ (โดยไมจ่าํกดัวธิทีี�ไดม้าของหุน้) 

• Compulsory Buy Out: ผูถ้อืหุน้รายย่อยสามารถบงัคบัให้ผูท้ําคําเสนอซื อ รบัซื อหลกัทรพัยส์่วนที�เหลือ
ทั  งหมด หากเมื�อสิ นสุด Takeover Bid แล้ว ผู้เสนอซื อมหีุน้ไม่น้อยกว่า 90% ของจํานวนหุน้ทั  งหมดใน
บรษิทัเป้าหมาย 

 

การเตรยีมพรอ้มและตรวจสอบกจิการเป้าหมาย (Due Diligence) 
 

ประเภทรายการและการเขา้ทาํรายการ (ประเภท Off-Market) 

การซือขาย และชาํระเงนิ 

Lodging Document: จดัส่งคําประกาศเจตนา 
(Bidder’s Statement) และคําเสนอซื อ 
(Offer Document) ให ้ASIC 
 

Offeree Board Statement: บรษิทัเป้าหมาย
จดัส่ง Target Statement พร้อมความเหน็ของ
คณะกรรมการใหแ้ก่ผูเ้สนอซื อและ ASIC จากนั  น
จงึจดัสง่แก่ผูถ้อืหุน้ภายใน 15 วนัหลงัจากผูถ้อืหุน้ 
ทุกรายไดร้บั Offer Document จากผูท้ําคําเสนอ
ซื อแลว้  
 

Closing Date: เปิดรบั
ซื อวนัแรกตามที�ระบุใน 
Offer Document โดย
เปิดรบัซื อไม่น้อยกว่า 
1 เดือนและไม่เกิน 12 
เดอืน 
 

4 

Posting Offer Document: จดัส่งสําเนา Bidder’s Statement และ Offer 
Document แก่บรษิทัเป้าหมายภายใน 21 วนัหลงัจากจดัส่งให้ ASIC 
และจดัสง่คาํเสนอซื อใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัเป้าหมายภายหลงัจดัส่งใหก้บั 
ASIC ไปแลว้ไมน้่อยกวา่ 14 วนัแต่ไมเ่กนิ 28 วนั 
 

2 

3 

1 

Defeating Condition: ผูท้ําคําเสนอ 
ซื อแจ้งสถานะว่า เ ป็นไปตาม
เงื�อนไขที�ระบุไว้ในคําเสนอซื อ
หรือไม่ภายใน 7-14 วนัก่อนปิด
ช่วงระยะเวลาทําคาํเสนอซื อ 
 

5 
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ขั Rนตอนดาํเนินการ: การโอนสินทรพัย ์/ กิจการ (Asset / Business Acquisition) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• บริษัทไทยชําระค่ากิจการ / สินทรพัย์ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย โดยสามารถชําระเป็นเงินสด 
หลกัทรพัย ์หรอื เงนิสดควบคู่กบัหลกัทรพัย ์และในกรณีที�ชําระเป็นหุน้ของบรษิทั (Share Swap) บรษิทัไทย
ตอ้งดาํเนินการเพิ�มทุน โดยขออนุมตัผิูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง  

 

• บรษิทัเป้าหมายดาํเนินการตามกฎเกณฑข์อง ASX เรื�องการขายสนิทรพัยด์งันี  
– ธรุกรรมการซื อขายที�มขีนาดไมน้่อยกวา่ 5% ของสนิทรพัยใ์นงบการเงนิรวมของบรษิทั: เปิดเผยรายการต่อ ASX  
– ธรุกรรมการที�ส่งผลใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงในลกัษณะหรอืขนาดของธุรกจิ: รายงาน ASX  โดยASX อาจ

กําหนดใหต้อ้งไดร้บัมตจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
– การขายสนิทรพัยห์รอืสทิธปิระโยชน์อย่างมนีัยสําคญั: ปฏบิตัติามแนวทางเปิดเผยและเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้

เพื�อขออนุมตัริายการ ตามที� ASX กําหนด 
• บรษิทัเป้าหมายต้องจดัใหม้รีายงานของผูเ้ชี�ยวชาญอสิระ (Independent Expert Report) เพื�อใหค้วามเหน็

ต่อผูถ้อืหุน้ในธรุกรรมที�สง่ผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อบรษิทั เช่น การเปลี�ยนแปลงธุรกจิ การเปลี�ยนแปลง
กลยทุธ ์การเปลี�ยนแปลงคณะกรรมการบรษิทัตามกฎเกณฑข์อง ASIC  

 

• บรษิทัไทยและบรษิทัเป้าหมายจดัทําขอ้ตกลงเบื องตน้ (Memorandum of Understanding: MOU)  
• บรษิทัไทยเขา้ตรวจสอบสถานะสนิทรพัย ์/ กจิการทั  งทางกฎหมาย บญัช ีภาษแีละอื�นๆของบรษิทัเป้าหมาย 
• บรษิทัที�จดทะเบยีนใน ASX และบรษิทัรว่มของบรษิทัจดทะเบยีนนั  น หา้มขายสนิทรพัยห์ลกัหากในระยะเวลา

ที�ขายนั  นเหน็วา่ผูซ้ื อจะนําสนิทรพัยน์ั  นเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

การเตรยีมพรอ้มและตรวจสอบกจิการเป้าหมาย (Due Diligence) 
 

ประเภทรายการและการเขา้ทาํรายการ 

การซือขาย และชาํระเงนิ 
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6อควรsจารณา4rา]ญtน6อควรsจารณา4rา]ญtน6อควรsจารณา4rา]ญtน6อควรsจารณา4rา]ญtน 

1. Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (FATA): เป็นกฎหมายกาํกบัดูแลการลงทุน 

ของนักลงทุนต่างประเทศในสนิทรพัยท์ี� FATA กาํหนด ซึ�งบุคคลดงักล่าวมหีน้าที�ตอ้งรายงานการ 

ถอืครองสนิทรพัย ์เชน่ การถอืครองสนิทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์การลงทุนในกลุ่มธุรกจิ

สื�อมวลชน (Media Sector) เป็นตน้ และจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากรฐับาลประเทศออสเตรเลยี ซึ�งตาม

กฎเกณฑข์อง FATA ไดม้กีารกาํหนดนิยามบุคคลที�เขา้ขา่ยเป็นบุคคลต่างประเทศไว ้ดงันี  

1. บุคคลธรรมดาที�มไิดอ้าศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี หรอื 

2. บรษิทั Trustee หรอื Trust Estate ซึ�งถอืหุน้โดยบุคคลที�ไม่ไดอ้าศยัในประเทศหรอืบรษิทัต่างประเทศ

เพยีง 1 ราย ในสดัสว่นการถอืหุน้ตั  งแต่ 15% หรอื 

3. บรษิทั Trustee หรอื Trust Estate ซึ�งถอืหุน้โดยบุคคลที�ไม่ไดอ้าศยัในประเทศหรอืบรษิทัต่างประเทศ

ตั  งแต่ 2 ราย ในสดัสว่นการถอืหุน้ตั  งแต่ 40%  

2. Competition and Consumer Act 2010 (CCA): ประเทศออสเตรเลยีหา้มการควบรวมหรอืถอื

ครองสนิทรพัย ์ที�อาจสง่ผลใหเ้กดิการลดศกัยภาพในการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม  
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Success Case 
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““““PTT PTT PTT PTT หvงลงTนในบ$%ทหvงลงTนในบ$%ทหvงลงTนในบ$%ทหvงลงTนในบ$%ท    SAR SAR SAR SAR 4DงคโปF4DงคโปF4DงคโปF4DงคโปF    หXนYร"จZาน[น\ก]กหXนYร"จZาน[น\ก]กหXนYร"จZาน[น\ก]กหXนYร"จZาน[น\ก]ก””””    

 “การที กลุ่มปตท. ซื�อหุ้นบรษิทั Sakari Resources Limited ("SAR" เดมิชื อ Straits Asia 
Resources Limited) เพิ มขึ�น เพื อที จะมอีํานาจในการบรหิาร ซึ งเป็นไปตามแผนที ทางกลุ่มปตท. 
ต้องการขยายงานด้านการลงทุนธุรกิจถ่านหิน โดยจะปรบัเป็นหนึงในธุรกิจหลักของ ปตท.        
ซึ งปตท. ได้ตั �งเป้าหมายว่าจะมกีารผลติถ่านหนิ 70 ล้านตนั ในปี 2563 โดยนอกจากจะถอืหุน้ใน 
SAR ซึ งมสีดัส่วนผลติ 11-12 ลา้นตนัแลว้ ในขณะนี�กลุ่ม ปตท. ยงัอยู่ในระหว่างการเจรจาซื�อหุ้น
ในเหมอืงถ่านหนิอื นๆ เพิ มเตมิ  

ถ่านหนิเป็นเชื�อเพลงิที มสีํารองถึง 200 ปี กลุ่ม ปตท. จงึต้องการขยายการลงทุนด้านนี�และจะ    
ยกเป็นหนึงในธุรกจิหลกัในอนาคต โดยตามแผนของไทยแลว้กจ็ะมกีารสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิเพื อ
ความมั นคงดา้นพลงังานดว้ย”  

คุณสรุงค ์บลูกุล  
ประธานเจา้หน้าที�บรหิารการเงนิ  
บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 

ที�มา http://www.mcot.net/site/content?id=503f1c3d0b01daf128001393#.UVp2cDeYCSo  
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PTT 
ทรพัยากร/ พลงังานและสาธารณูปโภค SET50 / SETHD   

บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 

ลกัษณะธรุกรรม 

บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) (“PTT”) เริ�มลงทุนในธุรกจิถ่านหนิโดยผ่านบรษิทัย่อยของ บรษิทั พทีที ีอนิเตอรเ์นชั �นแนล 

จาํกดั (“PTTI”) ตั  งแต่ปี 2552 โดยเขา้ซื อหุน้ในสดัส่วน 60% ในบรษิทั PTT Asia Pacific Mining Pty Limited (“PTTAPM”) 

ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั Sakari Resources Limited (“SAR”) ในสดัส่วน 45.3% มผีลให ้PTT เขา้ควบคุมธุรกจิ

เหมอืงถ่านหนิในประเทศอนิโดนีเซยีของ SAR โดยผ่านบรษิทัร่วมทุน PTTAPM   

ต่อมาในปี 2554 PTT โดยผ่านบรษิทัย่อยของ PTTI ไดท้ําการซื อบรษิทัของ Partner มผีลใหถ้อืหุ้นทั  งทางตรงและ

ทางออ้มใน PTTAPM 100% และปตท. เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่แต่เพยีงผูเ้ดยีวใน SAR ดว้ยสดัสว่น 45.3% 

และในปี 2556 PTT โดยผ่านบรษิทัย่อยของ PTTI ไดเ้พิ�มสดัส่วนการถอืหุ้นใน SAR ในช่วงสภาวะเศรษฐกจิซบเซา 

เนื�องจากเหน็ว่า SAR เป็นการลงทุนหลกัของกลุ่ม ปตท. ในธุรกจิถ่านหนิ อกีทั  งเป็นบรษิทัที� PTT มคีวามเขา้ใจดอียู่แลว้ 

รปูแบบการควบรวม : Horizontal Integration (รองรบัการขยายกจิการในธุรกจิถ่านหนิ)  

วิธีการ : Share Acquisition (by Cash)  

PTT โดยผ่านบรษิทัย่อยของ PTTI ไดย้ื�นขอ้เสนอซื อหุน้ (Tender Offer) ของ Sakari Resources Limited (SAR) ใน

สว่นที�เหลอือยู่อกีทั  งหมด 55% จากเดมิที� PTTAPM ถอือยู่แลว้ 45.3% 

ผูซื้Rอ : PTT Mining Limited (“PTTML”) (บรษิทัย่อยที� PTT ถอืหุน้ 100%) 

SAR เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยสงิคโปร ์(SGX) ภายใต้ชื�อย่อหลกัทรพัย ์SAR มสีนิทรพัยค์อืเหมอืง

ถ่านหนิ 2 แห่งที�ประเทศอนิโดนีเซยี 
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มูลค่ารายการ : มลูค่า 1.2 พนัลา้นดอลลารส์งิคโปร ์หรอืประมาณ 960 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

โครงสรา้งก่อนและหลงัการเข้าทาํรายการ :  

 

หมายเหต ุ:  

PTTI = บรษิทั พทีที ีอนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั  

PTTML = PTT Mining Limited     

PTTAPM = PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd  

SAR = Sakari Resources Limited (เดมิชื�อ Straits Asia Resources Limited) 

  

PTTI

100%

PTTML

100%

SAR

SAR Subs
(IN + others)

45.3%

PTTAPM

100% (indirect)

Other Coal 
Investments

โครงสร้างก่อนทํารายการ (โดยคร่าว) โครงสร้างหลังทํารายการ (โดยคร่าว)

PTTI

100%

PTTML

100% (direct & indirect)

SAR

SAR Subs
(IN + others)

94.58%
%

PTTAPM

100% (indirect)

Other Coal 
Investments
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การดาํเนินการสาํคญั 

การดาํเนินการสาํคญั : ขนาดรายการไม่เขา้ข่ายที�จะต้องปฏบิตัติามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื�องการไดม้า

หรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย์ และไม่ใช่รายการที�เกี�ยวโยงกนั แต่เนื�องจากเป็นขอ้มูลสําคญัที�ต้องเปิดเผยโดยทนัท ี

บรษิทัจงึมหีน้าที�เปิดเผยขอ้มลูตามเหตุการณ์  

การเปิดเผยข้อมูลที=สาํคญัต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  :  
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กาํลงัการผลิตเพิ=มขึRน จากสดัส่วนการถือหุ้นที=เพิ=มขึRน 
การเพิ�มสดัสว่นการถอืหุน้ใน SAR จากเดมิ 45.3% เป็น 94.58% มผีลให ้ปตท. สามารถรบัรูผ้ลกําไรของ SAR ไดม้ากขึ น 

อกีทั  งปรมิาณการผลติของกลุ่ม ปตท. เพิ�มขึ นตามสดัสว่น (ตามภาพ)  และไดร้บัเงนิปนัผลเพิ�ม  

 
 

TIPS / CONCERN 

• กระบวนการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที=เกี=ยวข้อง: ก่อนการลงทุนนัRน ควรศึกษากระบวนการและกฎเกณฑ์

ต่างๆที=เกี=ยวข้องให้ชดัเจนเพื=อจะได้วางแผนงานและเตรียมการให้เหมาะสม ทั RงนีR  การใช้ที=ปรึกษากฎหมาย

ท้องถิ=นที=มีความเชี=ยวชาญและประสบการณ์จะช่วยให้วางแผนงานและประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ได้ดี 

ในกรณีที� ปตท. เขา้ซื อหุน้ SAR ผ่านการทาํคาํเสนอซื อในตลาดนี  เนื�องจากเป็นธุรกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัที�จดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย ์กระบวนการและกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งจงึมคีวามซบัซอ้นและมคีวามสาํคญัมาก ทั  งในดา้นกลยุทธ์

การเขา้ซื อหุ้น  (เช่น เปรยีบเทียบวธิกีารเขา้ซื อหุ้นในลกัษณะต่างๆ  หรือขอ้บงัคบัภายหลงัการทําคําเสนอซื อและ

ผลกระทบที�เกี�ยวขอ้งในกรณีที�ต้องการซื อหุน้เพิ�มเตมิในภายหลงัหากสภาวะเศรษฐกจิในอนาคตยงัไม่ฟื นตวั) และใน

ด้านการเตรยีมการปฏบิตัิ (เช่น ขั  นตอนสําคญัและเงื�อนเวลาที�เกี�ยวขอ้ง การรกัษาความลบัทางขอ้มูล) โดยเฉพาะ   

การขอผ่อนผนักฎตลาดต่างๆ ซึ�งตอ้งใชเ้วลาและอาจเป็นอุปสรรคต่อการทาํธุรกรรม และ/หรอื อาจทาํใหธุ้รกรรมล่าชา้ได ้  

 

 

ประมาณการปv 2556

2.3

1.0

2.1

SAR 100% สัดส่วนเดิม 
45.3%

สัดส่วนใหม่ 
94.6%

ประมาณการไตรมาส 1 ปv 2556
หน่วย: ล้านตัน

11.4

5.2

10.8

SAR 100% สัดส่วนเดิม 
45.3%

สัดส่วนใหม่ 
94.6%

หน่วย: ล้านตัน
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• การตรวจสอบข้อมูล (Due Diligence): ก่อนการลงทุนควรมีการตรวจสอบข้อมูลของบริษทัเป้าหมาย

อย่างครบถ้วน 

แต่เนื�องจากการเขา้ซื อหุน้ SAR ในคราวนี  ปตท. เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่และมตีวัแทนในคณะกรรมการบรษิทัอยู่แลว้ จงึตดิ

ขอ้จํากดัดา้นการไดม้าซึ�งขอ้มูลของ SAR จงึไม่ไดม้กีารทํา Due Diligence เหมอืนธุรกรรม M&A อื�นๆ ทั �วไป แต่

อย่างไรกด็ ีไดม้กีารตรวจสอบในประเดน็กฏหมายอื�น (เช่น จะมผีลกระทบเกี�ยวกบัสมัปทานสทิธใินประเทศอนิโดนีเซยี

อนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนผู้ถอืหุน้บรษิทั SAR ที�ประเทศสงิคโปร์หรอืไม่) ประเดน็ด้านภาษี (เช่นม ีTransfer Tax     

ในประเทศอนิโดนีเซยีหรอืไม่) และประเดน็ดา้นบญัช ีก่อนการเขา้ซื อหุน้ 

• การเตรียมความพรอ้ม: การเตรียมความพรอ้มภายในสาํคญัมาก เพราะอาจเป็นอปุสรรคต่อการทาํธรุกรรม 

และ / หรือ อาจทําให้ธุรกรรมล่าช้าได้  จึงควรมีทีมงานที=ดแูลด้าน Execution ของธุรกรรมโดยเฉพาะ      

เพื=อประสานงานกบัทุกๆฝ่ายที=เกี=ยวข้อง และเพื=อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทนัท่วงทีหากเกิดปัญหาขึRน 

ในกรณีการซื อหุน้ SAR นั  น เนื�องจากในระหว่างทาํคาํเสนอซื อจะไม่สามารถประมาณการไดแ้น่นอนว่าจะไดหุ้น้เพิ�มใน

แต่ละวนัเป็นจํานวนเท่าใด จึงต้องมีความคล่องตัวในการดําเนินการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจัดทําเอกสาร          

ที�เกี�ยวข้องกบัการรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์ และการจดัหาเงนิตราต่างประเทศ จึงต้องมกีารเตรยีมความพร้อม

ภายในอย่างดรีะหว่างหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งและทมีงานที�ดแูลดา้นธุรกรรม 

• การบริหารจดัการภายหลงัการเข้าซืRอ: ควรมีการเตรียมการสาํหรบัการดาํเนินการภายหลงัการเข้าซืRอ    

ในกรณีการเข้าซืRอหุ้น SAR โดยผ่านการทาํคาํเสนอซืRอนัRน การเข้าบริหารและควบคมุบริษทัเป้าหมายอาจมี

ความแตกต่างในกรณีที=มีสดัส่วนเกิน 90% และเพิกถอนหลกัทรพัยอ์อกจากตลาดหลกัทรพัยแ์ล้ว หรอืในกรณี

ที=มีสดัส่วนการถือหุ้นเพียง ~ 50 – 60% และบริษทัยงัคงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยอ์ยู่  

นอกจากนี  การลงทุนในต่างประเทศยงัตอ้งพจิารณาโครงสรา้งการลงทุนที�เหมาะสม และอาจต้องทําการปรบัโครงสรา้ง

การถอืหุ้นในภายหลงัหากบรษิัทเป้าหมายมโีครงสรา้งบรษิัทที�ซบัซ้อนเกนิไป ซึ�งในการเขา้ลงทุนในธุรกจิถ่านหนินี  

ปตท. / PTTI กต็อ้งดาํเนินการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ในภายหลงัตามความจาํเป็นและเหมาะสมดว้ยเช่นกนั 
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““““SCG SCG SCG SCG ส`างaทธศาสตFc-า4dงeนในอาเHยนส`างaทธศาสตFc-า4dงeนในอาเHยนส`างaทธศาสตFc-า4dงeนในอาเHยนส`างaทธศาสตFc-า4dงeนในอาเHยน” ” ” ”     
 “จากนี�ไป 5 ปี สดัส่วนการลงทุนของ SCG จะลงทุนนอกประเทศมากกว่า เพราะในเมอืงไทย     
ทุกกลุ่มธุรกจิของ SCG มสี่วนแบ่งการตลาดค่อนขา้งมาก และมอีตัราการเตบิโต แต่ในอาเซยีน    
มปีระชากรจาํนวนมากและการลงทุนในภูมภิาคนี�ของ SCG ถอืว่าน้อยมากเมื อเทยีบกบัศกัยภาพ
ที เรามอียู ่ดงันั �น SCG จะใชโ้อกาสของเราขยายเขา้ไปในภมูภิาคนี�มากขึ�น”   

คุณกานต ์ตระกลูฮุน  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

 
ที�มา : บทสมัภาษณ์ จาก BrandAge Magazine ฉบบัเดอืนสงิหาคม 2555 
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SCC 
อสงัหารมิทรพัยแ์ละกอ่สรา้ง/ วสัดุกอ่สรา้ง SET50 / SETHD   

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) 

“ปี 2555 กลุ่มธุรกจิ SCG ผลติภณัฑก่์อสรา้งไดเ้ขา้ซื อกจิการในประเทศอนิโดนีเซยี ไดแ้ก่ โรงงานผลติกระเบื องเซรามกิ 

PT Keramika Indonesia Assosasi (KIA) และ PT KohKoh Inti Arebama (KohKoh) ซึ�งดําเนินธุรกจิจดัจําหน่าย

กระเบื องปูพื น ปูผนัง และหลงัคาเซรามคิ รวมถงึสนิคา้วสัดุก่อสร้างอื�นๆ เป็นผูด้ําเนินธุรกจิศูนยค์า้วสัดุที�มเีครอืข่าย

รา้นผู้แทนจําหน่ายวสัดุอยู่ถงึประมาณ 10,000 แห่ง ในธุรกจิปิโตรเคม ีSCG เขา้ถือหุ้น 30% ในบรษิทั CHANDRA 

ASRI รวมถงึมกีจิการที�อยู่ระหว่างการเจรจาอกีหลายราย  

อินโดนีเซียเป็นประเทศที�มีเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื�องในช่วงหลัง คาดว่าจีดีพี ปี 2555 จะเติบโตประมาณ 6%       

ดว้ยประชากรมากถงึ 240 ลา้นคน ภายหลงัจากเทกโอเวอร์โรงงานกระเบื องเซรามกิ เป็นการช่วยเพิ�มศกัยภาพของ 

SCG ในการกา้วขึ นเป็นอนัดบัหนึ�งของโลกในแง่กาํลงัผลติ การเขา้ควบรวมกจิการกบั KohKoh ถอืเป็นจิ�กซอวส์าํหรบั

ธุรกจิ Distribution ในการเป็นช่องทางจดัจาํหน่ายระบายสนิคา้ของ SCG ในประเทศอนิโดนีเซยี SCG จะเลอืกรา้นคา้

วสัดุในเครือข่ายที�อินโดนีเซีย พฒันาเป็นร้านต้นแบบภายใต้แบรนด์โฮมมาร์ท ที�แตกต่างจากรูปแบบในประเทศ 

นอกจากนี นวพลาสตกิอุตสาหกรรม บรษิทัในเครอืที�ผลติสนิคา้ประตู-หน้าต่างยพูวีซี ี(ไวนีล) ยงัรุกส่งออกสนิคา้สู่ตลาด

อนิโดนีเซยีอย่างจรงิจงั โดยมกีารลงทุนเครื�องจกัรเพิ�มกาํลงัการผลติ จากปีละเกอืบ 1 พนัตนั เป็น 5 พนัตนั/ปี สามารถ

ผลติสนิคา้ไดห้ลากหลายส ีอาท ิสดีาํ สโีอ๊กเขม้ ฯลฯ จากเดมิที�มเีฉพาะสขีาวเท่านั  น”     

ที�มา: นิตยสาร Thaicoon The Company เดอืนธนัวาคม 2555 

 

ลกัษณะธรุกรรม 

รปูแบบ : Horizontal Integration (ขยายลงทุนในธุรกจิเซรามกิ)  

วิธีการ : Share Acquisition (by Cash)  

บรษิทัเอสซจี ีผลติภณัฑ ์ก่อสรา้ง จาํกดั เขา้ซื อหุน้ในบรษิทั PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk (“KIA”) จาํนวน 

7,875 ลา้นหุน้ คดิเป็นสดัสว่น 93.47%  

ผูซื้Rอ : บรษิทัเอสซจี ีผลติภณัฑ ์ก่อสรา้ง จาํกดั (บรษิทัย่อยที� SCC ถอืหุน้ 100%) 

KIA เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศอนิโดนีเซยี (IDX) ภายใต้ ชื�อย่อหลกัทรพัย ์KIAS โดยเป็น

หนึ�งในบรษิทัชั  นนํา 5 อนัดบัแรกในตลาดเซรามกิของประเทศอนิโดนีเซยี มสี่วนแบ่งการตลาดอยู่ที� 10% และมโีรงงาน

ทั  งสิ น 3 แห่ง ตั  งอยู่ที�เกาะชวาตะวนัตกใกล้กบัจาการ์ตา และเกาะชวาตะวนัออกใกล้กบัสุราบายา มกีําลงัการผลิต
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กระเบื องเซรามกิ (สาํหรบับุผนงัและปพูื น) รวมทั  งสิ น 27 ลา้นตารางเมตร และมกีาํลงัการผลติกระเบื องหลงัคาเซรามกิ

และอุปกรณ์ รวมทั  งสิ น 23 ลา้นชิ น 

มูลค่ารายการ : มลูค่า 2,460 ลา้นบาท 

 

การดาํเนินการสาํคญั 
การดาํเนินการสาํคญั : ขนาดรายการไม่เขา้ข่ายที�จะต้องปฏบิตัิตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื�องการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์และไม่ใช่รายการที�เกี�ยวโยงกนั แต่เป็นขอ้มลูสาํคญัที�ตอ้งเปิดเผยโดยทนัท ี

การเปิดเผยข้อมูลที=สาํคญัต่อตลาดหลกัทรพัย ์ :  
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การเขา้ลงทุนใน KIA ทาํให ้SCG มกีาํลงัการผลติเซรามกิรวมทั  งสิ น 149 ลา้นตารางเมตร ซึ�งทําให ้SCG คงความเป็นหนึ�ง

ในกลุ่มผูนํ้าในดา้นกําลงัการผลติระดบัโลก นอกจากนั  นยงัทําใหก้ําลงัการผลติเซรามกิของ SCG ในประเทศอนิโดนีเซยี

เพิ�มขึ นเป็น 31 ลา้นตารางเมตร จากกาํลงัการผลติ 4 ลา้นตารางเมตร 
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“RATCH “RATCH “RATCH “RATCH gกธงลงTนในบ$%ทhานพiงงานขนาดใหjของgกธงลงTนในบ$%ทhานพiงงานขนาดใหjของgกธงลงTนในบ$%ทhานพiงงานขนาดใหjของgกธงลงTนในบ$%ทhานพiงงานขนาดใหjของ
ป ร ะ เ ท ศ อ อ ส เ ต ร เ N ย  x า น บ $ % ท  ป ร ะ เ ท ศ อ อ ส เ ต ร เ N ย  x า น บ $ % ท  ป ร ะ เ ท ศ อ อ ส เ ต ร เ N ย  x า น บ $ % ท  ป ร ะ เ ท ศ อ อ ส เ ต ร เ N ย  x า น บ $ % ท  RATCHRATCHRATCHRATCH----Australia Australia Australia Australia 
Corporation Limited”Corporation Limited”Corporation Limited”Corporation Limited” 

 “เนื องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที มีศักยภาพสามารถขยายกําลงัการผลิตไฟฟ้าได้เป็นจํานวนมาก และมี
กฎระเบยีบที ชดัเจน การผลิตไฟฟ้าใช้เชื�อเพลงิเหมอืนประเทศไทย คอื ใช้ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหนิ และพลงังาน
ทดแทน และในปี 2563 รฐับาลออสเตรเลยีไดก้าํหนดเป้าหมายที จะเพิ มกาํลงัผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนใหเ้ป็น 
20% ของกําลงัผลติติดตั �งของประเทศ จากปจัจุบนัออสเตรเลยีมกีําลงัผลติติดตั �งอยู่ประมาณ 50,000 เมกะวตัต ์  
ซึ งเป็นกาํลงัผลติจากพลงังานทดแทนประมาณ 2,000 เมกะวตัตเ์ท่านั �น เมื อพจิารณาถงึศกัยภาพ และแนวโน้ม
ธุรกจิที อยู่ในเกณฑด์ ีเราจงึตดัสนิใจลงทุนที ออสเตรเลยี”  

คุณนพพล มลินิทางกรู 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ ง จาํกดั (มหาชน) 

 
ที�มา : http://www.thaipost.net/node/47707 
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RATCH 
ทรพัยากร/ พลงังานและสาธารณูปโภค SET50/SETHD   
บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิ ง จาํกดั (มหาชน) 

 
ลกัษณะธรุกรรม 

รปูแบบ : Horizontal Integration (ขยายธุรกจิดา้นไฟฟ้าในต่างประเทศ)  

วิธีการ : Share Acquisition  

RATCH เขา้ลงทุนโดยการซื อหุน้จํานวน 80% ในกองทุน Transfield Services Infrastructure Fund (“TSIF”) ใน

ประเทศออสเตรเลยี ซึ�งภายหลงัไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น RATCH-Australia Corporation Limited หรอื “RAC” โดยกําหนด

ค่าตอบแทนเป็นเงนิสดและเงนิใหกู้ย้มื 

ผู้ซืRอ : บรษิทั อารเ์อชอนิเตอร์เนชั �นแนล (สงิคโปร)์ คอรป์อเรชั �น จํากดั (“RHIS”) (บรษิทัย่อยที� RATCH ถือหุ้น 

99.99% ผ่านบรษิทั อารเ์อช อนิเตอรเ์นชั �นแนล คอรป์อเรชั �น จาํกดั และบรษิทั อารเ์อช อนิเตอรเ์นชั �นแนล (มอรเิชยีส) 

คอรป์อเรชั �น จาํกดั ตามลาํดบั) 

ผูข้าย : Transfield Services Limited (“TSE”) 

RHIS ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยของ RATCH ไดล้งนามขอ้ตกลงการเขา้ซื อหุน้ในกจิการของกองทุน Transfield Services 

Infrastructure Fund (“TSIF”) ในประเทศออสเตรเลยี ซึ�งภายหลงัไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น RATCH-Australia Corporation 

Limited (“RAC”)  

RAC เป็นผูล้งทุนดา้นสาธารณูปโภคในออสเตรเลยี ปจัจุบนัมสีนิทรพัยเ์ป็นโรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลยีรวม 6 แห่ง 

ประกอบดว้ยโรงไฟฟาที�ใชก๊้าซธรรมชาต ิเป็นเชื อเพลงิ 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า Townsville ขนาดกําลงัการผลติ 234 

เมกะวตัต์ โรงไฟฟ้า Kemerton ขนาดกําลงัการผลติ 300 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้า BP Kwinana ขนาดกําลงัการผลติ 

118 เมกะวตัต์ และ โรงไฟฟ้าพลงังานลม 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า Starfish Hill ขนาดกําลงัการผลติ 34.50 เมกะวตัต ์ 

โรงไฟฟ้า Toora ขนาดกาํลงัการผลติ 21 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้า Windy Hill ขนาดกาํลงัการผลติ 12 เมกะวตัต ์

 



52 M&A : Mergers and Acquisitions 

 

มูลค่ารายการ : จํานวนเงนิ 130.25 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี พรอ้มทั  งใหบ้รษิทัย่อยดงักล่าวกูย้มืเงนิเป็นจํานวนเงนิ 

72.78 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี รวมเป็นจาํนวนเงนิ 203.03 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี หรอื 6,575 ลบ. สาํหรบัการเขา้ซื อ

หุน้สามญัในสดัสว่น 80% 

แหล่งเงินทุนที=ใช้ : เงนิสดคงเหลอืภายในกจิการ เงนิทุนหมุนเวยีน และเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ 

การดาํเนินการสาํคญั 

การดาํเนินการสาํคญั : ขนาดรายการไม่เขา้ข่ายที�จะต้องปฏบิตัติามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื�องการไดม้า

หรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย์ และไม่ใช่รายการที�เกี�ยวโยงกนั แต่เนื�องจากเป็นขอ้มูลสําคญัที�ต้องเปิดเผยโดยทนัท ี

บรษิทัจงึมหีน้าที�เปิดเผยขอ้มลูตามเหตุการณ์ 

การเปิดเผยข้อมูลที=สาํคญัต่อตลาดหลกัทรพัย ์ :  

 
 

กาํลงัการผลิตเพิ=มขึRนกว่า 640 MW 
การเขา้ลงทุนใน RAC ทาํให ้RATCH มกีาํลงัการผลติเพิ�มขึ นมากกว่า 640 MW (ณ เดอืนพฤษภาคม 2556) และ

ส่งผลให ้EBITDA โดยรวมเพิ�มขึ นประมาณ 20% โดย RAC สามารถให ้EBITDA ไดม้ากกว่า 15% ของ EBITDA 

รวมของบริษัท รวมทั  งโครงการลงทุนบางโครงการที�มีแนวโน้มความเสี�ยงในอนาคตสามารถขายและทํากําไร

มากกว่าตน้ทุนที�ประเมนิไวไ้ดก้ว่า 30% ภายในระยะเวลาไม่ถงึ 2 ปี และมแีผนงานในการพฒันาโครงการใหม่ และ

โอกาสในการลงทุนโครงการใหม่ซึ�งมผีลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ไม่ตํ�ากว่า 13%  
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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 

 

 
 

6อkลlางJ6อkลlางJ6อkลlางJ6อkลlางJงงงง    



ฝายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ขอมูลเพิ่มเติมติดตามไดที่ www.set.or.th/mna


